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Synteza

SSyysstteemm  ffiinnaannssoowwyy  ww PPoollssccee.. W latach 2002-2003 rola systemu finansowego w Polsce stop-
niowo zwi´ksza∏a si´. Wskazuje na to wzrost relacji aktywów instytucji finansowych do PKB. Mimo
wzrostu aktywów i rozwoju rynków, w porównaniu z krajami Unii Europejskiej polski system finan-
sowy nadal charakteryzowa∏ si´ wzgl´dnie niskim poziomem poÊrednictwa finansowego. Podstawà
systemu finansowego w Polsce pozosta∏ sektor bankowy. 

WielkoÊç swoich aktywów zwi´kszy∏y wszystkie sektory systemu finansowego, przy czym
szczególnie szybko powi´kszy∏y si´ aktywa instytucji wspólnego inwestowania (funduszy inwestycyj-
nych, funduszy emerytalnych), które w analizowanym okresie zwi´kszy∏y si´ ponad dwukrotnie. Spo-
wodowa∏o to wzrost ich znaczenia na rynku finansowym. Przyrost aktywów pozabankowych insty-
tucji finansowych powinien staç si´ istotnym czynnikiem stymulujàcym rozwój rynków finansowych.
W omawianym okresie najwi´kszà cz´Êç portfeli papierów wartoÊciowych w pozabankowych insty-
tucjach finansowych stanowi∏y jednak, podobnie jak w bankach, skarbowe papiery wartoÊciowe. 

Rynki finansowe w Polsce cechowa∏a dominacja rynków skarbowych papierów wartoÊciowych
(rynku bonów skarbowych oraz rynku obligacji skarbowych). Wynika∏o to w du˝ej mierze z wysokich
potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa. Rynki nieskarbowych papierów wartoÊciowych nadal nie
stanowi∏y atrakcyjnej, w stosunku do kredytów bankowych, alternatywy dla podmiotów poszukujà-
cych zewn´trznego êród∏a finansowania. Polski rynek akcji nale˝a∏ wprawdzie do najwi´kszych w re-
gionie, jednak pe∏niona przez niego rola oraz jego p∏ynnoÊç nie by∏y uwa˝ane za zadowalajàce.

RReegguullaaccjjee.. W przepisach prawnych wprowadzono wiele zmian wynikajàcych z koniecznoÊci
dostosowania prawa gospodarczego do wymogów prawa europejskiego, jak równie˝ do zobowià-
zaƒ zwiàzanych z cz∏onkostwem Polski w OECD. Zmiany w przepisach o rachunkowoÊci by∏y skut-
kiem przyj´cia Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci (MSR), które od 2005 r. b´dà obo-
wiàzywaç wszystkie spó∏ki publiczne w paƒstwach cz∏onkowskich UE. Uchwalenie nowego Prawa
upad∏oÊciowego i naprawczego w 2003 r. powinno pozytywnie wp∏ynàç na sytuacj´ finansowà
przedsi´biorstw dzi´ki obni˝eniu kosztu pozyskania kapita∏u oraz na rozwój rynków finansowych,
dzi´ki wprowadzeniu mo˝liwoÊci wzajemnej kompensacji zobowiàzaƒ (tzw. nettingu). Zmiany do-
konane w ustawie o NBP w 2003 r., poza dostosowaniem do przepisów Statutu Europejskiego Sys-
temu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, mia∏y na celu polepszenie pozycji
konkurencyjnej polskich banków po wejÊciu do UE. Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i ban-
kach hipotecznych, dokonana w 2002 r., wyeliminowa∏a niektóre bariery ograniczajàce rozwój ryn-
ku kredytów hipotecznych. W uchwalonym przez Sejm w 2003 r. pakiecie ustaw ubezpieczenio-
wych dostosowano krajowe regulacje z zakresu dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej do dyrektyw UE.

W latach 2002-2003 mo˝na by∏o zaobserwowaç ekonomiczne skutki zmian wprowadzonych
w 2001 r. w ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi. Zmiany te ustanowi∏y
te˝ ramy prawne do stworzenia scentralizowanego rynku obligacji korporacyjnych i komunalnych.
Od 1 lipca 2003 r. wszystkie spó∏ki publiczne zosta∏y zobowiàzane do przekazywania Gie∏dzie Pa-
pierów WartoÊciowych i opublikowania oÊwiadczeƒ dotyczàcych podporzàdkowania za∏o˝eniom
Zasad Dobrych Praktyk (corporate governance). 

IInnffrraassttrruukkttuurraa  ssyysstteemmuu.. Dla rozwoju systemu p∏atniczego za wa˝ne nale˝y uznaç: stopniowà
rezygnacj´ z papierowego systemu przekazywania zleceƒ p∏atniczych (SYBIR), a tak˝e przygotowy-
wanie systemu rozliczeƒ w euro (SORBNET – EURO na bazie systemu SORBNET, oraz system Euro-
ELIXIR). W obszarze systemów rozrachunku papierów wartoÊciowych istotne by∏o obni˝enie op∏at
ponoszonych przez uczestników rynku na rzecz Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych
(KDPW) oraz przyj´cie do rozrachunku w KDPW akcji pierwszej zagranicznej spó∏ki notowanej
na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie (GPW). Stopieƒ dostosowania polskiego syste-
mu rozrachunku papierów wartoÊciowych do standardów UE mo˝na oceniç jako zadowalajàcy.
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Istotnà zmianà dotyczàcà instytucji, których rolà jest poprawa przejrzystoÊci informacyjnej
rynku, by∏o wejÊcie w ˝ycie w 2003 r. ustawy o udost´pnianiu informacji gospodarczej, która mo-
˝e staç si´ impulsem do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa kredytodawców.

BBaannkkii.. W wyniku konsolidacji odnotowano dalszy spadek liczby banków komercyjnych w Pol-
sce, jednak nie by∏ on tak znaczàcy jak w latach 1999-2001. Nastàpi∏ równie˝ szybki spadek liczby
banków spó∏dzielczych (g∏ównie w efekcie fuzji). Poniewa˝ ich aktywa ros∏y szybciej ni˝ aktywa ban-
ków komercyjnych, zwi´kszy∏ si´ udzia∏ aktywów banków spó∏dzielczych w aktywach sektora ban-
kowego. W latach 2002-2003 udzia∏ aktywów banków komercyjnych kontrolowanych przez inwe-
storów zagranicznych w aktywach krajowego sektora bankowego by∏ stabilny i wynosi∏ oko∏o 68%.
Wskaêniki rentownoÊci i efektywnoÊci sektora bankowego wykazywa∏y du˝à wra˝liwoÊç na zmiany
koniunktury gospodarczej. W 2002 r. znacznie obni˝y∏y si´ na skutek pogorszenia jakoÊci portfela
kredytowego banków. Polepszenie koniunktury i dzia∏ania w∏asne banków wp∏yn´∏y na popraw´
wi´kszoÊci wskaêników rentownoÊci i efektywnoÊci w 2003 r.

W strukturze aktywów sektora bankowego g∏ównà pozycjà pozosta∏y nale˝noÊci od sektora
niefinansowego. Drugie miejsce zajmowa∏y papiery wartoÊciowe, których udzia∏ wzrós∏ na skutek
zwi´kszenia przez banki zakupów skarbowych papierów wartoÊciowych. O ile w 2002 r. wzrost ry-
zyka kredytowego spowodowa∏ spadek dynamiki kredytów, o tyle w 2003 r. dynamika kredytów
zwi´kszy∏a si´. W strukturze nale˝noÊci od sektora niefinansowego wi´kszoÊç stanowi∏y kredyty
udzielone przedsi´biorstwom. Ich udzia∏ spada∏ jednak na rzecz kredytów dla gospodarstw domo-
wych, przede wszystkim za sprawà dynamicznie rosnàcych kredytów mieszkaniowych. Zarówno
wÊród kredytów dla przedsi´biorstw, jak i gospodarstw domowych nastàpi∏ wysoki przyrost kredy-
tów zabezpieczonych hipotekà.

W strukturze pasywów sektora bankowego nadal najwi´kszy udzia∏ mia∏y zobowiàzania wo-
bec sektora niefinansowego. Przewa˝a∏y depozyty gospodarstw domowych, jednak ich udzia∏ ma-
la∏ na rzecz depozytów przedsi´biorstw. 

Rozwój sektora bankowego w najbli˝szych latach b´dzie silnie warunkowany skutkami przy-
stàpienia Polski w UE. Wzrost inwestycji i PKB powinien prze∏o˝yç si´ na wzrost popytu na us∏ugi fi-
nansowe. Banki b´dà mog∏y zwi´kszyç przychody, wspó∏finansujàc inwestycje realizowane w ra-
mach unijnych programów pomocowych i anga˝ujàc si´ w obs∏ug´ samorzàdów lokalnych oraz
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Wyzwaniem dla sektora bankowego b´dzie m.in. dostosowanie
do zmian w prawie UE oraz sprostanie rosnàcej presji konkurencyjnej.

IInnssttyyttuuccjjee  qquuaassii--bbaannkkoowwee::  SSppóó∏∏ddzziieellcczzee  KKaassyy  OOsszzcczz´́ddnnooÊÊcciioowwoo--KKrreeddyyttoowwee.. W omawianym okre-
sie nastàpi∏ dynamiczny rozwój SKOK-ów. Kasy dzia∏a∏y g∏ównie w segmencie klientów detalicznych.
SKOK-i mog∏y osiàgaç przewag´ konkurencyjnà m.in. nad bankami spó∏dzielczymi, poniewa˝ nie muszà
dostosowywaç si´ do standardów prawnych, które obowiàzujà instytucje kredytowe dzia∏ajàce w UE.

IInnssttyyttuuccjjee  nniieebbaannkkoowwee::  lleeaassiinngg,,  ffaakkttoorriinngg,,  ppooÊÊrreeddnniiccyy  kkrreeddyyttoowwii  ii ffuunndduusszzee  vveennttuurree  ccaappiittaall..
Us∏ugi Êwiadczone przez niebankowe instytucje poÊrednictwa finansowego stanowi∏y nadal uzupe∏-
nienie dla oferty banków. Oferta firm leasingowych i faktoringowych oraz funduszy venture capital
kierowana by∏a do klientów posiadajàcych osobowoÊç prawnà, natomiast klientami poÊredników
kredytowych by∏y g∏ównie osoby fizyczne. Dane dotyczàce instytucji niebankowych Êwiadczàcych
us∏ugi finansowe wskazujà na dalszy wzrost ich znaczenia. Istotnà tendencjà wyst´pujàcà w ca∏ym
sektorze by∏ wysoki stopieƒ uzale˝nienia od finansowania bankowego i dominujàcy udzia∏ banków
w strukturze w∏aÊcicieli. We wszystkich bran˝ach mo˝na by∏o zaobserwowaç znaczny wp∏yw ko-
niunktury gospodarczej na osiàgane wyniki finansowe oraz wzrost presji konkurencyjnej, którego
skutkiem by∏a np. konsolidacja w bran˝y leasingowej.

IInnssttyyttuuccjjee  wwssppóóllnneeggoo  iinnwweessttoowwaanniiaa.. W latach 2002-2003 aktywa instytucji wspólnego inwe-
stowania (funduszy inwestycyjnych i emerytalnych) wzros∏y ponad dwukrotnie. Spowodowa∏o to
du˝y wzrost ich znaczenia na rynku kapita∏owym. Pod wzgl´dem wyników inwestycyjnych lata
2002-2003 by∏y znacznie lepsze ni˝ lata 2000-2001. Do maja 2003 r. dobrym wynikom sprzyja∏a
hossa na rynku obligacji, póêniej rol´ t´ przejà∏ dynamicznie rosnàcy rynek akcji. Tendencje te mia-
∏y wp∏yw na popyt na produkty okreÊlonych typów funduszy inwestycyjnych.
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Na podstawie porównaƒ mi´dzynarodowych mo˝na oczekiwaç dalszego zwi´kszenia akty-
wów funduszy inwestycyjnych, które powinny rosnàç znacznie szybciej ni˝ PKB.

Aktywa funduszy emerytalnych systematycznie ros∏y w wyniku nap∏ywu obowiàzkowych sk∏a-
dek. Silny wp∏yw na struktur´ aktywów funduszy emerytalnych wywiera∏a zasada minimalnej wy-
maganej stopy zwrotu. Sk∏ania∏a ona fundusze do stosowania strategii naÊladownictwa i skracania
horyzontu inwestycyjnego. Efektywne zarzàdzanie portfelem by∏o utrudnione przez brak mo˝liwo-
Êci korzystania z instrumentów pochodnych.

Najwi´kszym zagro˝eniem dla rozwoju sektora instytucji wspólnego inwestowania jest
zbyt ma∏a poda˝ instrumentów finansowych oraz niedostosowanie ich charakterystyki do po-
trzeb tych instytucji.

ZZaakk∏∏aaddyy  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ.. Do 2002 r. sektor ubezpieczeƒ charakteryzowa∏ si´ coraz mniejszà dy-
namikà rocznych przyrostów sk∏adki. Tendencja ta uleg∏a odwróceniu w 2003 r. dzi´ki poprawie ko-
niunktury gospodarczej. Zwi´kszy∏y si´ aktywa sektora oraz sk∏adka. W latach 2002-2003 zarówno
sektor ubezpieczeƒ na ˝ycie, jak i sektor ubezpieczeƒ majàtkowych zanotowa∏y pozytywne wyniki
finansowe. Oznacza to, ˝e sektory te dobrze poradzi∏y sobie ze skutkami spowolnienia gospodar-
czego oraz ataku terrorystycznego z 11 wrzeÊnia 2001 r.

BBiiuurraa  ii ddoommyy  mmaakklleerrsskkiiee.. W latach 2002-2003 nadal wyraêna by∏a, trwajàca od kilku lat, ten-
dencja do spadku liczby podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà. D∏ugi okres bessy na ryn-
ku wymusi∏ na instytucjach maklerskich przeprowadzenie restrukturyzacji, co pozwoli∏o im na osià-
gni´cie w 2003 r. du˝o lepszych wyników finansowych.

RRyynneekk  ppiieennii´́˝̋nnyy.. W latach 2002-2003 na rynku krótkoterminowych papierów d∏u˝nych
utrwali∏a si´ dominacja bonów skarbowych. By∏o to wynikiem wzrostu potrzeb po˝yczkowych bu-
d˝etu paƒstwa, zwi´kszenia udzia∏u papierów krótkoterminowych w finansowaniu tych potrzeb
oraz niewystarczajàcej dynamiki popytu na instrumenty o d∏u˝szym okresie zapadalnoÊci. Polski ry-
nek bonów skarbowych pozosta∏ najwi´kszym rynkiem krótkoterminowych skarbowych papierów
wartoÊciowych (SPW) wÊród krajów przyst´pujàcych do UE. W latach 2002-2003 dynamicznie
wzros∏y obroty bonami skarbowymi na rynku wtórnym, co by∏o rezultatem wzrostu transakcji wa-
runkowych zawieranych przez banki.

Bony pieni´˝ne pozostawa∏y g∏ównym instrumentem wykorzystywanym przez NBP w opera-
cjach otwartego rynku. WartoÊç bonów pieni´˝nych NBP w obiegu podlega∏a znacznym wahaniom
na skutek zmian skali nadp∏ynnoÊci systemu bankowego. Od stycznia 2003 r. NBP emitowa∏ wy∏àcz-
nie bony o 14-dniowym terminie zapadalnoÊci, co wynika∏o z dostosowywania instrumentarium
polityki pieni´˝nej do standardów Eurosystemu.

S∏abo rozwini´te by∏y nadal pozosta∏e segmenty rynku krótkoterminowych papierów d∏u˝-
nych. Nastàpi∏o spowolnienie dynamiki wzrostu rynku krótkoterminowych papierów d∏u˝nych przed-
si´biorstw (KPDP). Zmniejsza∏a si´ liczba ich emitentów oraz mala∏a wartoÊç zad∏u˝enia przedsi´-
biorstw z tytu∏u wyemitowanych KPDP. Pomimo to KPDP utrzymywa∏y oko∏o 50-procentowy udzia∏
w rynku pozaskarbowych papierów d∏u˝nych. Wzros∏a natomiast emisja krótkoterminowych papie-
rów d∏u˝nych banków, szczególnie obligacji bankowych skierowanych do podmiotów detalicznych. 

Najbardziej p∏ynnym instrumentem polskiego rynku pieni´˝nego by∏y swapy walutowe. Naj-
aktywniejszymi uczestnikami tego segmentu rynku pozosta∏y banki zagraniczne (85-procentowy
udzia∏ w obrotach), które wykorzystywa∏y fx swapy g∏ównie do finansowania inwestycji w polskie
obligacje skarbowe. W obrotach na rynku lokat mi´dzybankowych dominowa∏y transakcje typu
overnight. Rynek transakcji o terminach zapadalnoÊci powy˝ej 6 miesi´cy pozosta∏ ma∏o p∏ynny. Ba-
rier´ jego dalszego rozwoju stanowi∏y niskie limity kredytowe, ustalane wzajemnie przez uczestni-
ków rynku. S∏abo rozwini´ty by∏ rynek transakcji warunkowych. KoniecznoÊç odprowadzania przez
banki rezerwy obowiàzkowej od transakcji repo z podmiotami niebankowymi oraz ograniczenia
ustawowe inwestorów instytucjonalnych spowodowa∏y, ˝e dominowa∏y transakcje sell-buy-back
i buy-sell-back. Zabezpieczeniem tych transakcji by∏y najcz´Êciej bony skarbowe. W strefie euro
transakcje warunkowe sà podstawowym instrumentem zarzàdzania p∏ynnoÊcià banków. Pozwala to
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wnioskowaç, ˝e rozwój mi´dzybankowego rynku repo b´dzie w najbli˝szych latach jednym z naj-
wi´kszych wyzwaƒ.

RRyynneekk  kkaappiittaa∏∏oowwyy.. Najwa˝niejszymi segmentami rynku kapita∏owego w Polsce by∏y nadal ry-
nek obligacji skarbowych oraz rynek akcji. Pozosta∏e segmenty mia∏y wcià˝ niewielkie znaczenie.

Na rynku d∏ugoterminowych instrumentów d∏u˝nych utrzymywa∏a si´ dominacja obligacji
Skarbu Paƒstwa. W latach 2002-2003 wzros∏o jednak tak˝e zad∏u˝enie z tytu∏u emisji nieskarbo-
wych papierów d∏u˝nych. W krajach UE rynek obligacji skarbowych jest równie˝ najwi´kszym seg-
mentem rynku, lecz jego przewaga nad pozosta∏ymi segmentami nie jest tak du˝a jak w Polsce. Kra-
jowy rynek obligacji skarbowych jest najwi´kszym i najbardziej p∏ynnym rynkiem w regionie. Zna-
czàco wzros∏a p∏ynnoÊç tego rynku mierzona skalà obrotu. Na t´ tendencj´ istotny wp∏yw mia∏a po-
lityka Ministerstwa Finansów, polegajàca na zwi´kszaniu skali pojedynczych emisji. 

W 2002 r. zosta∏ utworzony nowy rynek obrotu skarbowymi papierami wartoÊciowymi – Elek-
troniczny Rynek Skarbowych Papierów WartoÊciowych, organizowany przez CeTO. Mimo jego po-
wstania dominujàcym rynkiem pozostawa∏ rynek nieregulowany. W 2002 r. Ministerstwo Finansów
wprowadzi∏o system Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych. Tego typu organizacja rynku
pierwotnego jest obecnie standardowà formà sprzeda˝y SPW na rynkach Êwiatowych.

W latach 2002-2003 umiarkowanie rozwija∏ si´ rynek obligacji nieskarbowych. Ros∏o zainte-
resowanie przedsi´biorstw emisjà d∏ugoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw (DPDP).
Wyra˝a∏o si´ to zarówno wzrostem zad∏u˝enia firm z tytu∏u emisji tych papierów, jak i wzrostem
liczby emitentów. WielkoÊç rynku pozostaje jednak niewielka, nawet w stosunku do rynku krótko-
terminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw.

Sprzyjajàce warunki powodowa∏y, ˝e dynamicznie rozwija∏ si´ równie˝ rynek obligacji komu-
nalnych. Ich emisje mia∏y przede wszystkim charakter niepubliczny. Mimo wysokiej dynamiki rozwo-
ju rynek obligacji komunalnych pozostawa∏ niewielkim i rozdrobnionym segmentem krajowego ryn-
ku papierów d∏u˝nych. 

Mimo szybkiego wzrostu wartoÊci emisji d∏ugoterminowe papiery d∏u˝ne banków komer-
cyjnych posiada∏y najmniejszy udzia∏ w rynku papierów d∏u˝nych. W strefie euro d∏ugoterminowe
papiery d∏u˝ne emitowane przez banki by∏y drugim pod wzgl´dem wielkoÊci segmentem rynku
obligacji.

W analizowanym okresie nieznaczna by∏a tak˝e skala emisji listów zastawnych. Dominowa∏y
emisje niepubliczne tych instrumentów. W 2003 r. mia∏a miejsce pierwsza publiczna emisja listów
zastawnych. 

Na rynku akcji nastàpi∏ wzrost kapitalizacji, wynikajàcy jednak g∏ównie ze wzrostu cen akcji.
Spowodowa∏ on, ˝e kapitalizacja GPW zwi´kszy∏a si´ pomimo spadku liczby notowanych spó∏ek
(w latach 2002-2003 wskutek upad∏oÊci oraz na wniosek inwestora strategicznego wycofano z ob-
rotu publicznego akcje 38 firm, a do obrotu wprowadzono akcje 11 firm). Wycofanie akcji z obro-
tu publicznego przez inwestorów strategicznych mo˝e byç w przysz∏oÊci istotnym czynnikiem wp∏y-
wajàcym negatywnie na rozwój rynku gie∏dowego. W 2003 r. do obrotu na GPW po raz pierwszy
wprowadzone zosta∏y akcje spó∏ki zagranicznej: Banku Austria Creditanstalt AG. Zmieni∏a si´ struk-
tura inwestorów bioràcych udzia∏ w obrotach na rynku akcji GPW. Dominujàcy do tej pory udzia∏
inwestorów indywidualnych znacznie zmniejszy∏ si´ na korzyÊç krajowych inwestorów instytucjonal-
nych i inwestorów zagranicznych. Polski rynek akcji jest jednym z najwi´kszych w regionie Europy
Ârodkowo-Wschodniej, ale nadal ma niewielkie znaczenie w porównaniu z krajami UE, zarówno
pod wzgl´dem kapitalizacji, jak i obrotów.

KKaassoowwyy  rryynneekk  wwaalluuttoowwyy.. Kasowy rynek walutowy, o Êrednich dziennych obrotach netto rz´-
du 4,0-4,5 mld z∏, by∏ najwi´kszym spoÊród rynków walutowych krajów kandydujàcych do UE.
W porównaniu z rynkami rozwini´tymi rynek polski nale˝y jednak uznaç za stosunkowo p∏ytki. W la-
tach 2002-2003 obroty na tym rynku uleg∏y zmniejszeniu, co by∏o wynikiem konsolidacji w polskim
sektorze bankowym oraz przenoszenia dzia∏alnoÊci do zagranicznych central banków, gdzie zarzà-
dza si´ pozycjà walutowà na szczeblu grupy kapita∏owej.
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W 2003 r. na rynku z∏otego zasz∏a istotna zmiana jakoÊciowa. Banki zacz´∏y postrzegaç par´
EUR/PLN jako g∏ównà par´ walutowà na rynku z∏otego.

RRyynneekk  iinnssttrruummeennttóóww  ppoocchhooddnnyycchh.. WÊród instrumentów pochodnych utrzyma∏a si´ domina-
cja segmentu instrumentów pozagie∏dowych (najbardziej p∏ynnym instrumentem by∏y kontrakty
FRA). Obroty na rynku OTC wielokrotnie przewy˝sza∏y obroty na rynkach regulowanych (GPW,
WGT). Istotny wp∏yw na p∏ynnoÊç wi´kszoÊci instrumentów pochodnych rynku pozagie∏dowego
mia∏a du˝a aktywnoÊç banków zagranicznych. Jedynym p∏ynnym instrumentem gie∏dowym by∏y
kontrakty futures na indeks WIG 20. 

Ma∏o aktywne na rynku instrumentów pochodnych by∏y instytucje wspólnego inwestowania.
Przeszkodà uniemo˝liwiajàcà inwestorom instytucjonalnym swobodne wykorzystywanie instrumen-
tów pochodnych do zabezpieczania ich portfeli papierów wartoÊciowych by∏y regulacje sektorowe.
Rozwojowi rynku nie sprzyja∏ te˝ niski popyt przedsi´biorstw na instrumenty pochodne.
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FFiinnaannssee  ssàà  kklluucczzeemm  ddoo iinnwweessttyyccjjii,,  aa wwii´́cc  ii ddoo wwzzrroossttuu  ggoossppooddaarrcczzeeggoo..  EEffeekkttyywwnnee  ssyysstteemmyy  ffii--
nnaannssoowwee  wwssppoommaaggaajjàà  wwzzrroosstt,,  cczz´́ÊÊcciioowwoo  ddrrooggàà  mmoobbiilliizzoowwaanniiaa  ÊÊrrooddkkóóww  ffiinnaannssoowwyycchh,,  cczz´́ÊÊcciioowwoo
zzaaÊÊ  aallookkuujjààcc  jjee  ddoo ttyycchh  sseekkttoorróóww,,  ggddzziiee  mmooggàà  bbyyçç  nnaajjlleeppiieejj  wwyykkoorrzzyyssttaannee..  WWrraazz  zz rroozzwwoojjeemm  eekkoonnoo--
mmiicczznnyymm  mmuussii  nnaasstt´́ppoowwaaçç  rróówwnniiee˝̋  eewwoolluuccjjaa  ssyysstteemmóóww  ffiinnaannssoowwyycchh,,  kkttóórree  ggoo  oobbss∏∏uugguujjàà..

WWoorrlldd  DDeevveellooppmmeenntt  RReeppoorrtt  11998899

„Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003” jest kontynuacjà wydane-
go w 2002 r. raportu „Rynek finansowy w Polsce 1998-2001”. W niniejszym raporcie analiza zo-
sta∏a jednak poszerzona o instytucje finansowe, regulacje dotyczàce systemu finansowego oraz
infrastruktur´.

Poczàwszy od 2004 r. NBP zamierza corocznie wydawaç raport o rozwoju systemu finanso-
wego. Taki cykl wydawniczy raportu pozwoli czytelnikom na bie˝àce analizowanie zmian zachodzà-
cych w polskim systemie finansowym.

Raport ma na celu przedstawienie rozwoju systemu finansowego w Polsce oraz tendencji
i barier rozwojowych poszczególnych sektorów i rynków finansowych. Znajduje to odzwierciedle-
nie w strukturze raportu.

W rozdziale 1. scharakteryzowano pokrótce funkcje pe∏nione przez system finansowy i przed-
stawiono dwa podstawowe modele systemu finansowego: zorientowany rynkowo oraz zoriento-
wany bankowo. W rozdziale tym wskazano te˝ najwa˝niejsze czynniki wp∏ywajàce na rozwój sys-
temu finansowego.

Rozdzia∏ 2. pokazuje ewolucj´ wielkoÊci i struktury polskiego systemu finansowego, wskazu-
jàc na utrzymujàcà si´ wyraênà przewag´ banków nad innymi instytucjami finansowymi. Decydu-
jàca rola banków w polskim systemie finansowym jest tak˝e êród∏em przewagi produktów banko-
wych nad instrumentami oferowanymi przez rynki finansowe. W celu zobrazowania stopnia roz-
woju systemu finansowego porównano go równie˝ z systemami finansowymi krajów regionu.

Rozdzia∏ 3. opisuje zmiany w regulacjach prawnych, które nastàpi∏y w analizowanym okresie
i ich wp∏yw na sektor us∏ug finansowych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem regulacji dotyczàcych
sektora bankowego.

Rozdzia∏ 4. zawiera opis najwa˝niejszych elementów infrastruktury systemu finansowego,
poczynajàc od instytucji regulacyjnych, przez system p∏atniczy i system rozrachunku papierów war-
toÊciowych, a˝ po systemy ochrony uczestników poszczególnych segmentów systemu finansowe-
go. W rozdziale tym omówiono tak˝e instytucje poprawiajàce przejrzystoÊç informacyjnà na ryn-
kach finansowych i firmy poÊredniczàce w obrotach na tych rynkach.

W rozdziale 5. przedstawiona jest kompleksowa analiza zmian, jakie w latach 2002-2003 za-
sz∏y w poszczególnych sektorach finansowych. W miar´ mo˝liwoÊci analiz´ t´ przedstawiano na tle
zmian zachodzàcych w paƒstwach regionu oraz wybranych krajach UE. Instytucjami posiadajàcymi
3/4 aktywów systemu finansowego sà banki i one te˝ sà analizowane w pierwszej kolejnoÊci. Szcze-
gó∏owo opisano zmiany w nale˝noÊciach i zobowiàzaniach banków komercyjnych, a tak˝e wskaê-
niki koncentracji i konkurencji charakteryzujàce ten sektor. W kolejnych podrozdzia∏ach analizie
poddano instytucje quasi-bankowe oraz instytucje niebankowe Êwiadczàce us∏ugi finansowe. Kolej-
nym analizowanym sektorem sà instytucje wspólnego inwestowania, czyli fundusze inwestycyjne
i emerytalne. W ramach analizy instytucji finansowych przedstawiono tak˝e zmiany, które zasz∏y
w sektorze ubezpieczeƒ oraz w domach i biurach maklerskich.
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W rozdziale 6. przeanalizowano kierunki rozwoju rynków finansowych w latach 2002-2003.
Najpierw przedstawiono ewolucj´ rynku pieni´˝nego i jego segmentów (rynku bonów skarbowych,
rynku bonów pieni´˝nych, rynku krótkoterminowych papierów d∏u˝nych banków i przedsi´biorstw,
a tak˝e rynku transakcji o charakterze lokacyjnym). W kolejnej cz´Êci rozdzia∏u opisano zmiany, któ-
re zasz∏y na polskim rynku kapita∏owym. W ramach tego przeanalizowano ewolucj´ rynków: obli-
gacji skarbowych, obligacji komunalnych, obligacji NBP, listów zastawnych oraz d∏ugoterminowych
papierów d∏u˝nych banków i przedsi´biorstw. Osobnà cz´Êç poÊwi´cono rynkowi akcji.

W rozdziale tym scharakteryzowano te˝ zmiany zachodzàce na rynku walutowym oraz przed-
stawiono rynek instrumentów pochodnych w Polsce. Odr´bnie analizowano gie∏dowe i pozagie∏-
dowe instrumenty pochodne, uznajàc, ˝e z punktu widzenia analizy tendencji rozwojowych jest to
lepszy podzia∏ ni˝ wed∏ug kryterium ryzyka, przed którym mo˝na si´ zabezpieczyç (kryterium ryzy-
ka przyj´to w raporcie „Rynek finansowy w Polsce 1998-2001”).

Ca∏oÊç uzupe∏niajà artyku∏y monograficzne, pozwalajàce na g∏´bszà analiz´ wybranych proble-
mów zasygnalizowanych w raporcie lub takich, które mogà byç omawiane w kolejnych jego edycjach.
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1
System finansowy gospodarki rynkowej

System finansowy jest tà cz´Êcià systemu ekonomicznego, która umo˝liwia Êwiadczenie us∏ug
pozwalajàcych na krà˝enie si∏y nabywczej w gospodarce1. W jego sk∏ad wchodzà rynkowy system
finansowy oraz publiczny (fiskalny) system finansowy. Przedmiotem niniejszego raportu jest rynko-
wy system finansowy, wobec którego u˝ywana b´dzie ogólna nazwa „system finansowy”.

System finansowy w gospodarce rynkowej to mechanizm wspó∏tworzenia si∏y nabywczej
oraz jej przep∏ywu mi´dzy niefinansowymi podmiotami gospodarczymi. W jego sk∏ad wchodzà: in-
strumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe oraz zasady okreÊlajàce sposób ich
funkcjonowania2.

G∏ówne segmenty systemu gospodarczo-finansowego przedstawia schemat 1.1.

Schemat 1.1. System finansowy

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie I. Tymu∏a: Rynek pieni´˝ny. Studium BankowoÊci t. II, Gdaƒsk 2001 Gdaƒska Akademia Banko-
wa, s. 150.

1.1. Rola systemu finansowego w gospodarce

System finansowy pe∏ni istotne funkcje zwiàzane z transferem kapita∏u od podmiotów posia-
dajàcych jego nadwy˝ki do podmiotów, które go poszukujà. System finansowy jest wi´c poÊredni-
kiem mi´dzy podmiotami gospodarki realnej. Oprócz wspó∏udzia∏u w kkrreeoowwaanniiuu  ssii∏∏yy  nnaabbyywwcczzeejj

System finansowy

✓ banki

✓ niebankowe 

instytucje 

finansowe

✓ instytucje 

wspólnego 

inwestowania

✓ zak∏ady 

ubezpieczeƒ

✓ biura 

i domy maklerskie 

✓ akty prawne

✓ regulacje wewn´trzne (sektorowe)

✓ zwyczaje

✓ instytucje regulujàce

i nadzorujàce

✓ systemy p∏atnicze

✓ systemy rozrachunku papierów 

wartoÊciowych

✓ instytucje poÊredniczàce mi´dzy instytucjami 

finansowymi

✓ inne instytucje i systemy

✓ pieni´˝ny

✓ kapita∏owy

✓ walutowy

✓ pochodnych 

instrumentów 

finansowych

Infrastruktura prawna i instytucjonalna Rynki finansoweInstytucje finansowe

1 System finansowy w Polsce. Lata dziewi´çdziesiàte. Praca pod red. B. Pietrzaka, Z. Polaƒskiego. Warszawa 2000 PWN,
s. 17-18. 
2 Ibidem, s. 11.
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ii uummoo˝̋lliiwwiieenniiaa  jjeejj  pprrzzeepp∏∏yywwuu pomi´dzy niefinansowymi podmiotami gospodarczymi mo˝na wyró˝-
niç siedem podstawowych funkcji, jakie w gospodarce rynkowej pe∏ni system finansowy. Sà to3:

• Funkcja oszcz´dnoÊciowa, polegajàca na zapewnieniu potencjalnie zyskownych inwestycji
o niskim poziomie ryzyka podmiotom lokujàcym swoje oszcz´dnoÊci na rynku finansowym.
Funkcja ta wià˝e si´ z u∏atwieniem transformacji oszcz´dnoÊci w kapita∏, który nast´pnie
zasila przedsi´wzi´cia inwestycyjne w gospodarce.

• Funkcja polegajàca na gromadzeniu zasobów finansowych. W ramach tej funkcji rynki fi-
nansowe oferujà mo˝liwoÊç utrzymania wartoÊci posiadanych zasobów finansowych.
Funkcj´ t´ mo˝na równie˝ rozumieç jako gromadzenie Êrodków na przysz∏à konsumpcj´.

• Funkcja zapewniajàca p∏ynnoÊç aktywów finansowych, polegajàca na umo˝liwieniu pozy-
skiwania funduszy w drodze zamiany papierów wartoÊciowych i innych aktywów finanso-
wych na gotówk´, z niskim ryzykiem straty podczas dokonywania takiej operacji.

• Funkcja kredytowa, zapewniajàca poda˝ kredytu do celów konsumpcyjnych oraz inwesty-
cyjnych.

• Funkcja p∏atnicza, zapewniajàca funkcjonowanie mechanizmu p∏atnoÊci dla podmiotów
dokonujàcych transakcji.

• Funkcja ochrony przed ryzykiem, polegajàca na stwarzaniu mo˝liwoÊci zabezpieczenia
przed ró˝nymi rodzajami ryzyka kontrahentom, konsumentom i podmiotom sektora rzàdo-
wego.

• Funkcja transmisji polityki gospodarczej, umo˝liwiajàca transmisj´ polityki gospodarczej
oraz osiàganie jej celów, takich jak wysoka stopa zatrudnienia, niski poziom inflacji i stabil-
ny wzrost gospodarczy.

Do istotnych funkcji systemu finansowego nale˝y dodaç oobbnnii˝̋aanniiee  kkoosszzttóóww  ttrraannssaakkccyyjjnnyycchh4,
które ma decydujàce znaczenie dla efektywnoÊci funkcjonowania systemu ekonomicznego. Koszty
transakcyjne zwiàzane sà g∏ównie z próbà zmniejszenia niepewnoÊci w procesach gospodarczych
(w drodze pozyskania najbardziej wiarygodnych informacji dotyczàcych stron zawierajàcych trans-
akcj´). Z kosztami transakcyjnymi wià˝e si´ tak˝e problem asymetrii informacji. Asymetria informa-
cji wp∏ywa bowiem na koszty pozyskania i przetwarzania informacji. Pieniàdz oraz rynki i instytucje
finansowe, które go dostarczajà i umo˝liwiajà jego obieg, eliminujà koniecznoÊç istnienia zgodno-
Êci potrzeb, a co za tym idzie, tworzà przes∏anki przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Jednocze-
Ênie w momencie konfrontacji popytu na instrumenty i us∏ugi finansowe oraz ich poda˝y nast´pu-
je ich wwyycceennaa, b´dàca kolejnà funkcjà systemu finansowego.

Wa˝nà, choç cz´sto pomijanà funkcjà jest równie˝ ddyyssccyypplliinnoowwaanniiee  uczestników rynków fi-
nansowych5. Mowa tu zarówno o podmiotach sektora prywatnego, jak i publicznego, które muszà
braç pod uwag´ reakcj´ rynków finansowych. Stanowi to bowiem o skutecznoÊci prowadzonej
przez nie polityki.

Istotnym zadaniem systemu finansowego jest iinntteeggrroowwaanniiee  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii podmiotów wyst´-
pujàcych w gospodarce. Odbywa si´ ono poprzez pe∏nienie opisanych powy˝ej funkcji. W literatu-
rze przedmiotu mo˝na spotkaç ró˝ne klasyfikacje tych funkcji. Jednà z nich, obrazowo przedstawia-
jàcà zadania pe∏nione przez system finansowy, jest podzia∏ na funkcje6: monetarne, kapita∏owe
i kontrolne. FFuunnkkccjjee  mmoonneettaarrnnee  ((ppiieennii´́˝̋nnee)) obejmujà kreowanie pieniàdza oraz jego przep∏yw.
Umo˝liwiajà wi´c gospodarowanie nadwy˝kami wolnych funduszy i pozyskiwanie brakujàcych, czy-
li zarzàdzanie p∏ynnoÊcià. FFuunnkkccjjee  kkaappiittaa∏∏oowwee  umo˝liwiajà swobodne pozyskiwanie, przemieszcza-
nie i lokowanie kapita∏ów, tak aby przynios∏y maksymalny zysk. Nast´puje tu zamiana wolnych Êrod-

3 P.S. Rose: Money and capital markets. Financial institutions and instruments on a global marketplace. IRWIN 1997,
s. 5.
4 Warto pami´taç, ˝e w trakcie funkcjonowania poszczególnych ogniw systemu finansowego równie˝ powstajà okre-
Êlone koszty – koszty poÊrednictwa finansowego.
5 K. Pilbeam: Finance and financial markets. London 1998 Macmillan Business, s. 25.
6 System finansowy w Polsce. Lata dziewi´çdziesiàte, op. cit., s. 26.
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ków na fundusze umo˝liwiajàce rozszerzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, a instytucje finansowe (lub
mechanizm rynku papierów wartoÊciowych) umo˝liwiajà transformacj´ ryzyka, wielkoÊci i termi-
nów, na jakie te fundusze sà po˝yczane7. FFuunnkkccjjee  kkoonnttrroollnnee  wyra˝ajà si´ w umo˝liwianiu w∏aÊcicie-
lom po˝yczonych Êrodków monitorowania wykorzystania funduszy, tak aby zwi´kszyç ich wartoÊç
i prawdopodobieƒstwo odzyskania.

1.2. Modele systemu finansowego

Funkcjonujàce obecnie na Êwiecie systemy finansowe mo˝na podzieliç na dwa podstawowe
rodzaje8:

– systemy, których podstaw´ stanowi system bankowy (tzw. system kontynentalny, zoriento-
wany bankowo),

– systemy, w których rynki finansowe sà silnie konkurencyjne w stosunku do sektora banko-
wego i pe∏nià istotnà rol´ w redystrybucji Êrodków finansowych w gospodarce (tzw. system
anglo-amerykaƒski, zorientowany rynkowo).

Oba modele majà swoje zalety i wady. Autorzy zajmujàcy si´ tà problematykà zwracajà uwa-
g´ na nast´pujàce korzyÊci zwiàzane z funkcjonowaniem systemu zorientowanego bankowo:

– banki zbierajà informacje o firmach i ich kadrze kierowniczej, wspomagajàc w ten sposób
optymalnà alokacj´ kapita∏u i prawid∏owe funkcjonowanie ∏adu korporacyjnego (corporate
governance)9,

– banki umo˝liwiajà zarzàdzanie ró˝nymi rodzajami ryzyka zwiàzanego z ich funkcjonowa-
niem, m.in. ryzykiem p∏ynnoÊci, zwi´kszajàc w ten sposób efektywnoÊç dzia∏aƒ inwestycyj-
nych w gospodarce10,

– dzi´ki bankom istnieje mo˝liwoÊç mobilizacji kapita∏u w celu wykorzystania ekonomii skali11.

W przypadku systemu zorientowanego rynkowo wskazuje si´ na nast´pujàce korzyÊci:

– firmy analityczne zwiàzane z dzia∏alnoÊcià rynków finansowych dostarczajà informacji ca-
∏emu rynkowi12,

– rynki wzmacniajà ∏ad korporacyjny poprzez u∏atwianie operacji przej´ç i umo˝liwienie przej-
rzystego powiàzania wysokoÊci wynagrodzeƒ kadry kierowniczej spó∏ek rynkowych z efek-
tami ich dzia∏alnoÊci13,

– rynki u∏atwiajà kompleksowe zarzàdzanie ryzykiem finansowym14,

7 Ibidem, s. 29.
8 Szerzej na ten temat zob. F. Allen, D. Gale: Comparing Financial Systems. Cambridge, Massachusets, London 2000
The MIT Press.
9 Poglàd ten reprezentujà m.in. D. Diamond: Financial intermediation and delegated monitoring. „Review of Economic
Studies” 51, 1984, s. 393-414 oraz R.T.S. Ramakrishnan, A.V. Thakor: Information reliability and a theory of financial
intermediation. „Review of Financial Studies” 51, 1984, s. 415-432.
10 F. Allen, D. Gale: Diversity of opinion and financing of new technologies. „Journal of Financial Intermediation” 8,
1999, s. 1-22 oraz V.R. Bencivenga, B.D. Smith: Transaction costs, technological choice, and endogenous growth. „Jour-
nal of Economic Theory” 67, 1995, s. 53-177.
11 E.R. Sirri, P. Tufano: The Global Financial System: A Functional Approach. Cambridge 1995 Harvard Business School
Press, s. 81-128.
12 B. Homstrom, J. Tirole: Market liquidity and performance monitoring. „Journal of Political Economy” 101, 1993,
s. 678-709.
13 M.C. Jensen, K.J. Murphy: Performance pay and top-management incentives. „Journal of Political Economy” 98,
1990, s. 225-264. Warto jednak – w kontekÊcie wielu skandali ksi´gowych, które mia∏y miejsce na poczàtku obecnej de-
kady – pami´taç, ˝e poprzez intensywne wykorzystywanie jako elementu wynagrodzenia kadry kierowniczej opcji finan-
sowych, których wartoÊç jest bezpoÊrednim efektem zmian notowaƒ akcji firmy, mo˝e dochodziç do silnych nieprawi-
d∏owoÊci.
14 R. Levine: Stock markets, growth, and tax policy. „Journal of Finance” 46, 1991, s. 1445-1465 oraz M. Obstfeld: Risk-
-taking, global diversification, and growth. „American Economic Review” 84, 1994, s. 1310-1329.
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– poprzez gromadzenie ró˝nych sygna∏ów i przekazywanie ich inwestorom rynki finansowe
zmniejszajà nieefektywnoÊç zwiàzanà z dzia∏alnoÊcià banków i przyczyniajà si´ do rozwoju
ekonomicznego kraju.

JednoczeÊnie w literaturze zwraca si´ uwag´ na wzajemne relacje mi´dzy systemem banko-
wym a rynkami finansowymi:

– banki sà lepiej ni˝ rynki finansowe przygotowane do monitorowania firm, które zaciàgn´-
∏y kredyty, oraz zmniejszania zawsze istniejàcej w systemie finansowym pokusy nadu˝ycia
(moral hazard)15,

– rozwini´te rynki finansowe majà mo˝liwoÊç szybkiego przekazywania informacji, podczas
gdy banki, majàc na wzgl´dzie swoje d∏ugotrwa∏e stosunki z klientami, raczej nie sà sk∏on-
ne do dzielenia si´ swoimi informacjami z rynkiem,

– silne banki mogà bardziej efektywnie ni˝ zatomizowane rynki finansowe dokonywaç win-
dykacji po˝yczonych Êrodków finansowych16.

Optymalny dla danego kraju rodzaj systemu finansowego zale˝y od wielu czynników. Sà to:

• Poziom rozwoju ekonomicznego kraju. System finansowy w krajach o zwi´kszajàcym si´
PKB per capita b´dzie mia∏ silniejszà tendencj´ do ewoluowania w kierunku systemu bazu-
jàcego na instytucjach rynkowych. Wynika to m.in. z faktu, ˝e z jednej strony rynki finan-
sowe oferujà szerszy i bardziej elastyczny sposób finansowania przedsi´wzi´ç gospodar-
czych. Z drugiej strony umo˝liwiajà bardziej efektywne lokowanie posiadanych Êrodków fi-
nansowych. Poziom rozwoju ekonomicznego wp∏ywa tak˝e na dost´p do nowoczesnych
technologii, które z kolei sprzyjajà rozwojowi modelu zorientowanego rynkowo.

• Rozwiàzania prawne i efektywne stosowanie prawa. Systemy legislacyjne gwarantujàce
efektywne stosowanie prawa w zakresie rynku kapita∏owego (np. ochrona akcjonariuszy
mniejszoÊciowych) tworzà korzystniejsze warunki dla systemu bazujàcego w szerokim za-
kresie na rozwiàzaniach rynkowych. Warunkiem niezb´dnym do efektywnego funkcjono-
wania systemu prawnego sà sprawnie dzia∏ajàce sàdy.

• Sk∏onnoÊç do ryzyka (uwarunkowania kulturowe). Wi´ksza sk∏onnoÊç uczestników systemu
finansowego do ryzyka stwarza korzystniejsze warunki do rozwoju systemu opartego na in-
stytucjach rynkowych.

• Popyt przedsi´biorstw na okreÊlony typ finansowania.

Wzajemne relacje pomi´dzy tymi czynnikami oraz ewolucja systemów finansowych decydo-
wa∏y równie˝ o sposobie, w jaki dokonywa∏a si´ transformacja oszcz´dnoÊci poszczególnych pod-
miotów w kapita∏. Paradygmat tradycyjny (traditional paradigm) zak∏ada∏, ˝e istnieje wyraêna ró˝-
nica instytucjonalna dotyczàca przemieszczania si´ Êrodków gospodarstw domowych o niskich
i wysokich dochodach. Ârodki tych pierwszych by∏y zagospodarowywane g∏ównie przez system
bankowy i kierowane do niewielkich firm (small firms), natomiast Êrodki drugich, poprzez rynki fi-
nansowe, trafia∏y do wielkich korporacji17.

Rozwój systemu finansowego w skali Êwiatowej zmieni∏ ten uk∏ad. Zgodnie z paradygmatem
rozwojowym (emerging paradigm), Êrodki finansowe wszystkich rodzajów gospodarstw domowych
zagospodarowywane sà g∏ównie za poÊrednictwem instytucji finansowych (banków, towarzystw
ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych), które obok dzia∏alnoÊci kredytowej prowadzonej
przez banki, dzia∏ajà równie˝ na rynkach instrumentów d∏u˝nych, udzia∏owych i zbudowanych
na tej bazie rynkach instrumentów pochodnych. Finalnym odbiorcà Êrodków jest sektor przedsi´-
biorstw i gospodarstw domowych.

15 A.W. Boot, A.V. Thakor: Financial system architecture. „Review of Financial Studies” 10, 1997, s. 693-733.
16 A. Gerschenkron: Economic Backwardness in Historical Perspective, A Book of Essays. Cambridge 1962 Harvard Uni-
versity Press, oraz R.G. Rajan, L. Zingales: Which capitalism? Lessons from the East Asian Crisis. „Journal of Applied Cor-
porate Finance” 11, 1998, s. 40-48.
17 F. Allen, D. Gale: Comparing Financial Systems. Cambridge, Massachusets, London, 2000 MIT Press.
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Systemy finansowe poszczególnych krajów mogà mieç cechy charakterystyczne zarówno
dla modelu zorientowanego rynkowo, jak i zorientowanego bankowo. Powoduje to, ˝e granice
mi´dzy tymi modelami nie sà ju˝ tak wyraêne. Mimo to nadal istniejà istotne ró˝nice pomi´dzy
systemami zorientowanymi bankowo, w których kultura i zwyczaje prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej determinowane sà mniejszà sk∏onnoÊcià do podejmowania ryzyka, a systemami zo-
rientowanymi rynkowo, gdzie rynki finansowe tradycyjnie mia∏y silnà pozycj´ w ca∏ym systemie
finansowym.

W pierwszej grupie krajów preferuje si´ bezpieczeƒstwo przy ni˝szej stopie zwrotu, które
gwarantuje system bankowy. W drugiej grupie krajów preferowana jest dochodowoÊç przy wy˝-
szym poziomie ryzyka, uzyskiwana dzi´ki sprawnie funkcjonujàcym rynkom finansowym. Ró˝nice
dotyczà równie˝ preferencji w finansowaniu poszczególnych przedsi´wzi´ç gospodarczych. W sys-
temie zorientowanym bankowo ∏atwiej jest uzyskaç finansowanie dla przemys∏ów tradycyjnych.
Lepsze warunki do rozwoju przemys∏ów nowych technologii oferuje natomiast system zorientowa-
ny rynkowo18. Wynika to z faktu, ˝e w systemach zorientowanych rynkowo dost´p do informacji
o podmiotach gospodarczych jest szerszy i tym samym ∏atwiej jest oceniç ryzyko zwiàzane z danym
przedsi´wzi´ciem. W sytuacji gdy ograniczony jest dost´p do informacji, podmiot finansujàcy ˝àda
wi´kszego udzia∏u w przychodach, co os∏abia bodêce do podejmowania nowych, wysoce innowa-
cyjnych przedsi´wzi´ç19.

W gospodarkach rozwini´tych funkcjonujà oba modele systemów finansowych. Przedstawia
je wykres 1.1.

Jak wynika z wykresu 1.1., w gospodarce niemieckiej rynki finansowe nie odgrywajà znaczà-
cej roli w porównaniu z systemem bankowym, natomiast w gospodarce amerykaƒskiej sà najwa˝-
niejszym elementem systemu finansowego. W Polsce funkcjonuje system zorientowany bankowo,
podobnie jak w Niemczech. Jednak˝e poziom rozwoju systemu finansowego, odzwierciedlony
w relacji wielkoÊci poszczególnych aktywów systemu finansowego do PKB, jest w Polsce du˝o ni˝-
szy ni˝ w krajach rozwini´tych. Tym niemniej widaç wyraêny post´p. Rozwój systemu finansowego
w latach 1996–2003 (mierzony wielkoÊcià kredytu krajowego i kapitalizacjà gie∏dowà w stosunku
do PKB) przedstawia wykres 1.2.

18 R. Rajan, L. Zingales: The Transformation of the European Financial System. Banks and Markets: The Changing Cha-
racter of European Finance. ECB Central Banking Conference, 24-25 October 2002, s. 17.
19 Ibidem, s. 15.
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Wykres 1.1. Kredyt krajowy1 i kapitalizacja rynku akcji w relacji do PKB w dwóch modelach
systemu finansowego w 2002 r.

1 Z wy∏àczeniem sektora rzàdowego.

èród∏o: dane IMF International Financial Statistics 2003, World Federation of Exchanges.



O rodzaju modelu funkcjonujàcego w danym kraju decydujà te˝ preferencje gospodarstw do-
mowych co do lokowania wolnych Êrodków. Preferencje te w ró˝nych grupach krajów przedstawia
tabela 1.1.

W warunkach polskich, charakteryzujàcych si´:

– ni˝szym ni˝ w krajach rozwini´tych poziomem PKB na g∏ow´ mieszkaƒca,

– rozwijajàcym si´, ale ciàgle nieadekwatnym w stosunku do potrzeb, systemem prawnym,

– stosunkowo wysokà korupcjà,

– Êrednim europejskim poziomem sk∏onnoÊci do ryzyka, znacznie odbiegajàcym od wskaêni-
ków amerykaƒskich czy brytyjskich,

warunki do rozwoju segmentu rynkowego nie sà szczególnie korzystne. Âwiadczy o tym m.in. struk-
tura polskiego rynku kapita∏owego, gdzie praktycznie jedynym dobrze rozwini´tym sektorem jest
sektor skarbowych papierów wartoÊciowych (SPW), spe∏niajàcy w wysokim stopniu wymogi bezpie-
czeƒstwa inwestycyjnego i p∏ynnoÊci.

Analiza zawarta w dalszej cz´Êci niniejszego raportu pozwala na sformu∏owanie nast´pujà-
cych wniosków dotyczàcych modelu polskiego systemu finansowego:

– system ten ciàgle tylko w niewielkim stopniu bazuje na rynkach finansowych, a jego pod-
staw´ stanowi system bankowy,

– nast´puje stopniowa ewolucja tego systemu skutkujàca rozwojem rynków finansowych,
jednak jej szybkoÊç i trwa∏oÊç b´dà zale˝eç g∏ównie od rozwoju sektora niebankowych in-

1
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Wykres 1.2. Kredyt krajowy1 i kapitalizacja rynku akcji w relacji do PKB w Polsce

1 Z wy∏àczeniem sektora rzàdowego.

èród∏o: dane NBP, IMF International Financial Statistics, World Federation of Exchanges.

Tabela 1.1. Kierunki inwestowania preferowane przez gospodarstwa domowe (w %)

1 12 krajów

èród∏o: GkF Ad Hoc Research World, cyt. za „The Wall Street Europe”, 16 grudnia 2003 r. Badanie zosta∏o przeprowadzone na jesieni 2003 r.
Pytanie zadane respondentom brzmia∏o: „GdybyÊ móg∏ zainwestowaç 50 tys. euro, jakie instrumenty finansowe byÊ wybra∏?”

PPrreeffeerroowwaannee  kk iieerruunnkkii   iinnwweessttoowwaanniiaa UUnniiaa  EEuurrooppeejjsskkaa11 EEuurrooppaa  ÂÂrrooddkkoowwoo--WWsscchhooddnniiaa
((CCzzeecchhyy,,   WW´́ggrryy,,   PPoollsskkaa)) SSttaannyy  ZZjjeeddnnoocczzoonnee

Akcje i akcyjne fundusze inwestycyjne 13 10 30

Inne fundusze inwestycyjne 5 2 6

Obligacje 9 10 8

Krótkoterminowe depozyty bankowe 26 32 13

Ubezpieczenia na ˝ycie i fundusze emerytalne 13 16 13

Inne inwestycje 13 10 6

Brak preferencji inwestycyjnych 21 20 23
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stytucji finansowych oraz rozwoju sytuacji w sferze gospodarki realnej (tempa wzrostu go-
spodarczego).

Obserwujàc zmiany zachodzàce w Êwiatowym systemie finansowym oraz dzia∏ania stymulu-
jàce ze strony w∏adz krajowych i mi´dzynarodowych, mo˝na stwierdziç, ˝e rozwój systemów finan-
sowych zmierza w stron´ rozwiàzaƒ bazujàcych w szerszym zakresie ni˝ dotychczas na rynkach fi-
nansowych20.

Warto jednak wspomnieç, ˝e wyniki przeprowadzonych badaƒ pokazujà, i˝ chocia˝ wzajem-
ne relacje mi´dzy sektorem bankowym i rynkowym sà w du˝ej mierze, dzi´ki powstaniu odpowied-
nich warunków wyjÊciowych, pochodnà osiàgni´tego przez kraj poziomu rozwoju gospodarczego,
to jednak trudno jednoznacznie potwierdziç tez´ o wy˝szoÊci któregoÊ z tych modeli 21.

20 Przyk∏adem jest choçby strategia wytyczajàca istotne kierunki rozwoju UE, przyj´ta w marcu 2000 r. na posiedzeniu
Rady Europejskiej w Lizbonie. Strategia Lizboƒska jest d∏ugofalowym, zakrojonym na szerokà skal´ programem spo∏ecz-
no-gospodarczym, który obejmuje wprowadzenie szeregu reform i zmian strukturalnych. Jego celem jest uczynienie
z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej gospodarki Êwiata do 2010 r. Dzia∏ania w ramach Strategii Lizboƒskiej
koncentrujà si´ w du˝ym stopniu na integracji rynków nie obj´tych dotychczas pe∏nà liberalizacjà, w tym rynków finan-
sowych.
21 R. Levine: Bank-based or market-based financial systems: which is better. Cambridge 2002 NBER Working Paper Series.
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System finansowy w Polsce

2.1. Ewolucja wielkoÊci i struktury systemu finansowego w Polsce

Struktura instytucjonalna polskiego systemu finansowego nadal charakteryzuje si´ silnà prze-
wagà sektora bankowego nad pozosta∏ymi jego cz´Êciami. Od po∏owy lat 90. notowany jest jed-
nak znaczny wzrost aktywów niebankowych instytucji finansowych. Ewolucj´ wielkoÊci aktywów
poszczególnych sektorów oraz liczb´ instytucji finansowych dzia∏ajàcych w Polsce obrazujà dane
zawarte w tabelach 2.1 i 2.2.

W latach 1996-2003 wszystkie wymienione sektory zwi´kszy∏y wielkoÊç swoich aktywów, nie-
które, jak np. otwarte fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i zak∏ady ubezpieczeƒ, w spo-
sób znaczàcy. Dane zawarte w tabeli 2.2 wyraênie pokazujà proces koncentracji zachodzàcy
w wi´kszoÊci sektorów w tym okresie. Zjawisko to by∏o szczególnie widoczne w latach 2002-2003.
Proces konsolidacji jest szczególnie silny w sektorze bankowym22. Ewolucj´ struktury aktywów sys-
temu finansowego w Polsce przedstawiajà wykresy 2.1, 2.2 i 2.3.

Sektor bankowy od poczàtku okresu transformacji jest dominujàcym elementem systemu fi-
nansowego w Polsce. Mimo ˝e istniejàcy przed 1989 r. system bankowy by∏ dostosowany do reali-
zacji zadaƒ wynikajàcych z nakazowo-rozdzielczego systemu zarzàdzania gospodarkà, to jednak
istnia∏y przygotowane kadry w przeciwieƒstwie do instytucji rynku kapita∏owego, które by∏y dopie-
ro tworzone po 1990 r. W okresie od 1990 r. sektor bankowy sta∏ si´ dynamicznie rozwijajàcym si´

22 Patrz podrozdzia∏y 5.1.1 i 5.1.5.

Tabela 2.1. Aktywa instytucji finansowych w Polsce (w mld z∏)

* Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP, KNUiFE, KPWiG.

11999966 11999977 11999988 11999999 22000000 22000011

Banki komercyjne i spó∏dzielcze 197,1 247,7 318,7 363,4 428,4 469,7

Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8

Zak∏ady ubezpieczeƒ 8,1 13,2 20,7 28,9 37,9 48

Fundusze inwestycyjne 1,4 1,9 1,8 3,1 9,5 12,1

Otwarte fundusze emerytalne 0 0 0 2,3 9,9 19,4

Domy maklerskie 1,8 3,0 3,2 3,6 3,9 2,9

22000033

489,3

3,4

65,7

33,2

44,8

3,7*

22000022

466,5

2,5

57,5

22,8

31,6

2,8

Tabela 2.2. Liczba instytucji finansowych w Polsce

èród∏o: dane NBP, KNUiFE, KPWiG.

11999966 11999977 11999988 11999999 22000000 22000011

Banki komercyjne i spó∏dzielcze 1.475 1.378 1.272 858 754 713

Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 168 198 220 228 146 144

Zak∏ady ubezpieczeƒ 41 50 54 58 66 72

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 5 10 14 15 21 17

Powszechne Towarzystwa Funduszy
Emerytalnych 0 0 0 21 21 17

Domy maklerskie 50 47 46 48 49 42

22000033

660

109

78

16

16

36

22000022

667

120

74

19

16

38
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Wykres 2.1. Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce

èród∏o: dane NBP, KNUiFE, KPWiG.
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Wykres 2.2. Udzia∏ poszczególnych instytucji finansowych w strukturze aktywów polskiego
systemu finansowego w 1996 r. 

èród∏o: dane NBP, KNUiFE, KPWiG.
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systemu finansowego w 2003 r.

èród∏o: dane NBP, KNUiFE, KPWiG.
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i konkurencyjnym sektorem finansowym w Polsce. Rozszerzeniu uleg∏a gama oferowanych produk-
tów i us∏ug oraz nastàpi∏a poprawa sytuacji kapita∏owej, efektywnoÊci i stabilnoÊci sektora.

Rozwój systemu finansowego mo˝na równie˝ analizowaç pod wzgl´dem oferty instrumen-
tów finansowych. Analizujàc system finansowy w ten sposób, mo˝na wyró˝niç dwie podstawowe
grupy instrumentów: 

– instrumenty trudno zbywalne zwiàzane z systemem bankowym, takie jak kredyty czy depozyty, 

– instrumenty zbywalne zwiàzane z rynkami finansowymi, do których nale˝à krótkotermino-
we instrumenty d∏u˝ne: bony skarbowe czy krótkoterminowe papiery d∏u˝ne emitowane
przez banki i przedsi´biorstwa (commercial papers), instrumenty d∏ugoterminowe – obliga-
cje, oraz instrumenty udzia∏owe – akcje.

Rysunek 2.1. Instrumenty finansowe w systemie finansowym

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Wykres 2.4. Aktywa funduszy inwestycyjnych i bankowe depozyty sektora niefinansowego

èród∏o: dane NBP.
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Analizujàc rozwój systemu finansowego mo˝na zauwa˝yç nadal istniejàcà przewag´ produk-
tów oferowanych przez system bankowy zarówno w przypadku instrumentów lokacyjnych, jak te˝
instrumentów s∏u˝àcych pozyskaniu kapita∏u (wykresy 2.4 i 2.5).

Jednà z przyczyn tego, ˝e rynek nieskarbowych instrumentów zbywalnych jest s∏abo rozwini´-
ty, sà wysokie potrzeby po˝yczkowe sektora publicznego. Porównanie relacji pomi´dzy rynkami skar-
bowych papierów wartoÊciowych i nieskarbowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wskazuje
na istnienie g∏´bokiej dysproporcji. Oko∏o 90% rynku polskich papierów d∏u˝nych stanowià papiery
skarbowe, podczas gdy papiery nieskarbowe stanowià stosunkowo niewielki procent tego rynku.

Rynek pieni´˝ny (krótkoterminowych instrumentów d∏u˝nych z terminem zapadalnoÊci
do jednego roku) jest zdominowany przez emisje bonów skarbowych. Relacje pomi´dzy g∏ównymi
segmentami rynku: papierami skarbowymi i krótkoterminowymi papierami nieskarbowymi, przed-
stawia tabela 2.3.

Podobna sytuacja, oznaczajàca dominacj´ segmentu skarbowych papierów wartoÊciowych,
istnieje na rynku kapita∏owym. Przedstawia to tabela 2.4.

Oprócz du˝ych potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa na obecny kszta∏t rynku kapita∏owe-
go wp∏yn´∏o wiele innych czynników. Poczàtek budowy polskiego rynku gie∏dowego wiàza∏ si´ z za-
miarem przeprowadzenia planowanych prywatyzacji podmiotów nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa.
W poczàtkowej fazie funkcjonowania tego rynku nie zdo∏ano osiàgnàç zak∏adanego tempa prywa-
tyzacji23. Z wyjàtkiem znacznego wzrostu wartoÊci indeksu WIG od po∏owy 1993 r. oraz o˝ywienia,
jakie spowodowa∏a prywatyzacja Banku Âlàskiego, zainteresowanie rynkiem gie∏dowym nie by∏o du-
˝e. Dopiero w 1997 r. istotnie zwi´kszy∏a si´ liczba spó∏ek i rozpocz´∏a si´ prywatyzacja kolejnych
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Wykres 2.5. Kredyty dla przedsi´biorstw oraz wartoÊç rynku papierów d∏u˝nych
przedsi´biorstw1

1 Dane za lata 1999-2001 obejmujà wartoÊç rynku krótkoterminowych instrumentów d∏u˝nych banków, a za 1999 r. równie˝ wartoÊç rynku
obligacji banków.

èród∏o: dane NBP, Fitch Polska (dane dotyczàce rynku papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw dla lat 1999-2001).

Tabela 2.3. Podstawowe segmenty rynku pieni´˝nego w Polsce w 2003 r.1 (na koniec roku)

1 Tabela nie uwzgl´dnia bonów pieni´˝nych NBP i listów zastawnych.

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów, Fitch Polska.

KKaatteeggoorr iiaa  kkrróóttkkootteerrmmiinnoowwyycchh  ppaappiieerróóww  dd∏∏uu˝̋nnyycchh  ––
ppooddzziiaa∏∏   wwgg  eemmii tteennttaa

WWaarrttooÊÊçç  nnoommiinnaallnnaa
((ww  mmlldd  zz ∏∏ )) PPrroocceenntt   rryynnkkuu

Bony skarbowe 48,76 81,2

Papiery nieskarbowe 11,29 18,8

¸̧ààcczznniiee  6600,,0055 110000

23 P. Bartkiewicz: Rynek kapita∏owy i jego wybrane instrumenty. Poznaƒ 2003 AKO, s. 98.
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du˝ych podmiotów. Decydujàca rola prywatyzacji du˝ych przedsi´biorstw paƒstwowych w rozwo-
ju rynku wp∏yn´∏a na stopieƒ realizacji funkcji, jakie rynek kapita∏owy powinien pe∏niç w gospodar-
ce24. W sytuacji braku kolejnych du˝ych ofert spó∏ek Skarbu Paƒstwa rozwój rynku kapita∏owego
zosta∏ zahamowany. Sektor prywatny nadal wykorzystuje rynek kapita∏owy w bardzo ograniczonym
zakresie.

Silnà dynamikà rozwojowà charakteryzowa∏ si´ natomiast segment skarbowych papierów
wartoÊciowych. Wiàza∏o si´ to ze wzrostem potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa przy jedno-
czesnym spadku przychodów prywatyzacyjnych. Jednym z efektów ubocznych by∏o równie˝ os∏a-
bienie mo˝liwoÊci rozwojowych innych segmentów rynku kapita∏owego.

Do zainteresowania innymi ni˝ oferowane przez banki formami lokowania oszcz´dnoÊci nie-
wàtpliwie przyczyni∏a si´ wprowadzona w 1999 r. reforma systemu emerytalnego. Na rynku poja-
wi∏y si´ fundusze emerytalne, które poszerzy∏y grono inwestorów instytucjonalnych, zwi´kszajàc
popyt na instrumenty finansowe.

Alternatyw´ dla us∏ug oferowanych przez banki przyniós∏ równie˝ rozwój funduszy inwesty-
cyjnych. Czynnikiem ograniczajàcym rozwój sektora funduszy inwestycyjnych by∏ brak odpowied-
nich regulacji prawnych. Dopiero ustawa o funduszach inwestycyjnych z 1997 r. przynios∏a istotne
zmiany w funkcjonowaniu tego segmentu rynku finansowego25. Znacznie zwi´kszy∏a si´ liczba fun-
duszy i ich aktywa. Ze wzgl´du na zmiany w sposobie oszcz´dzania ludnoÊci (spadek zainteresowa-
nia depozytami bankowymi) mo˝na spodziewaç si´ dalszego znacznego wzrostu wartoÊci Êrodków
lokowanych w funduszach inwestycyjnych. Mo˝na oczekiwaç, ˝e ich udzia∏ w oszcz´dnoÊciach Po-
laków b´dzie rós∏.

Rynek kapita∏owy tworzono opierajàc si´ na rozwiàzaniach funkcjonujàcych na rynkach roz-
wini´tych, co u∏atwi w∏àczenie go w struktury europejskie. Trzeba jednoczeÊnie pami´taç, ˝e cho-
cia˝ ramy legislacyjne, w których dzia∏a polski rynek kapita∏owy, odpowiadajà Êwiatowym standar-
dom, jego efektywnoÊç i p∏ynnoÊç wcià˝ nie sà wystarczajàce.

Mo˝na stwierdziç, ˝e w chwili wejÊcia Polski do Unii Europejskiej krajowy system finansowy
b´dzie dobrze przygotowany do uczestnictwa w globalnym rynku pod wzgl´dem prawno-instytu-
cjonalnym. Jego wielkoÊç (g∏´bokoÊç), której pochodnà jest m.in. p∏ynnoÊç decydujàca o atrakcyj-
noÊci rynku, jest natomiast uwa˝ana za niezadowalajàcà.

2.2. Porównanie stopnia rozwoju systemu finansowego w Polsce i w innych krajach

Porównaniem zosta∏y obj´te: Polska, W´gry i Czechy oraz strefa euro. Mimo zró˝nicowania
pod wzgl´dem wielkoÊci krajów, populacji i ogólnego potencja∏u ekonomicznego w∏aÊnie trzy

Tabela 2.4. Podstawowe segmenty polskiego rynku kapita∏owego w uj´ciu wartoÊciowym
(w mld z∏)1

1 Tabela nie uwzgl´dnia obligacji NBP.
2 Dane uwzgl´dniajà wszystkie spó∏ki notowane na GPW.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, GPW, Fitch Polska.

SSeeggmmeenntt   rryynnkkuu  kkaappii ttaa∏∏oowweeggoo 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033

Rynkowe obligacje skarbowe (rynek wewn´trzny) 70,5 94,0 123,4 153,8 184,6 

RRyynnkkoowwee  oobbll iiggaaccjjee  sskkaarrbboowwee  jjaakkoo  %%  PPKKBB  1111,,44 1133,,11 1166,,44 1199,,99 2233,,00

Akcje notowane na GPW 123,4 130,0 103,3 110,5 167,7

AAkkccjjee  nnoottoowwaannee  nnaa  GGPPWW  jjaakkoo  %%  PPKKBB22 2200,,11 1188,,22 1133,,77 1144,,33 2200,,99  

Obligacje pozaskarbowe (obligacje przedsi´biorstw, banków i komunalne) 2,1 3,2 4,8 9,2 10,7 

OObbll iiggaaccjjee  ppoozzaasskkaarrbboowwee  jjaakkoo  %%  PPKKBB  00 ,,33 00 ,,44 00 ,,66 11 ,,22 11 ,,33

24 Mowa tu w szczególnoÊci o funkcji alokacji i transformacji kapita∏u oraz funkcji informacyjnej i kontrolnej.
25 Ustawa opiera∏a si´ na koncepcji dwóch oddzielnych osób prawnych (funduszu inwestycyjnego i towarzystwa
funduszy inwestycyjnych); wprowadza∏a równie˝ cztery rodzaje funduszy.
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pierwsze kraje, z racji wspólnej historii, wykazywa∏y i nadal wykazujà wiele podobieƒstw, równie˝
w dziedzinie transformacji swoich systemów finansowych.

Sektory finansowe wszystkich trzech krajów charakteryzujà si´ wzgl´dnie niskim poziomem
poÊrednictwa finansowego (wielkoÊç aktywów systemu finansowego w relacji do PKB przedstawia
tabela 2.5). G∏ównym elementem systemu finansowego tych krajów pozostaje sektor bankowy.
Rynki papierów wartoÊciowych nadal nie stanowià atrakcyjnej alternatywy dla podmiotów poszu-
kujàcych zewn´trznego êród∏a finansowania. Kapitalizacja rynku akcji i obligacji stanowi zaledwie
u∏amek kapitalizacji analogicznych rynków w strefie euro26. Wspólnà cechà jest równie˝ to, ˝e
na polskim, czeskim i w´gierskim rynku finansowym obserwuje si´ du˝à aktywnoÊç inwestorów za-
granicznych.

Najwi´ksze znaczenie (mierzone relacjà aktywów do PKB) spoÊród trzech porównywanych
krajów ma sektor bankowy Czech (tabela 2.6). Przyczynà takiej sytuacji jest m.in. utrzymanie we
wczesnych fazach transformacji gospodarki czeskiej niskiego poziomu inflacji. Wysoka inflacja przy-
czyni∏a si´ natomiast do erozji wartoÊci aktywów bankowych w innych krajach Europy Ârodkowej.

Wspólnà tendencjà wyst´pujàcà w trzech systemach bankowych jest zjawisko zmniejszania
si´ liczby banków (koncentracja w sektorze).

Polska, Czechy i W´gry to kraje, których rynki kapita∏owe spe∏niajà w gospodarce cz´Êç funk-
cji wymienionych w poprzednim rozdziale. Jednak rynki te nadal nie odgrywajà du˝ej roli jako êró-
d∏o finansowania przedsi´wzi´ç inwestycyjnych. Ich efektywnoÊç i p∏ynnoÊç wcià˝ nie sà wystarcza-
jàce. Pod wzgl´dem wielkoÊci kapitalizacji i liczby notowanych spó∏ek zdecydowanie najwi´kszym
rynkiem kapita∏owym jest rynek polski. Jednak wspó∏czynniki kapitalizacji mierzonej jako procent
PKB sà zbli˝one we wszystkich trzech krajach. Dane dotyczàce rynków kapita∏owych omawianych
krajów oraz wskaênik ich adekwatnoÊci do istniejàcych potrzeb przedstawia tabela 2.7.

Tabela 2.5. WielkoÊç aktywów systemu finansowego w relacji do PKB w 2003 r.

èród∏o: narodowe banki centralne.

PPooll sskkaa CCzzeecchhyy WW´́ggrryy

Aktywa systemu finansowego jako % PKB 78,5 141,4 95,3

Tabela 2.6. Stopieƒ rozwoju sektora bankowego w wybranych krajach Europy Ârodkowo-
-Wschodniej i strefie euro w 2003 r. (w %)

èród∏o: Polska, Czechy, W´gry: narodowe banki centralne.

Dla strefy euro: CSFB: Banking in EU accession countries. „Sector Review”, 6 lutego 2004 r., cyt. za: J. Zar´ba: Podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy
bankami Polski i pozosta∏ych krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej a bankami Europy Zachodniej. Referat na seminarium BRE-Case, Polski
sektor bankowy po wejÊciu do Unii Europejskiej. Warszawa 25 marca 2004 r.

KKrraa jj   AAkkttyywwaa//PPKKBB KKrreeddyyttyy//PPKKBB DDeeppoozzyyttyy//PPKKBB

Polska 60 30 45

Czechy 105 34 64

W´gry 78 39 40

SStt rreeffaa  eeuurroo  224433 99 33 88 11

Tabela 2.7. Wybrane wielkoÊci zwiàzane z rynkiem kapita∏owym w 2003 r.
(stan na koniec roku)

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych FIBV, IMD World Competitiveness Yearbook. Lausanne 2003, raporty roczne poszczególnych gie∏d.

KKrraa jj
KKaappii ttaall ii zzaacc jjaa  rryynnkkuu

aakkcc jj ii   
((ww  mmlldd  eeuurroo))

KKaappii ttaall ii zzaacc jjaa
rryynnkkuu  aakkcc jj ii   jjaakkoo

%%  PPKKBB

LL ii cczzbbaa
nnoottoowwaannyycchh

ssppóó∏∏eekk

AAddeekkwwaattnnooÊÊçç    rryynnkkóóww  aakkccjj ii   ddoo  ppoottrrzzeebb
ff iinnaannssoowwyycchh  pprrzzeeddssii ´́bbiioorrssttww  ((ww  ppuunnkkttaacchh  oodd  00  ––

bbrraakk  aaddeekkwwaattnnooÊÊcc ii     ddoo  1100  ––  wwyyssookkaa  aaddeekkwwaattnnooÊÊçç))

Polska 29,8 17 203 4,31

W´gry 15,0 18 49 3,35

Czechy 19,9 17 65 2,29

26 Financial Sectors in EU Accession Countries. European Central Bank July 2002, s. 21.
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Z badaƒ dotyczàcych adekwatnoÊci rynków akcji do potrzeb finansowych przedsi´biorstw
wynika, ˝e w Polsce mo˝liwoÊci wykorzystania rynku akcji w stosunku do rzeczywistych potrzeb fi-
nansowych by∏y w omawianym zakresie wi´ksze ni˝ w pozosta∏ych dwóch krajach regionu. Jednak
w porównaniu z USA (8,04 pkt.) lub krajami Unii Europejskiej (Francja – 6,45 pkt., Niemcy – 6,43
pkt.) sytuacja by∏a zdecydowanie gorsza (tabela 2.7).

O mo˝liwoÊciach rozwoju systemu finansowego decyduje przede wszystkim wiarygod-
noÊç kraju. Paƒstwa b´dàce przedmiotem analizy osiàgn´∏y w minionych latach znaczàcy post´p,
który umiejscowi∏ je w grupie krajów o niskim ryzyku kredytowym. WiarygodnoÊç kraju w opinii
banków operujàcych na rynkach mi´dzynarodowych przedstawia tabela 2.8.

Wszystkie trzy analizowane kraje zdoby∏y powy˝ej 50 punktów, co oznacza, ˝e znalaz∏y si´
w grupie niskiego ryzyka. Zbli˝one wskaêniki majà Czechy i W´gry. Polska, z nieco ni˝szà ocenà, wy-
kazuje jednak tendencj´ do poprawy swojej wiarygodnoÊci. WielkoÊci zawarte w tabeli 2.8 wska-
zujà zatem na relatywnie stabilnà sytuacj´ polityczno-finansowà w analizowanych krajach. Potwier-
dzajà to równie˝ oceny g∏ównych agencji ratingowych Standard & Poor’s, Moody’s oraz Fitch, za-
warte w tabeli 2.9.

Na bie˝àce funkcjonowanie i perspektywy systemu finansowego du˝y wp∏yw ma tak˝e po-
ziom korupcji w danym kraju. Korupcja mo˝e wp∏ywaç na funkcjonowanie zarówno systemu
bankowego (np. na poziom nieÊciàgalnych kredytów), jak i rynków finansowych (np. manipula-
cje i wykorzystywanie informacji wewn´trznych w operacjach gie∏dowych). Korupcja przyczynia
si´ do zmniejszenia zakresu realizowanych przez nie funkcji, a co za tym idzie zmniejszenia po-
pytu na ich us∏ugi. W ostatnich latach sytuacja wyraênie pogorszy∏a si´ pod tym wzgl´dem, co
sygnalizujà m.in. badania organizacji Transparency International. Ich wyniki zosta∏y przedstawio-
ne w tabeli 2.10.

Tabela 2.8. WiarygodnoÊç kraju w opinii banków operujàcych na rynkach
mi´dzynarodowych wg Institutional Investor1 (w pkt.2)

1 Metodyka sporzàdzania rankingu jest nast´pujàca: Institutional Investor prosi banki operujàce na rynkach mi´dzynarodowych o sklasyfiko-
wanie wiarygodnoÊci poszczególnych krajów wg stosowanej przez siebie metodyki w skali 100-punktowej. Po uÊrednieniu uzyskane wyniki
sà publikowane dwa razy w roku (w marcu i wrzeÊniu). Wi´ksza liczba punktów oznacza wy˝szà ocen´ danego kraju.
2 Mo˝na przyjàç, ˝e kraje uzyskujàce powy˝ej 50 punktów sà grupà niskiego ryzyka, natomiast z operacjami w krajach uzyskujàcych poni˝ej
30 punktów wià˝e si´ najwy˝sze ryzyko, majàce swoje odbicie w oczekiwanej przez inwestorów dochodowoÊci.

èród∏o: Institutional Investor, wrzesieƒ 2002 r., wrzesieƒ 2003 r.

KKrraa jj   GGrruuddzziieeƒƒ  22000022 GGrruuddzziieeƒƒ  22000033 ZZmmiiaannaa  ((ppkktt .. ))

Polska 60,1 61,1 +1,0

W´gry 66,1 65,4 -0,7

Czechy 64,0 65,6 +1,6

Tabela 2.9. Oceny ratingowe wybranych krajów Europy Ârodkowej (stan na koniec 2003 r.)
dla waluty zagranicznej

èród∏o: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch.

KKrraa jj   SSttaannddaarrdd  &&  PPoooorr ’’ss MMooooddyy’’ ss FF ii tt cchh

Polska BBB+ A2 BBB+

W´gry A- A2 A-

Czechy A- A1 A-

Tabela 2.10. Poziom korupcji (skala 10-punktowa, niska liczba punktów sygnalizuje wysokà
korupcj´)

èród∏o: Transparency International, Corruption Perceptions Index, ró˝ne lata.

KKrraa jj   22000011 22000022 22000033

Polska 4,1 4,0 3,6

W´gry 5,3 4,9 4,8

Czechy 3,9 3,7 3,9
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W 10-punktowej skali najgorszy wynik w 2003 r. uzyska∏a Polska, najlepszy – W´gry. W tych
dwóch krajach szczególnie niepokojàce jest zaobserwowane w badaniach zjawisko wzrostu pozio-
mu korupcji.

Podsumowujàc dotychczasowy rozwój systemu finansowego w analizowanych krajach, mo˝-
na wskazaç na:

– stosunkowo dobrà ocen´ wiarygodnoÊci, co jest g∏ównym czynnikiem wp∏ywajàcym
na mo˝liwoÊci rozwoju sytemu finansowego, 

– obecnoÊç solidnych podstaw prawnych funkcjonowania systemów, co jest podstawowym
warunkiem zapewnienia bezpieczeƒstwa dokonywanych transakcji,

– problemy w obszarach majàcych du˝e znaczenie dla systemu, takich jak poziom korupcji,
co wskazuje na trudnoÊci w egzekwowaniu prawa,

– ciàgle niewielkà, w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, wielkoÊç instytucji i rynków fi-
nansowych liczonà jako procent PKB. Sytuacja ta jest pochodnà stosunkowo krótkiego
okresu funkcjonowania systemu finansowego jako cz´Êci gospodarki rynkowej.
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Regulacje

3.1. Wprowadzenie do systemu regulacyjnego

Zasady tworzenia regulacji prawnych sektora us∏ug finansowych wyznacza Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadza ona zasad´ wwoollnnooÊÊccii  ggoossppooddaarrcczzeejj  jako podstaw´ ustroju
gospodarczego. W odniesieniu do Êwiadczenia us∏ug finansowych wolnoÊç ta przejawia si´:

– swobodà zawierania umów, zarówno co do przedmiotu, jak i treÊci,

– swobodà doboru partnerów operacji gospodarczej i mo˝liwoÊcià prowadzenia dzia∏alnoÊci
transgranicznej,

– swobodà konkurowania.

W Êwietle przepisów ustawy zasadniczej, wolnoÊç gospodarcza mo˝e byç ograniczona tylko
w drodze ustawy i tylko ze wzgl´du na wa˝ny interes publiczny. W celu zapewnienia stabilnoÊci finansowej
prawo publiczne wprowadza szczegó∏owe regulacje, ograniczajàce ryzyko prowadzenia dzia∏alnoÊci
podmiotów w ramach okreÊlonych segmentów sektora us∏ug finansowych. Âwiadczenie us∏ug finansowych
podlega reglamentowaniu i nadzorowi ze strony paƒstwa, je˝eli „podmioty obcià˝ajà ryzykiem swoich
operacji Êrodki pieni´˝ne powierzone im przez inne podmioty (osoby fizyczne i prawne)”27.

W omawianym okresie dokonano wielu zmian w przepisach prawnych dotyczàcych sektora
us∏ug finansowych. Ocena skutków tych zmian b´dzie stanowiç treÊç niniejszego rozdzia∏u.

3.2. Regulacje majàce wp∏yw na sektor us∏ug finansowych

ZZmmiiaannyy  ww PPrraawwiiee  ddeewwiizzoowwyymm  

Prawo dewizowe reguluje zakres wolnoÊci gospodarczej poprzez okreÊlenie zasad
wymienialnoÊci polskiej waluty na waluty obce oraz ustalenie procedur wydawania zezwoleƒ na takie
czynnoÊci rynkowe, które wià˝à si´ z wydatkowaniem pieni´dzy wyra˝onych w walucie obcej.

Zmiany przepisów Prawa dewizowego wiàza∏y si´ z realizacjà zobowiàzaƒ Polski wobec
Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Unii Europejskiej. Zosta∏y tak˝e
spowodowane pojawieniem si´ nowych instytucji i zjawisk wymagajàcych uregulowania prawnego.

Do 2002 r. obrót dewizowy regulowa∏a ustawa Prawo dewizowe z 1998 r.28, która zbli˝y∏a
Polsk´ do standardów OECD. Przyj´te rozwiàzania prawne, pomimo ˝e zliberalizowa∏y obrót
dewizowy, nie spe∏nia∏y standardów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej. Nierezydenci29 nie mogli

27 J. Krzy˝ewski: Reglamentacja i wolnoÊç umów na rynku finansowym w Polsce, W: Regulacja sektora bankowego.
Praca pod red. W. Szpringera, Warszawa 1997 Szko∏a G∏ówna Handlowa, Materia∏y i Prace Instytutu Funkcjonowania
Gospodarki Narodowej. 
28 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063 z póên. zm.).
29 Poj´cie nierezydent w obrocie dewizowym oznacza osob´ fizycznà majàcà miejsce zamieszkania za granicà oraz
osob´ prawnà majàcà siedzib´ za granicà, a tak˝e inny podmiot majàcy siedzib´ za granicà, posiadajàcy zdolnoÊç
zaciàgania zobowiàzaƒ i nabywania praw we w∏asnym imieniu. Nierezydentami sà równie˝ znajdujàce si´ za granicà
oddzia∏y, przedstawicielstwa i przedsi´biorstwa utworzone przez rezydentów, jak równie˝ obce przedstawicielstwa
dyplomatyczne, urz´dy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje mi´dzynarodowe,
korzystajàce z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
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bez zezwolenia dewizowego nabywaç w Polsce krótkoterminowych papierów wartoÊciowych oraz
pochodnych instrumentów finansowych. Ograniczenia te nie wp∏yn´∏y negatywnie na rozwój rynku
kapita∏owego, poniewa˝ nie dotyczy∏y nabywania przez nierezydentów skarbowych papierów
wartoÊciowych oraz pochodnych instrumentów finansowych oferowanych na gie∏dach. Nie odnosi∏y
si´ równie˝ do nabywania przez nierezydentów krótkoterminowych papierów wartoÊciowych
i pochodnych instrumentów finansowych oferowanych przez upowa˝nione banki30.

Wprowadzona w 2002 r. nowa ustawa regulujàca obrót dewizowy31 mia∏a na celu realizacj´
zobowiàzaƒ wynikajàcych z prawa europejskiego32. Zniesienie ograniczeƒ dewizowych obj´∏o
oprócz krajów cz∏onkowskich UE równie˝ paƒstwa nale˝àce do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego33 i inne kraje nale˝àce do OECD.

Zniesienie ograniczeƒ w przep∏ywie kapita∏u do krajów nale˝àcych do ww. obszarów
umo˝liwi rezydentom34 swobodne inwestowanie na rynkach kapita∏owych tych paƒstw. W wyniku
dokonanych zmian rezydenci uzyskali te˝ prawo do posiadania rachunków w bankach za granicà
i swobodnego lokowania na nich Êrodków. Zliberalizowany zosta∏ równie˝ obrót kredytowy,
poprzez zniesienie ograniczeƒ dla rezydentów w zakresie zaciàgania i udzielania kredytów
krótkoterminowych.

Liberalizacja obrotu dewizowego wp∏yn´∏a na zwi´kszenie wymogów sprawozdawczych
i kontrolnych uczestników obrotu dewizowego.

W zakresie obrotu dewizowego w kraju ustawa Prawo dewizowe nie znios∏a ograniczeƒ
dotyczàcych dokonywania rozliczeƒ w walutach obcych mi´dzy rezydentami, co stanowi
uzupe∏nienie wynikajàcej z Kodeksu cywilnego zasady walutowoÊci35. Ograniczenia te
przedmiotowo nie ró˝nià si´ od obowiàzujàcych przed 2002 r. Zmieni∏ si´ natomiast ich zakres
podmiotowy dotyczàcy obrotu dewizowego z krajami trzecimi, z wyjàtkiem tych krajów, z którymi
Polska zawar∏a umowy o wzajemnej ochronie i wspieraniu inwestycji. 

Zmiany w Prawie dewizowym nie wp∏yn´∏y istotnie na rozwój rynku finansowego, gdy˝
dotychczasowy poziom liberalizacji pozwala∏ inwestorom zagranicznym na dokonywanie inwestycji
w niemal wszystkich segmentach rynku.

ZZmmiiaannyy  ww pprrzzeeppiissaacchh  oo rraacchhuunnkkoowwooÊÊccii

Od 1 stycznia 2002 r. wesz∏y w ˝ycie przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowoÊci,
majàce zastosowanie do sprawozdaƒ finansowych sporzàdzanych za rok obrotowy rozpoczynajàcy
si´ w 2002 r.

Zmiany obejmowa∏y wycen´: sk∏adników sprawozdaƒ finansowych, sporzàdzanie
skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych grup kapita∏owych oraz wymogi sprawozdawcze.
Na podstawie przepisów ustawy wydano wiele rozporzàdzeƒ Ministra Finansów, zawierajàcych
m.in. rozwini´cie poj´ç stosowanych w ustawie oraz techniczne rozwiàzania dotyczàce
rachunkowoÊci.

30 Szerzej na ten temat: E. Pietrzak: Perspektywy rozwoju rynku walutowego W: Perspektywy rozwoju bankowoÊci i
rynków finansowych w Polsce do roku 2007. Synteza. Gdaƒsk 2003 Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà.
31 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 z póên. zm.).
32 Zobowiàzania te dotyczy∏y wprowadzenia do polskiego prawodawstwa artyku∏ów 56. i 57. Traktatu z Maastricht z 7
lutego 1992 r. Przepisy te zabraniajà ograniczania przep∏ywu kapita∏u i p∏atnoÊci pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi
oraz pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi i krajami trzecimi, dopuszczajàc jedynie utrzymanie ograniczeƒ w stosunku
do krajów trzecich, jeÊli takie istnia∏y na dzieƒ 31 grudnia 1993 r., na mocy prawa krajowego lub wspólnotowego.
33 Oprócz krajów cz∏onkowskich UE do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nale˝à Islandia, Norwegia i Lichtenstein. 
34 Poj´cie rezydent w obrocie dewizowym oznacza osob´ fizycznà majàcà miejsce zamieszkania w kraju oraz osob´
prawnà majàcà siedzib´ w kraju, a tak˝e inne podmioty majàce siedzib´ w kraju, posiadajàce zdolnoÊç zaciàgania
zobowiàzaƒ i nabywania praw we w∏asnym imieniu. Rezydentami sà równie˝ znajdujàce si´ w kraju oddzia∏y,
przedstawicielstwa i przedsi´biorstwa utworzone przez nierezydentów, jak równie˝ polskie przedstawicielstwa
dyplomatyczne, urz´dy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystajàce z immunitetów i
przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
35 Art. 358 kodeksu cywilnego okreÊla, ˝e „z zastrze˝eniem wyjàtków w ustawie przewidzianych, zobowiàzania
pieni´˝ne na obszarze Polski mogà byç wyra˝one tylko w pieniàdzu polskim”.
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Obowiàzujàce od 1 stycznia 2002 r. rozporzàdzenie36 dotyczàce wyceny instrumentów
finansowych w znacznym stopniu opiera si´ na rozwiàzaniach zawartych w Mi´dzynarodowych
Standardach RachunkowoÊci (MSR)37. Wprowadza ono nowe zasady klasyfikacji instrumentów
finansowych w zale˝noÊci od za∏o˝onego okresu utrzymywania ich w portfelu. Zgodnie z tymi
zasadami, instrumenty finansowe dzielà si´ na: przeznaczone do obrotu, po˝yczki
i wierzytelnoÊci w∏asne, utrzymywane do terminu zapadalnoÊci oraz dost´pne do sprzeda˝y.
Istotne jest tak˝e wprowadzenie dwóch nowych metod wyceny: wed∏ug wartoÊci godziwej lub
zamortyzowanego kosztu wed∏ug efektywnej stopy procentowej. Pierwsza z nich rozumiana jest
jako cena transakcji zawartej na doskonale przejrzystym rynku pomi´dzy niepowiàzanymi
stronami. Druga metoda polega na pomniejszeniu ceny nabycia instrumentu o dokonane sp∏aty
i dyskonta obliczone przy u˝yciu efektywnej stopy procentowej, rozumianej jako wewn´trzna
stopa zwrotu z instrumentu.

Nowe zasady wyceny mia∏y przyczyniç si´ do uzyskania bardziej wiarygodnej wyceny wartoÊci
operacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, a przez to do zwi´kszenia ich
przejrzystoÊci.

Zmiany wprowadzone w kolejnym Rozporzàdzeniu Ministra Finansów38 polega∏y
na uszczegó∏owieniu obowiàzujàcych wczeÊniej zasad konsolidacji sprawozdaƒ finansowych
i dostosowaniu ich do standardów mi´dzynarodowych. Dokonano wyraênego podzia∏u
pomi´dzy konsolidacjà sprawozdaƒ a wycenà udzia∏ów w podmiotach zale˝nych. OkreÊlono
progi, po których osiàgni´ciu mo˝na odstàpiç od sporzàdzania sprawozdania
skonsolidowanego. Zdefiniowano zakres podmiotów, które powinny byç obj´te konsolidacjà,
oraz podmiotów obowiàzanych do sporzàdzania takiego sprawozdania. Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nie zawiera finansowych skutków transakcji dokonywanych pomi´dzy
podmiotami powiàzanymi kapita∏owo oraz jednoznacznie oddziela kapita∏y w∏asne nale˝àce
do grupy kapita∏owej od pozosta∏ych kapita∏ów. Stosowanie powy˝szych zasad konsolidacji
bilansu pozwoli na uzyskanie przejrzystego obrazu sytuacji finansowej podmiotów grupy
kapita∏owej. Dzi´ki temu inwestorzy b´dà mogli podejmowaç decyzj´ na podstawie bardziej
wiarygodnych danych.

Zmiany w obszarze konsolidacji sprawozdaƒ nale˝y uznaç za neutralne finansowo. Polega∏y
bowiem jedynie na dostosowaniu terminologii do prawa wspólnotowego i uporzàdkowaniu
nieczytelnych kwestii dotyczàcych stosowanych metod oraz podmiotów obj´tych konsolidacjà.

Wprowadzone w Polsce zmiany sà cz´Êcià procesu trwajàcego w UE i zmierzajàcego
do budowy jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej. Unifikacja standardów
rachunkowoÊci w UE powinna u∏atwiç sporzàdzanie sprawozdaƒ finansowych podmiotom
powiàzanym ze sobà, ale dzia∏ajàcym na ró˝nych rynkach, oraz poprawiç przejrzystoÊç. Dzi´ki
temu nadzór nad instytucjami finansowymi b´dzie móg∏ byç efektywniejszy, a inwestorzy b´dà
∏atwiej podejmowaç decyzje.

Dzia∏ania na rzecz powstania zintegrowanego rynku finansowego w UE sà realizowane
w ramach Programu Rozwoju Us∏ug Finansowych (Financial Services Action Plan)39. Program ten
koncentruje si´ na utworzeniu jednolitego rynku hurtowego (transakcji o du˝ych wartoÊciach),
otwartego i bezpiecznego rynku detalicznego, poprawie przejrzystoÊci rynku finansowego,
wprowadzeniu nowoczesnych norm nadzorczych oraz usuni´ciu barier (w tym podatkowych)
uniemo˝liwiajàcych funkcjonowanie jednolitego rynku finansowego.

36 Rozporzàdzenie Ministra Finansów w sprawie szczegó∏owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu
prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz.U. z dnia 22 grudnia 2001 r. Nr 149, poz. 1674).
37 Standardy rachunkowoÊci przyj´te na gruncie mi´dzynarodowym i stanowiàce podstaw´ zasad rachunkowoÊci
stosowanych w ró˝nych krajach (por. ramk´ 5.1.8). W Polsce bezwzgl´dnie obowiàzujà przepisy ustawy o
rachunkowoÊci, natomiast w przypadku nieuregulowania niektórych kwestii przez ustaw´ stosuje si´ MSR.
38 Rozporzàdzenie Ministra Finansów w sprawie zasad sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych
banków oraz skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych holdingu finansowego z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz.U. z
dnia 28 grudnia 2001 r. Nr 152, poz. 1728).
39 Program przyj´ty przez Rad´ Europejskà w Lizbonie w marcu 2000 r. Patrz równie˝ ramka 5.1.9.
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Od 2005 r. w UE b´dzie obowiàzywaç rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia
Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci w spó∏kach publicznych40. Stosowanie MSR
powinno zwi´kszyç zaufanie inwestorów do jednolitego rynku finansowego.

Przewiduje si´, ˝e obowiàzek stosowania Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci41

przez spó∏ki publiczne mo˝e si´ przyczyniç do znacznych zmian w strukturze ich bilansów.
Odmienne zasady prezentacji aktywów mogà sprawiç, ˝e podmioty obj´te obowiàzkiem
stosowania MSR mogà byç inaczej postrzegane na rynku.

W badaniu przeprowadzonym wÊród spó∏ek notowanych na GPW przez jednà z firm
audytorskich sprawdzono stan przygotowaƒ do wprowadzenia MSR42. Do najcz´Êciej
wymienianych przeszkód nale˝a∏ brak aktualnej polskiej wersji j´zykowej MSR. Barierà sà te˝ brak
w przedsi´biorstwach wyspecjalizowanej kadry oraz koszty zmian w systemach
sprawozdawczoÊci finansowej. Zagregowana ocena finansowych skutków wprowadzenia
obowiàzku stosowania MSR w podmiotach systemu finansowego wydaje si´ trudnym zadaniem.
Okaza∏o si´ bowiem, ˝e a˝ 64% ankietowanych podmiotów nie przeprowadzi∏o jeszcze takiego
oszacowania we w∏asnej firmie.

Obecnie trudno jest okreÊliç potencjalne skutki finansowe opisanych zmian, poniewa˝ nie
wszystkie metody wyceny zosta∏y wprowadzone w ˝ycie. Potencjalnym skutkiem wprowadzenia
nowych zasad wyceny instrumentów finansowych mo˝e byç zwi´kszona zmiennoÊç wyników
finansowych, a w konsekwencji kapita∏ów w∏asnych instytucji finansowych. Istnieje te˝ obawa, ˝e
modele stosowane w poszczególnych instytucjach do oszacowania wartoÊci godziwej bàdê
efektywnej stopy procentowej b´dà mia∏y tak ró˝ne parametry, ˝e zak∏óci to porównywalnoÊç
i przejrzystoÊç prezentowanych danych43.

ZZmmiiaannyy  ww PPrraawwiiee  uuppaadd∏∏ooÊÊcciioowwyymm  

Obowiàzujàce od 1 paêdziernika 2003 r. Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze zastàpi∏o dwa
przedwojenne rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upad∏oÊciowe i Prawo
o post´powaniu uk∏adowym. Wprowadzenie nowych przepisów mo˝e wp∏ynàç na sytuacj´
finansowà przedsi´biorstw poprzez spadek kosztu pozyskania kapita∏u. Skuteczne procedury Prawa
upad∏oÊciowego i naprawczego umo˝liwiajà bankom efektywniejszà wycen´ ryzyka, co powinno
wp∏ynàç na zmniejszenie kosztów finansowania przedsi´biorstw44.

Dla podmiotów zawierajàcych transakcje na rynku finansowym istotnà kwestià jest prawne
zagwarantowanie dokonania rozliczeƒ wzajemnych nale˝noÊci. Dzi´ki regulacjom zawartym w Prawie
upad∏oÊciowym i naprawczym rozliczenia te sà zagwarantowane poprzez tzw. netting (wzajemnà
kompensat´ nale˝noÊci i zobowiàzaƒ w sytuacji niewyp∏acalnoÊci jednej ze stron transakcji). Netting
umo˝liwia stronie wyp∏acalnej zamkni´cie zawartych, lecz niewykonanych jeszcze przez strony transakcji
finansowych i skompensowanie wzajemnych p∏atnoÊci z tytu∏u wszystkich dokonanych transakcji.

W sytuacji upad∏oÊci kontrahenta zapewnienie prawnej skutecznoÊci nettingu oznacza dla
banku mo˝liwoÊç utrzymywania ni˝szych wymogów kapita∏owych potrzebnych do wyliczania
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci. Mo˝e to pozwoliç bankom na zwi´kszenie zaanga˝owania
kredytowego.

40 Rozporzàdzenie Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 19 lipca 2002 r. o zastosowaniu
Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci nak∏ada obowiàzek sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ
finansowych wed∏ug MSR przez jednostki dominujàce notowane na gie∏dzie papierów wartoÊciowych, poczàwszy od
1 stycznia 2005 r. Decyzja o wprowadzeniu w ˝ycie zasad MSR 32 i MSR 39, regulujàcych m.in. wycen´ wed∏ug wartoÊci
godziwej, zostanie podj´ta po 1 stycznia 2005 r.
41 Od 2003 r. nowo powsta∏e standardy noszà nazw´ Mi´dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej.
42 2005 – Przygotowani czy jeszcze nie? Druga edycja Pricewaterhouse Coopers 2004.
43 W 2003 r. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego przeprowadzi∏ w bankach komercyjnych ankiet´ dotyczàcà
oceny wp∏ywu zmian zasad rachunkowoÊci na wartoÊç bilansowà aktywów w 2002 r. Oszacowane saldo zmian
wartoÊci instrumentów finansowych wynios∏o 769 mln z∏, natomiast saldo zmian wartoÊci aktywów ogó∏em wynios∏o
537 mln z∏.
44 Doing business. Regulacje i ich znaczenie. The International Bank for Reconstruction and Development. The World
Bank 2004.
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Innà istotnà regulacjà wprowadzonà w celu wzmocnienia bezpieczeƒstwa obrotu45 jest
prawne zagwarantowanie, ˝e zlecenie z∏o˝one przez uczestnika rynku finansowego w systemie
p∏atniczym zostanie zrealizowane nawet w sytuacji og∏oszenia jego upad∏oÊci. Przepisy ustawy
ograniczajà ryzyko systemowe46. Oznacza to, ˝e dealerzy dokonujàcy transakcji na polskim rynku
finansowym mogà mieç wy˝sze limity inwestycyjne, co mo˝e przyczyniç si´ do rozwoju niektórych
segmentów rynku finansowego.

3.3. Regulacje dotyczàce sektora us∏ug bankowych i quasi-bankowych 

W celu polepszenia pozycji konkurencyjnej polskich banków po wejÊciu do UE w 2003 r.
zosta∏y zawarte dwa porozumienia pomi´dzy regulatorami a uczestnikami rynku finansowego47.
W wyniku uzgodnieƒ wprowadzono pakiet zmian regulacyjnych obejmujàcy:

– nowelizacj´ ustawy o NBP,

– powo∏anie Funduszu Por´czeƒ Unijnych,

– zmiany regulacji dotyczàcych rachunkowoÊci banków48 oraz zasad tworzenia rezerw
na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków.

W grudniu 2003 r. zosta∏a znowelizowana ustawa o NBP49. Jednà z podstawowych zmian jest
oprocentowanie od 1 maja 2004 r. Êrodków utrzymywanych przez banki w NBP z tytu∏u rezerwy
obowiàzkowej50. Brak oprocentowania rezerwy obowiàzkowej móg∏ wp∏ywaç na zdolnoÊç
konkurencyjnà polskich banków. Szacuje si´ jednak, ̋ e wp∏yw oprocentowania rezerwy obowiàzkowej
na mar˝´ odsetkowà w bankach b´dzie stosunkowo niewielki (0,1–0,2 pkt. proc.). Po zmianie ustawy
o NBP kwota naliczonej rezerwy obowiàzkowej jest pomniejszana o zrycza∏towanà kwot´ stanowiàcà
równowartoÊç 500.000 euro. Rozwiàzanie to jest korzystniejsze ni˝ w strefie euro, gdzie naliczana
rezerwa obowiàzkowa obni˝ana jest o zrycza∏towanà kwot´ 100.000 euro.

Nowelizacja ustawy umo˝liwi∏a Zarzàdowi NBP zró˝nicowanie stóp rezerwy obowiàzkowej ze
wzgl´du na rodzaj operacji dokonywanych przez banki. Pozwala to na ustalenie zerowej stopy
rezerwy obowiàzkowej od Êrodków uzyskanych z tytu∏u sprzeda˝y papierów wartoÊciowych
z zastrze˝eniem odkupu (dla transakcji repo), co b´dzie sprzyjaç rozwojowi rynku repo.

Rozporzàdzenie Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià banków mia∏o na celu uwolnienie cz´Êci rezerw i, co za tym idzie, zwi´kszenie
dost´pnoÊci kredytu51. Wyd∏u˝ony zosta∏ okres opóênieƒ w sp∏acie kapita∏u lub odsetek
powodujàcy koniecznoÊç przekwalifikowania nale˝noÊci do wy˝szej kategorii ryzyka.
Wprowadzono uproszczone zasady klasyfikacji do nale˝noÊci detalicznych. Nale˝noÊci z tytu∏u
kredytów konsumpcyjnych mogà byç przypisane do dwóch kategorii, a nie – jak dotychczas –
do czterech. Zmniejsza to obcià˝enie banków odpisami na rezerwy celowe.

45 Szerzej na temat systemów ochrony uczestników rynku w rozdziale 4.4.
46 Ryzyko polegajàce na tym, ˝e niezdolnoÊç jednego uczestnika systemu do wype∏nienia swoich zobowiàzaƒ wobec
jednego lub kilku innych uczestników systemu mo˝e spowodowaç „efekt domina”, tj. niezdolnoÊç innych uczestników
systemu do wype∏niania ich zobowiàzaƒ.
47 Sygnatariuszami porozumienia dotyczàcego nowelizacji ustawy o NBP i powo∏ania Funduszu Por´czeƒ Unijnych byli:
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej, Minister Finansów, Zwiàzek Banków
Polskich. Sygnatariuszami porozumienia dotyczàcego wprowadzenia zmian w rozporzàdzeniach w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci banków oraz w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià
banków byli natomiast Minister Finansów i Przewodniczàcy Komisji Nadzoru Bankowego. 
48 Rozporzàdzenie to zosta∏o opisane w cz´Êci dotyczàcej zmian przepisów o rachunkowoÊci.
49 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938 z póên. zm.).
50 W latach 2004-2006 cz´Êç odsetek z tytu∏u oprocentowania rezerwy obowiàzkowej zasili Fundusz Por´czeƒ Unijnych.
W 2004 r. do Funduszu trafi 80% odsetek, a 20% b´dzie stanowi∏o przychód banków. W 2005 r. Fundusz otrzyma 60%
odsetek, a 40% b´dzie stanowi∏o przychód banków. W 2006 r. Fundusz i banki otrzymajà po 50% odsetek. Po 2006 r.
wszystkie odsetki naliczone od rezerwy obowiàzkowej b´dà stanowiç przychód banków.
51 Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.U. Nr 218, poz. 2147).
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BBaannkk  GGoossppooddaarrssttwwaa  KKrraajjoowweeggoo

Odr´bne ustawowe52 uregulowanie zadaƒ, zakresu dzia∏alnoÊci oraz organizacji Banku
Gospodarstwa Krajowego (BGK) wynika z roli, jakà mu wyznaczono w systemie bankowym. BGK
jest bankiem paƒstwowym, realizujàcym okreÊlone funkcje specjalistyczne w zakresie zadaƒ
zleconych przez paƒstwo. Ze wzgl´du na odmiennoÊç zasad prowadzenia dzia∏alnoÊci bankowej.
BGK nie ma statusu instytucji kredytowej w rozumieniu przepisów Dyrektywy Bankowej UE53.

Na mocy ustawy BGK mo˝e prowadziç obs∏ug´ bud˝etu paƒstwa. Przepisy umo˝liwiajàce
BGK obs∏ug´ centralnego rachunku bud˝etu paƒstwa oraz rachunków administracji paƒstwowej
i paƒstwowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych wejdà w ˝ycie dopiero
po przystàpieniu Polski do strefy euro. Dzi´ki przej´ciu przez BGK obs∏ugi bankowej bud˝etu
paƒstwa powinny si´ zmniejszyç wahania p∏ynnoÊci systemu bankowego, co powinno wp∏ynàç
na stabilizacj´ stóp procentowych rynku mi´dzybankowego.

Obecnie BGK jest uprawniony do prowadzenia obs∏ugi bud˝etu paƒstwa w zakresie
rachunków bie˝àcych zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych i Êrodków specjalnych,
jak te˝ rachunków paƒstwowych lub samorzàdowych osób prawnych. BGK nie jest jednak jedynym
bankiem zajmujàcym si´ tà obs∏ugà. Rozproszenie Êrodków instytucji pozabud˝etowych i agencji
rzàdowych mi´dzy ró˝ne banki jest wynikiem pe∏nej swobody wyboru banku54.

Ustawa o BGK nada∏a tej instytucji przywilej wystàpienia z wnioskiem do Komisji Nadzoru
Bankowego o wy∏àczenie cz´Êci lub ca∏oÊci dzia∏alnoÊci, zwiàzanej z obs∏ugà funduszy
utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odr´bnych ustaw, spod
obowiàzku przestrzegania niektórych wymogów i norm ostro˝noÊciowych nak∏adanych
na instytucje bankowe55.

BBaannkkoowwooÊÊçç  hhiippootteecczznnaa  

W 2002 r. wesz∏a w ˝ycie nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
Wprowadzone rozwiàzania mia∏y na celu rozwój rynku kredytów hipotecznych, jak równie˝ wzrost
zainteresowania potencjalnych nabywców listami zastawnymi. Zwi´kszone zosta∏y limity udzielania
kredytów zabezpieczonych w relacji do wartoÊci nieruchomoÊci. Ze wzgl´du na praktyczne problemy
z tworzeniem ksiàg wieczystych i dokonywaniem w nich wpisów, ustawa wprowadzi∏a mo˝liwoÊç
udzielania kredytu przez bank hipoteczny jeszcze przed ustanowieniem hipoteki56. Ustawa poszerza
podstaw´ emisji publicznych listów zastawnych57 o wierzytelnoÊci banku hipotecznego powsta∏e
z tytu∏u kredytów udzielonych jednostkom samorzàdu terytorialnego. Mimo liberalizacji przepisów
w tym zakresie w Polsce nie wyemitowano do tej pory publicznych listów zastawnych.

52 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594 z póên. zm.).
53 W trakcie zamykania rozdzia∏u negocjacyjnego „Swoboda Êwiadczenia us∏ug” strona polska wnioskowa∏a o
wy∏àczenie BGK spod przepisów Dyrektywy Nr 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r.
w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje kredytowe. W listopadzie 2001 r. wniosek zosta∏
zaakceptowany przez Komisj´ Europejskà.
54 Zgodnie z art. 107 ust. 3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr
15, poz. 148 z póên. zm.). Wybór BGK lub NBP jako banku prowadzàcego obs∏ug´ rachunków zak∏adów bud˝etowych,
gospodarstw pomocniczych, Êrodków specjalnych i rachunków pomocniczych nie musi odbywaç si´ w trybie przepisów o
zamówieniach publicznych. Zwolnienie takie nie obowiàzuje przy wyborze, jako us∏ugodawcy, banku komercyjnego.
Istnieje zatem pe∏na swoboda wyboru banku, ale przy zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji NBP oraz BGK.
55 Art. 128b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 359 z póên.
zm.).
56 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.), bank mo˝e oddaç do dyspozycji kredytobiorcy okreÊlonà w umowie kredytowej
kwot´ Êrodków pieni´˝nych, pod warunkiem ˝e:
1) do sàdu zosta∏ z∏o˝ony wniosek o wpis hipoteki zabezpieczajàcej t´ wierzytelnoÊç,
2) zosta∏o, do czasu powstania hipoteki, dodatkowe zabezpieczenie udzielonego kredytu, w szczególnoÊci w formie gwarancji lub

poŕ czenia Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rzàdów lub banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju, jak równie  ̋banku posiadajàcego fundusze w∏asne w wysokoÊci nie
mniejszej ni̋  równowartoÊç w z∏otych kwoty 10.000.000 euro.

57 Poj´cie „publiczne listy zastawne” nie oznacza, ˝e papiery te znajdujà si´ w publicznym obrocie w rozumieniu ustawy
Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi.
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W celu zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym
wynikajàcym z kredytowania hipotecznego banki hipoteczne zosta∏y uprawnione do zawierania
transakcji na gie∏dowym i pozagie∏dowym rynku instrumentów pochodnych.

3.4. Regulacje dotyczàce niebankowych instytucji finansowych

UUbbeezzppiieecczzeenniiaa  ggoossppooddaarrcczzee  

W 2003 r. zosta∏ przyj´ty pakiet czterech ustaw58, który wchodzi w ˝ycie 1 stycznia 2004 r.
Dotychczas obowiàzujàce prawo ubezpieczeniowe m.in. ze wzgl´du na wewn´trzne niespójnoÊci
nie mog∏o byç podstawà dzia∏aƒ dostosowujàcych do prawa europejskiego. Zmiany w prawie
ubezpieczeniowym majà charakter systemowy. Polegajà one na wyeliminowaniu sprzecznoÊci
mi´dzy ustawà i rozporzàdzeniami Ministra Finansów a Kodeksem cywilnym poprzez przeniesienie
regulacji cywilnoprawnych dotyczàcych umowy ubezpieczenia do Kodeksu cywilnego. Poprzednia
ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej59 i wydane do niej akty wykonawcze regulowa∏y
zagadnienia cywilnoprawne. By∏o to przyczynà trudnoÊci interpretacyjnych (np. kwestia dor´czenia
ubezpieczajàcemu Ogólnych Warunków Ubezpieczeƒ przez zak∏ad ubezpieczeƒ by∏a uregulowana
zarówno w Kodeksie, jak i w ustawie). Ponadto nastàpi∏a harmonizacja prawa ubezpieczeniowego
nie tylko z wymogami prawa unijnego, ale równie˝ z ratyfikowanymi konwencjami
mi´dzynarodowymi (np. konwencjà lugaƒskà60). Zgodnie z postanowieniami odpowiednich
dyrektyw unijnych, wzmocnione zosta∏y gwarancje praw konsumenta us∏ug ubezpieczeniowych61.

Nowe przepisy wprowadzi∏y zasad´ „jednolitej licencji” (single passport). Umo˝liwia ona
polskim ubezpieczycielom prowadzenie dzia∏alnoÊci na terenie paƒstw nale˝àcych do Unii
Europejskiej oraz pozwala zagranicznym zak∏adom ubezpieczeƒ na wejÊcie ze swoimi produktami
na rynek polski (jako oddzia∏ zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ).

ZZmmiiaannyy  ww uussttaawwiiee  oo oorrggaanniizzaaccjjii  ii ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiuu  ffuunndduusszzyy  eemmeerryyttaallnnyycchh  

Zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych62 mia∏y na celu
ograniczenie kosztów ponoszonych przez uczestników systemu, usprawnienie dzia∏ania funduszy
oraz zapewnienie maksymalnej efektywnoÊci inwestycji. Poszerzono katalog mo˝liwoÊci
inwestycyjnych funduszy emerytalnych. Nowe instrumenty finansowe, w które mogà inwestowaç
fundusze emerytalne, to:

– kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu,

– certyfikaty inwestycyjne emitowane przez specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamkni´te,

– listy zastawne, które nie zosta∏y wprowadzone do obrotu publicznego,

– obligacje przychodowe63.

58 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151), ustawa z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152), ustawa z dnia 23 maja 2004 o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. Nr 124, poz. 1153), ustawa z dnia 22 maja
2004 r. o poÊrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154).
59 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 11, poz. 62 z 1996 r. z
póên. zm.)
60 Konwencja z 16 wrzeÊnia 1988 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeƒ sàdowych w sprawach cywilnych
i handlowych, obowiàzujàca Polsk´ od 1 lutego 2000 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 132-133).
61 E. Kowalewski, T. Sangowski: Ocena stanu reformy ustawodawstwa ubezpieczeniowego. „Prawo Asekuracyjne”
nr 3/2004, s. 8.
62 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 170, poz. 651).
63 Obligacje przychodowe sà to papiery d∏u˝ne emitowane przez jednostki samorzàdu terytorialnego i spó∏ki prawa
handlowego powo∏ane do wykonywania zadaƒ z zakresu u˝ytecznoÊci publicznej. Istotà obligacji przychodowych jest
to, ˝e emitent nniiee ooddppoowwiiaaddaa za d∏ug ca∏ym swoim majàtkiem, ale jego wyodr´bnionà cz´Êcià, powstajàcà w miar´
realizacji celu, na który przeznaczone by∏y wyemitowane obligacje.
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Inne istotne zmiany dotyczy∏y sposobu i cz´stotliwoÊci naliczania minimalnej stopy zwrotu64

oraz zasad przeprowadzania przez ZUS losowania OFE dla ubezpieczonych, którzy nie dope∏nili
obowiàzku zawarcia umów z funduszem emerytalnym. ZUS wyznacza OFE w drodze losowania
spoÊród funduszy, które uzyska∏y stopy zwrotu wy˝sze ni˝ Êrednie wa˝one stopy zwrotu w dwóch
ostatnich okresach rozliczeniowych oraz których udzia∏ w rynku, mierzony wartoÊcià aktywów
netto, nie przekracza∏ 10%.

Skutkiem zmian ograniczajàcych koszty ponoszone przez cz∏onków OFE mogà byç wy˝sze
wyp∏aty emerytur w przysz∏oÊci. Z kolei rozszerzenie katalogu inwestycji powinno sprzyjaç
rozwojowi wybranych segmentów rynku finansowego dzi´ki zwi´kszeniu jego p∏ynnoÊci oraz
poprawiç bezpieczeƒstwo inwestycji poprzez dywersyfikacj´ ryzyka.

3.5. Regulacje dotyczàce rynku kapita∏owego

W latach 2002-2003 mo˝na by∏o zaobserwowaç ekonomiczne skutki zmian dokonanych
w 2001 r. w ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi. Podstawowym celem
nowelizacji ustawy, poza dostosowaniem do regulacji unijnych, mia∏o byç u∏atwienie
wprowadzania papierów wartoÊciowych do obrotu publicznego. Zamierzenia znalaz∏y
odzwierciedlenie w przepisach wykonawczych do ustawy, dotyczàcych prospektu emisyjnego
i zakresu raportowania przez emitentów65.

Zmiany w aktach wykonawczych do ustawy doprecyzowa∏y wymogi informacyjne wobec
emitentów w zale˝noÊci od rodzaju emitowanych papierów wartoÊciowych. Zmniejszone zosta∏y
wymogi informacyjne wobec emitentów, których papiery sà notowane na pozagie∏dowym rynku
nieurz´dowym (CeTO). Rada CeTO zosta∏a uprawniona do okreÊlenia zakresu raportowania przez
emitentów, których papiery wartoÊciowe sà notowane na tym rynku. Zmiany stworzy∏y mo˝liwoÊç
powstania scentralizowanego rynku obligacji korporacyjnych i komunalnych.

Oprócz powszechnie obowiàzujàcych aktów prawnych regulujàcych funkcjonowanie rynku
kapita∏owego wa˝nà rol´ odgrywajà przyj´te i akceptowane przez uczestników rynku zwyczaje
niemajàce wià˝àcego charakteru. Wa˝nym wydarzeniem w analizowanym okresie by∏o
opracowanie dwóch projektów dotyczàcych zasad ∏adu korporacyjnego (corporate governance):

– Zasad Dobrych Praktyk opracowanych przez tzw. Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate
Governance 66,

– kodeksu stworzonego przez Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà w Gdaƒsku.

Zasady ∏adu korporacyjnego sà to normy kszta∏tujàce praktyki rynkowe w zakresie
funkcjonowania spó∏ek publicznych. Adresatem tych norm sà organy spó∏ek, cz∏onkowie tych
organów oraz wi´kszoÊciowi i mniejszoÊciowi akcjonariusze.

¸ad korporacyjny obejmuje nast´pujàce elementy:

– niezale˝noÊç cz∏onków rady nadzorczej67,

– jawnoÊç zasad i wysokoÊç wynagrodzeƒ mened˝erów,

– jasnoÊç formu∏owania decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy,

64 Patrz Przeglàd stabilnoÊci systemu finansowego. I pó∏rocze 2004. Warszawa NBP 2004, s. 34.
65 Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó∏owych warunków, jakim powinien
odpowiadaç prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 139 poz. 1568 z póên. zm.) oraz Rozporzàdzenie Rady
Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartoÊciowych (Dz.U. Nr 139 poz.1569 z póên. zm.).
66 W sk∏ad Komitetu Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance wchodzà: G. Domaƒski, H. Bochniarz, K. Lis,
W. Roz∏ucki, J. Socha, S. So∏tysiƒski.
67 Brak jakichkolwiek powiàzaƒ ze spó∏kà i akcjonariuszami lub pracownikami. Powiàzania mog∏yby bowiem istotnie
wp∏ynàç na zdolnoÊç niezale˝nego cz∏onka do podejmowania bezstronnych decyzji.
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– zmiany audytorów (nie rzadziej ni˝ co 5 lat),

– niezale˝noÊç rewidenta do spraw szczególnych,

– przestrzeganie równoÊci praw akcjonariuszy, szczególnie w odniesieniu do sytuacji wykupu
w∏asnych udzia∏ów (wszyscy akcjonariusze muszà mieç takie same prawa, aby te akcje sprzedaç).

W 2002 r. Rada Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie przyj´∏a Zasady Dobrych
Praktyk opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance.
Przy wprowadzaniu w ˝ycie Zasad Dobrych Praktyk zastosowano podejÊcie zrównowa˝one68.
Polega ono na tym, ˝e zasady ∏adu korporacyjnego zosta∏y okreÊlone, lecz spó∏kom pozostawia si´
mo˝liwoÊç ich niestosowania, pod warunkiem ujawnienia tego faktu i jego przyczyn.

Od 1 lipca 2003 r. wszystkie spó∏ki publiczne zosta∏y zobowiàzane do przekazania GPW
i opublikowania oÊwiadczenia dotyczàcego podporzàdkowania si´ Zasadom Dobrych Praktyk.
Pierwszy okres obowiàzywania Zasad pokaza∏, ˝e wi´kszoÊç firm zadeklarowa∏a swojà gotowoÊç
do ich stosowania. Tylko 18 z 205 firm og∏osi∏o, ˝e nie wprowadzi∏o Zasad i nie zamierza ich
wprowadziç w przysz∏oÊci. JednoczeÊnie ˝adna z pozosta∏ych firm nie zadeklarowa∏a spe∏nienia
wszystkich wymogów Zasad Dobrych Praktyk. Jednym z najcz´stszych odst´pstw by∏a nieobecnoÊç
niezale˝nych cz∏onków w radach nadzorczych69.

PPooddssuummoowwaanniiee

Rozwój sektora us∏ug finansowych zale˝y nie tylko od warunków ekonomicznych, ale tak˝e
regulacji prawnych okreÊlajàcych funkcjonowanie instytucji finansowych.

G∏ównym powodem wprowadzania zmian w sektorze us∏ug finansowych by∏a koniecznoÊç
dostosowania prawa gospodarczego do wymogów prawa europejskiego, jak równie˝
do zobowiàzaƒ wynikajàcych z cz∏onkostwa Polski w OECD. Proces dostosowywania prawa polskiego
mia∏ charakter dynamiczny, poniewa˝ cechà prawa europejskiego by∏y (i sà) ciàg∏e zmiany regulacji
dotyczàcych sektora us∏ug finansowych. Znajdowa∏o to wyraz w licznych nowelizacjach ustaw lub
powstawaniu nowych ustaw regulujàcych funkcjonowanie sektora us∏ug finansowych w Polsce.

Unia Europejska zmierza do ujednolicenia regulacji dotyczàcych prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej. Jest to jeden z celów Strategii Lizboƒskiej. Dla polskich podmiotów Êwiadczàcych
us∏ugi finansowe oprócz potencjalnych korzyÊci mo˝e to oznaczaç wzrost kosztów dzia∏alnoÊci,
poniewa˝ regulacje europejskie by∏y tworzone dla rozwini´tych rynków finansowych.

Dla rozwoju sektora us∏ug istotnà kwestià jest zapewnienie skutecznoÊci norm prawnych.
Raport przygotowany przez Bank Âwiatowy pokazuje, ˝e w Polsce wyst´pujà istotne trudnoÊci
z egzekwowaniem zobowiàzaƒ umownych70.

Ramka 3.1

68 J. Socha: Rynek Papierów WartoÊciowych w Polsce, Warszawa 2003 Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu
SA, s. 515.
69 P. Kozarzewski,: Nadzór korporacyjny i wtórna prywatyzacja w Polsce: ramy prawne i zmiany w strukturze
w∏asnoÊciowej. CASE Warszawa 2004, s.7-8.
70 Doing business. Regulacje i ich znaczenie op.cit., s. 41 i nast.

WP¸YW OPODATKOWANIA ZYSKÓW KAPITA¸OWYCH
NA INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO

System opodatkowania zysków kapita∏owych stanowi istotny czynnik wp∏ywajàcy
na zachowanie podmiotów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. System powinien
charakteryzowaç si´ neutralnoÊcià podatkowà wobec wszystkich dost´pnych instrumentów
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na rynku finansowym. W listopadzie 2001 r. uchwalono zmian´ ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, wprowadzajàcà 20-procentowy podatek od wk∏adów
oszcz´dnoÊciowych1 i Êrodków na rachunkach bankowych. Zosta∏y utrzymane
zwolnienia z tytu∏u umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz
sprzeda˝y papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Spowodowa∏o to realokacj´ oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych z banków
do funduszy inwestycyjnych. Banki musia∏y dostosowaç swoje systemy informatyczne,
poniewa˝ sta∏y si´ p∏atnikami podatku. Dla klientów banków oznacza∏o to obni˝enie
realnego oprocentowania depozytów. Wprowadzenie podatku od odsetek od lokat
bankowych zwi´kszy∏o tak˝e dynamik´ zmian realnego oprocentowania otrzymywanego
przez klientów, jakie nast´pujà w wyniku zmian inflacji.

Niekorzystne dla posiadaczy rachunków bankowych zmiany w przepisach prawa
podatkowego spowodowa∏y pojawienie si´ w 2002 r. oferty tzw. antypodatkowych
obligacji bankowych1. Przepisy ustawy o obligacjach umo˝liwiajà bankom emisj´
obligacji, które mogà byç dopuszczone do publicznego obrotu. Do koƒca 2003 r.
od podatku zwolnione by∏y zyski osiàgane z tytu∏u przedterminowego zbycia i wykupu
obligacji przez banki, nabytych na podstawie oferty publicznej lub na rynku
regulowanym. Skutkiem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
by∏ rozwój obligacji emitowanych przez banki2.

1 Patrz rozdzia∏ 6.2.2.4.
2 Szerzej na temat wp∏ywu podatku na system bankowy w podrozdziale 5.1.3.2.
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4
Infrastruktura systemu

Na infrastruktur´ systemu finansowego sk∏adajà si´ instytucje i systemy zapewniajàce mo˝li-
woÊç dokonywania p∏atnoÊci przez uczestników rynku, organizujàce obrót papierami wartoÊciowy-
mi oraz umo˝liwiajàce rozliczanie zawartych transakcji. G∏ównà rol´ odgrywajà podmioty regulujà-
ce i nadzorujàce funkcjonowanie rynku finansowego. Wa˝nymi elementami sà równie˝: systemy za-
pewniajàce ochron´ uczestnikom rynku, instytucje poprawiajàce przejrzystoÊç informacyjnà oraz
podmioty poÊredniczàce w obrocie mi´dzybankowym.

4.1. Instytucje regulujàce i nadzorcze

Paƒstwa UE stosujà ró˝ne rozwiàzania w zakresie nadzoru nad rynkami finansowymi. Zinte-
growany model nadzoru oznacza, ˝e kontrola nad wszystkimi segmentami rynku finansowego jest
skoncentrowana w jednej instytucji. W modelu sektorowym nadzór i regulacja poszczególnych seg-
mentów rynku le˝à w gestii ró˝nych instytucji.

W polskim systemie finansowym wyst´puje model sektorowy – istnieje kilka instytucji zaan-
ga˝owanych w regulowanie i nadzorowanie okreÊlonych sektorów oraz rynków. G∏ównà instytucjà
regulujàcà, zgodnie z obowiàzujàcym systemem prawnym, jest Ministerstwo Finansów. Do kompe-
tencji Ministra Finansów nale˝y bowiem przedk∏adanie propozycji aktów normatywnych okreÊlajà-
cych zasady funkcjonowania rynków finansowych i dzia∏ajàcych na nich instytucji. Pomi´dzy pozo-
sta∏ymi podmiotami regulujàcymi i nadzorczymi istniejà powiàzania personalne, co pozwala
na efektywnà wspó∏prac´ i ograniczenie istotnego mankamentu modelu sektorowego, którym sà
trudnoÊci w przep∏ywie informacji pomi´dzy poszczególnymi podmiotami. Wyst´pujàce na polskim
rynku zale˝noÊci pomi´dzy instytucjami regulujàcymi i nadzorczymi przedstawia schemat 4.1.
W sk∏ad Komisji Nadzoru Bankowego (KNB) wchodzà m.in.: Prezes NBP (jako Przewodniczàcy Ko-
misji), Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego oraz Przewodniczàcy Komisji Papierów WartoÊcio-
wych i Gie∏d (KPWiG). Cz∏onkiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE)
jest Przewodniczàcy KPWiG. W jej posiedzeniach uczestniczy tak˝e, z g∏osem doradczym, General-
ny Inspektor Nadzoru Bankowego. Z kolei w sk∏ad KPWiG wchodzà m.in.: przedstawiciel Przewod-
niczàcego KNUiFE oraz przedstawiciel Prezesa NBP, którym obecnie jest Generalny Inspektor Nad-
zoru Bankowego.

Schemat 4.1. Wzajemne powiàzania instytucji regulujàcych i nadzorujàcych polski rynek finansowy

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Przewodniczàcy KPWiG

Generalny Inspektor

Nadzoru Bankowego

Przedstawiciel

Przewodniczàcego

KNUiFE

Przedstawiciel Prezesa

NBP (Generalny Inspektor

Nadzoru Bankowego)

Przewodniczàcy KPWiG

Generalny Inspektor

Nadzoru Bankowego

KPWiG KNUiFEKNB



38

4

Infrastruktura systemu

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Nie wszystkie sektory polskiego rynku finansowego podlegajà nadzorowi i regulacji. Potrze-
ba nadzorowania i regulowania okreÊlonych sektorów wynika bowiem z wyst´powania asymetrii in-
formacji. Na niektórych rynkach podmioty b´dàce stronami transakcji nie majà równego dost´pu
do wszystkich istotnych informacji, które mogà wp∏ynàç na podejmowane przez nie decyzje. Taka
sytuacja rodzi potrzeb´ ochrony. W wypadku gdy kontrahentami sà podmioty równorz´dne, po-
trzeba ochrony nie wyst´puje (jako przyk∏ad mo˝na podaç rynek mi´dzybankowy).

NNaarrooddoowwyy  BBaannkk  PPoollsskkii

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem
dzia∏alnoÊci NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Do pozosta∏ych zadaƒ NBP nale˝à m.in.:
organizowanie rozliczeƒ pieni´˝nych, sprawowanie nadzoru nad systemami p∏atnoÊci, prowadzenie
gospodarki rezerwami dewizowymi, regulowanie p∏ynnoÊci banków oraz kszta∏towanie warunków
niezb´dnych dla rozwoju systemu bankowego. Narodowy Bank Polski jest tak˝e jedynà instytucjà
majàcà prawo emitowania znaków pieni´˝nych b´dàcych prawnym Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.

NBP podejmuje dzia∏ania na rzecz stabilnoÊci systemu finansowego, wspó∏uczestniczy
w sprawowaniu nadzoru bankowego, podejmuje dzia∏ania na rzecz systemu p∏atniczego, a tak˝e
promuje rozwój bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego.

KKoommiissjjaa  NNaaddzzoorruu  BBaannkkoowweeggoo

Od 1 stycznia 1998 r. nadzór nad dzia∏alnoÊcià banków, którego celem jest zapewnienie bez-
pieczeƒstwa Êrodków gromadzonych na rachunkach bankowych, sprawuje Komisja Nadzoru Banko-
wego (KNB). KNB jest instytucjà niezale˝nà, choç powiàzanà z NBP poprzez Przewodniczàcego, któ-
rym jest Prezes NBP, i swój organ wykonawczy, czyli Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, b´-
dàcy jednostkà organizacyjnà NBP. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego jest cz∏onkiem KNB.

Do zadaƒ Komisji Nadzoru Bankowego nale˝à:

– okreÊlanie zasad dzia∏ania banków, zapewniajàcych bezpieczeƒstwo Êrodków zgromadzo-
nych przez klientów w bankach,

– nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i innych przepisów prawa
oraz obowiàzujàcych je norm finansowych,

– dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków oraz wp∏ywu polityki pie-
ni´˝nej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój,

– opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania.

Dodatkowo od 1 stycznia 2002 r.71 banki, które sà podmiotami dominujàcymi w stosunku
do innych podmiotów lub dzia∏ajà w holdingu finansowym lub holdingu o dzia∏alnoÊci mieszanej,
sà obj´te nadzorem skonsolidowanym Komisji.

Uzupe∏nieniem powy˝szych zadaƒ jest nadzór bie˝àcy nad dzia∏alnoÊcià banków72. Obejmu-
je on m.in. badanie wyp∏acalnoÊci, p∏ynnoÊci p∏atniczej i wyników ekonomicznych osiàganych przez
banki, badanie zabezpieczenia i terminowoÊci sp∏at kredytów i po˝yczek oraz dokonywanie oceny
sytuacji finansowej banków.

KNB realizuje wi´c trzy podstawowe funkcje: licencyjnà, regulacyjnà oraz kontrolno-admini-
stracyjnà. Wyra˝ajà si´ one kolejno w: reglamentacji dost´pu do dzia∏alnoÊci bankowej, formu∏o-
waniu regulacji ostro˝noÊciowych i nadzorowaniu ich przestrzegania oraz wykonywaniu czynnoÊci
nadzoru.

71 Przepisy dotyczàce nadzoru skonsolidowanego zosta∏y wprowadzone przez nowelizacj´ ustawy z dnia 23 sierpnia
2001 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 111, poz. 1195).
72 P. Zapadka: Podmioty nadzorujàce polski rynek finansowy – analiza podstawowych regulacji. „Bank i Kredyt” nr
4/2003, s. 99.
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KKoommiissjjaa  PPaappiieerróóww  WWaarrttooÊÊcciioowwyycchh  ii GGiiee∏∏dd

Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d (KPWiG) jest centralnym organem administracji rzàdo-
wej. Do jej zadaƒ, które wykonuje przy pomocy Urz´du Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, nale˝à:

– sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regu∏ uczciwego obrotu i konkurencji w zakre-
sie publicznego obrotu papierami wartoÊciowymi i towarami gie∏dowymi oraz nad zapew-
nieniem powszechnego dost´pu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartoÊcio-
wych i rynku towarów gie∏dowych,

– inspirowanie, organizowanie i podejmowanie dzia∏aƒ zapewniajàcych sprawne funkcjonowa-
nie rynku papierów wartoÊciowych i rynku towarów gie∏dowych oraz ochron´ inwestorów,

– wspó∏dzia∏anie z organami administracji rzàdowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz in-
stytucjami i uczestnikami publicznego obrotu papierami wartoÊciowymi i obrotu towarami
gie∏dowymi w zakresie kszta∏towania polityki gospodarczej paƒstwa zapewniajàcej rozwój
rynku papierów wartoÊciowych i rynku towarów gie∏dowych,

– upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów wartoÊciowych i ryn-
ku towarów gie∏dowych,

– przygotowywanie projektów aktów prawnych zwiàzanych z funkcjonowaniem rynku papie-
rów wartoÊciowych i rynku towarów gie∏dowych,

– podejmowanie innych dzia∏aƒ przewidzianych przepisami ustawy Prawo o publicznym ob-
rocie papierami wartoÊciowymi oraz ustawy o gie∏dach towarowych.

Do kompetencji KPWiG nale˝à licencjonowanie dzia∏alnoÊci uczestników rynku oraz udzielanie
zezwoleƒ na dopuszczanie papierów wartoÊciowych do publicznego obrotu. KPWiG ma równie˝
prawo sprawowania nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy inwestycyjnych i dzia∏alnoÊcià maklerskà.

KKoommiissjjaa  NNaaddzzoorruu  UUbbeezzppiieecczzeeƒƒ  ii FFuunndduusszzyy  EEmmeerryyttaallnnyycchh

Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) jest centralnym organem administra-
cji rzàdowej. Jej nadzorem jest obj́ ta dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowa, dzia∏alnoÊç w zakresie poÊrednictwa
ubezpieczeniowego, otwartych funduszy emerytalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych73.

KNUiFE zosta∏a utworzona 1 kwietnia 2002 r.74 i przej´∏a zadania Paƒstwowego Urz´du Nad-
zoru Ubezpieczeƒ i Urz´du Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Nadzór nad rynkiem ubezpie-
czeƒ obejmuje m.in.: ochron´ interesów osób ubezpieczonych, wydawanie zezwoleƒ na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci brokerskiej i agencyjnej oraz kontrol´ prowadzenia dzia∏alnoÊci przez zak∏ady ubez-
pieczeƒ i poÊredników. Nadzór i regulacja dzia∏alnoÊci funduszy emerytalnych polegajà m.in.
na ochronie interesów cz∏onków OFE i osób uczestniczàcych w pracowniczych programach emery-
talnych oraz wydawaniu zezwoleƒ na utworzenie funduszu i towarzystwa emerytalnego.

KNUiFE uczestniczy w pracach legislacyjnych nad regulacjami dotyczàcymi rynków ubezpie-
czeƒ i funduszy emerytalnych75. Jej udzia∏ ma charakter ekspercki i opiniodawczy.

UUrrzzààdd  OOcchhrroonnyy  KKoonnkkuurreennccjjii  ii KKoonnssuummeennttóóww

WÊród instytucji majàcych wp∏yw na funkcjonowanie rynku us∏ug finansowych mo˝na wy-
mieniç równie˝ Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Prezes UOKiK jest centralnym
organem administracji rzàdowej i sprawuje kontrol´ przestrzegania przez przedsi´biorców przepi-
sów dotyczàcych ochrony konkurencji i konsumentów. Mo˝e m.in. wszczàç post´powanie wyja-
Êniajàce, post´powanie antymonopolowe lub post´powanie w sprawie praktyk naruszajàcych zbio-

73 www.knuife.gov.pl/domino/html/bip.nsf, 10.06.2004 r.
74 Na mocy przepisów ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów
administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 25, poz. 253).
75 www.knuife.gov.pl/komisja/sprawozdania/sprawozdanie2002.pdf, 10.06.2004 r.
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rowe interesy konsumentów, wydaç decyzj´ o uznaniu praktyki za ograniczajàcà konkurencj´ i na-
kazaç zaniechanie jej stosowania oraz nak∏adaç na przedsi´biorców kary pieni´˝ne. UOKiK przygo-
towuje równie˝ projekty rzàdowych programów rozwoju konkurencji oraz projekty rzàdowej poli-
tyki konsumenckiej.

4.2. System p∏atniczy

Niezb´dnym elementem funkcjonowania systemu finansowego jest obecnoÊç mechanizmów
umo˝liwiajàcych dokonywanie p∏atnoÊci z tytu∏u transakcji gospodarczych przeprowadzonych przez
uczestników rynku. Funkcj´ t´ pe∏ni system p∏atniczy, na który sk∏adajà si´: system obs∏ugujàcy p∏at-
noÊci wysokokwotowe oraz systemy p∏atnoÊci detalicznych. System p∏atniczy obs∏uguje tak˝e reali-
zacj´ zleceƒ p∏atniczych generowanych przez systemy rozrachunku papierów wartoÊciowych.

Struktur  ́rozliczeƒ mí dzybankowych i systemów rozrachunkowych w Polsce przedstawia schemat 4.2.

Schemat 4.2. Struktura rozliczeƒ mi´dzybankowych i systemów rozrachunkowych w Polsce

* Mo˝liwe jest równie˝ przeprowadzanie rozliczeƒ pieni´˝nych na bazie brutto.
RPW – Rejestr Papierów WartoÊciowych.
KIR – Krajowa Izba Rozliczeniowa.
èród∏o: opracowanie na podstawie: System p∏atniczy w Polsce. Warszawa 2002 NBP, s. 17.

4.2.1. Wysokokwotowe rozliczenia mi´dzybankowe

Kluczowym elementem systemu rozliczeƒ mi´dzybankowych i systemów rozrachunkowych
w polskim systemie finansowym jest system SORBNET.

System SORBNET zapewnia dokonanie rozrachunku poprzez rachunki bankowe prowadzone
w NBP. Uczestnikami systemu SORBNET sà: NBP, banki posiadajàce rachunek bie˝àcy w z∏otych
w Centrali NBP oraz poÊrednicy rozliczeniowi posiadajàcy rachunek bankowy w z∏otych w Centrali
NBP76. System ten obs∏uguje zatem:

– indywidualne zlecenia p∏atnicze banków, wynikajàce z operacji na rynku mi´dzybankowym
oraz operacji z bankiem centralnym,

– zlecenia Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR),

– zlecenia p∏atnicze Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych (KDPW),

– zlecenia w∏asne NBP,

– wysokwotowe zlecenia klientowskie77.

P∏atnoÊci 

wysokokwotowe

Systemy p∏atnoÊci
detalicznych

Systemy rozrachunków papierów
wartoÊciowych

KIR

SYBIR ELIXIR SKARBNET SEBOP KDPW

RPW

NBP
SORBNET

RTGS

76 Zarzàdzenie Nr 6/2000 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu przepro-
wadzania rozrachunków mi´dzybankowych (Dz.Urz. NBP z 25 kwietnia 2000 r.).
77 Przekraczajàce kwot´ 1 mln z∏.

brutto

brutto
brutto

netto*

netto
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Dokonywanie rozrachunków mi´dzybankowych w systemie SORBNET polega na obcià˝aniu
lub uznawaniu rachunku na podstawie prawid∏owo wystawionych i z∏o˝onych w Centrali NBP zle-
ceƒ p∏atniczych, realizowanych zgodnie z zasadà rozrachunku brutto78 i zgodnie z zasadà rozra-
chunku w czasie rzeczywistym79. Rozliczone p∏atnoÊci sà ostateczne i nie mogà byç odwo∏ane. Zle-
cenia p∏atnicze sà realizowane w systemie SORBNET w dniu wskazanym jako data realizacji,
pod warunkiem ˝e na obcià˝anym rachunku znajdujà si´ wystarczajàce do ich zrealizowania Êrod-
ki pieni´˝ne.

System SORBNET dzia∏a w godzinach od 7.30 do 18.00. W systemie tym w 2002 r. uczestni-
czy∏o 58 banków80, a w 2003 r. 55 banków. W 2002 r. miesi´cznie przetwarzano Êrednio 40.107
zleceƒ, a w 2003 r. 62.675. Natomiast wartoÊç obrotów w systemie SORBNET w 2002 r. wynios∏a
13.286 mld z∏, a w 2003 r. 17.230 mld z∏.

Dalszy rozwój systemu SORBNET wià˝e si´ z przygotowywanym przystàpieniem do systemu
TARGET81, utworzonego w celu zapewnienia efektywnego i bezpiecznego mechanizmu przepro-
wadzania operacji polityki pieni´˝nej EBC oraz dla poprawy sprawnoÊci i bezpieczeƒstwa rozra-
chunku i transgranicznych p∏atnoÊci w euro. Od 1999 r. system TARGET sk∏ada si´ z 15 narodowych
systemów RTGS i mechanizmu p∏atniczego EBC82.

W zwiàzku z koniecznoÊcià uruchomienia systemu RTGS dla rozliczania p∏atnoÊci w euro, Za-
rzàd NBP przyjà∏ 10 lipca 2003 r. strategi´ rozwoju systemu SORBNET. Zak∏ada ona utrzymanie i roz-
wój systemu SORBNET w z∏otych do czasu przystàpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
oraz przygotowanie na jego bazie systemu SORBNET-EURO, którego uruchomienie jest planowane
w marcu 2005 r.

4.2.2. Systemy p∏atnoÊci detalicznych

W celu stworzenia oraz standaryzacji systemu rozliczeƒ mi´dzybankowych utworzona zosta-
∏a Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR)83, która rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç operacyjnà w 1993 r. System
KIR obejmuje wymian´ zleceƒ p∏atniczych, ich rejestracj´ i ustalenie wzajemnych zobowiàzaƒ, a tak-
˝e przedstawianie NBP wyników rozliczeƒ banków. W ramach KIR dzia∏a Centrala oraz 17 Banko-
wych Regionalnych Izb Rozliczeniowych (BRIR).

W Krajowej Izbie Rozliczeniowej funkcjonujà dwa systemy rozliczeniowe: SYBIR i ELIXIR. Zo-
sta∏y równie˝ uruchomione, wspó∏pracujàce z nimi, dodatkowe systemy: IMBIR, SZAFIR, ZEFIR
i eMIR.

SYBIR (System Bankowych Izb Rozliczeniowych) to system tradycyjnej izby rozliczeniowej
opracowany w celu zapewnienia sprawnej obs∏ugi rozliczeƒ mi´dzybankowych netto84 przeprowa-
dzanych przy wykorzystaniu dokumentów papierowych. Dostarczanie przesy∏ek rozliczeniowych
odbywa si´ na terenie ca∏ego kraju w ciàgu 24 godzin. Dokumenty sà wymieniane mi´dzy oddzia-
∏ami banków za poÊrednictwem BRIR. 

ELIXIR jest natomiast systemem Elektronicznej Izby Rozliczeniowej. Wszystkie informacje po-
trzebne do prawid∏owego zaksi´gowania zlecenia klienta sà przekszta∏cane w zapis elektroniczny
przesy∏any do banku odbiorcy zlecenia. ELIXIR jest tak˝e systemem rozrachunku netto. W systemie
tym we wszystkie dni robocze odbywajà si´ trzy sesje rozrachunkowe. W 2003 r. 55% ca∏kowitej
liczby transakcji rozliczano na sesji porannej.

78 Tzn. w drodze odr´bnej realizacji ka˝dego zlecenia p∏atniczego.
79 Tzn. na bie˝àco w ciàgu dnia operacyjnego, niezw∏ocznie po ich z∏o˝eniu w Centrali NBP.
80 Stan na koniec roku.
81 Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System.
82 „ECB Monthly Bulletin”. April 2002, s. 54.
83 Krajowa Izba Rozliczeniowa zosta∏a utworzona 22 listopada 1991 r. przez 16 banków i Zwiàzek Banków Polskich ja-
ko spó∏ka akcyjna.
84 Dla ka˝dego uczestnika oblicza si´ jednà pozycj´ netto, która jest ró˝nicà mi´dzy wszystkimi zobowiàzaniami wobec
pozosta∏ych uczestników i wszystkimi nale˝noÊciami od tych uczestników.
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Istotnym elementem funkcjonowania izby tradycyjnej jest poczta bankowa, s∏u˝àca do prze-
wozu przesy∏ek rozliczeniowych i kurierskich dla systemu SYBIR i dla niewielkiej ju˝ liczby oddzia-
∏ów korzystajàcych z dyskietkowego trybu rozliczania w systemie ELIXIR.

Us∏ugi odczytu optycznego IMBIR umo˝liwiajà przekszta∏cenie informacji z papierowych do-
kumentów bankowych w komunikat elektroniczny po rozliczeniu w systemie SYBIR. Us∏ugi odczy-
tu optycznego eMIR modyfikujà funkcjonowanie systemu SYBIR. Umo˝liwiajà eliminacj´ dokumen-
tów papierowych z obiegu rozliczeniowego i pe∏nà automatyzacj´ przetwarzania przed dokona-
niem rozliczenia. Z kolei system ZEFIR umo˝liwia kontrol´ zgodnoÊci i korekt´ b∏´dów w transak-
cjach rozliczonych w systemie ELIXIR, przed przekazaniem ich do zaksi´gowania w systemie infor-
matycznym banku. SZAFIR to system zarzàdzania certyfikatami kluczy publicznych. Certyfikaty wy-
korzystywane sà do uwierzytelniania transakcji przesy∏anych w systemie rozliczeƒ mi´dzybanko-
wych ELIXIR.

Za poÊrednictwem KIR odbywa∏o si´ równie˝ rozliczanie transakcji zawartych na rynku krajo-
wym przy u˝yciu kart p∏atniczych wydanych przez polskie banki. Funkcjonujà trzy systemy rozlicza-
jàce takie transakcje. Sà to: Krajowy System Rozliczeƒ (KSR), Europay Domestic Clearing and Settle-
ment System (EDCSS) oraz VISA National Net Settlement System (VNNSS). Rozliczenia z ww. syste-
mów SIS odbywa∏y si´ do czerwca 2003 r. z udzia∏em tego samego poÊrednika, którym by∏ jeden
z banków komercyjnych. PoÊrednik otrzymywa∏ z powy˝szych systemów kwoty netto, które nast´p-
nie by∏y rozliczane w systemie SORBNET za poÊrednictwem KIR. Od lipca 2003 r. rozliczenia sà re-
alizowane bezpoÊrednio w systemie SORBNET.

W 2003 r. o ponad 22% zwi´kszy∏a si´ w porównaniu z 2002 r. ogólna liczba transakcji roz-
liczanych za poÊrednictwem KIR. Tej zmianie towarzyszy∏ spadek Êredniej dziennej wielkoÊci obro-
tów w KIR spowodowany faktem, ˝e od 1 stycznia 2003 r. wysokokwotowe zlecenia klientowskie
kierowane sà bezpoÊrednio do systemu SORBNET. Ârednià dziennà wielkoÊç obrotów oraz kszta∏to-
wanie si´ udzia∏u SYBIR w obrotach KIR przedstawia wykres 4.1.

Zwi´kszenie udzia∏u systemu ELIXIR w ca∏kowitej liczbie transakcji by∏o wynikiem rezygnacji
przez niektóre banki z rozliczeƒ papierowych, organizowanych przez system SYBIR. Odbywa∏o si´
to w zwiàzku z planowanym zakoƒczeniem funkcjonowania systemu SYBIR i stopniowym wycofy-
waniem si´ z niego uczestników rozliczeƒ. Od lipca 2003 r. banki zacz´∏y korzystaç z mo˝liwoÊci
ca∏kowitej lub cz´Êciowej rezygnacji z systemu SYBIR. Natomiast zgodnie z Uchwa∏à nr 44/2003 Ra-
dy Nadzorczej KIR S.A., jako ostatni dzieƒ rozliczeniowy w systemie SYBIR zosta∏ wyznaczony 30
czerwca 2004 r.85

We wrzeÊniu 2003 r. podj´te zosta∏y prace nad budowà systemu EuroELIXIR, przeznaczonego
do rozliczeƒ w euro. By∏o to mo˝liwe dzi´ki decyzji NBP o uruchomieniu systemu SORBNET-EURO.
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èród∏o: dane NBP.

85 Krajowa Izba Rozliczeniowa SA. „Biuletyn Informacyjny”, marzec 2004 r., nr 20.
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System EuroELIXIR b´dzie przeznaczony do prowadzenia krajowych rozliczeƒ nominowanych w eu-
ro, przesy∏ania p∏atnoÊci uczestników do i z systemu paneuropejskiej izby rozliczeniowej STEP 2 oraz
dystrybucji pomi´dzy uczestnikami dowolnych p∏atnoÊci w euro kierowanych ze strefy euro. Urucho-
mienie tego systemu dla zleceƒ krajowych i transgranicznych planowane jest w marcu 2005 r. Od li-
stopada 2004 r. system ELIXIR b´dzie spe∏nia∏ zalecanà przez NBP zasad´ gwarancji rozrachunku86.

Inne dostosowania w systemie p∏atniczym dotyczà zmiany sposobu numeracji rachunków
bankowych. Przyj´ty zosta∏ standard NRB87, który u∏atwia identyfikacj´ rachunków bankowych
w rozliczeniach krajowych i umo˝liwia automatyzacj´ procesu rozliczeƒ. Standard NRB zosta∏ opra-
cowany zgodnie z wymogami mi´dzynarodowego standardu IBAN88, stosowanego w rozliczeniach
transgranicznych.

Od 1 lipca 2004 r. do identyfikacji rachunków bankowych w rozliczeniach krajowych w Pol-
sce stosowany jest wy∏àcznie NRB, a w rozliczeniach transgranicznych wy∏àcznie IBAN89. Tym sa-
mym wprowadzony zosta∏ standard numeracji rachunków bankowych zgodny z wymogami Unii
Europejskiej.

4.3. Infrastruktura rynku papierów wartoÊciowych

Na infrastruktur´ rynku papierów wartoÊciowych sk∏adajà si´ instytucje organizujàce obrót
papierami wartoÊciowymi i podmioty rozliczajàce transakcje. Mo˝na wyró˝niç system rozrachunku
papierów wartoÊciowych przeznaczony dla bonów skarbowych i bonów pieni´˝nych oraz system
obs∏ugujàcy rynek obligacji skarbowych i papierów wartoÊciowych notowanych na rynkach organi-
zowanych przez Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych i Centralnà Tabel´ Ofert.

BBoonnyy  ppiieennii´́˝̋nnee  ii sskkaarrbboowwee

Agentem emisji bonów skarbowych90 oraz emitentem bonów pieni´˝nych jest Narodowy
Bank Polski. NBP jest równie˝ instytucjà depozytowà i rozrachunkowà dla tych papierów wartoÊcio-
wych. Od 13 paêdziernika 2003 r. osobne rejestry bonów pieni´˝nych i bonów skarbowych91 zo-
sta∏y po∏àczone w jeden Rejestr Papierów WartoÊciowych (RPW)92. W ramach RPW prowadzone sà
rachunki i konta depozytowe bonów skarbowych i bonów pieni´˝nych NBP oraz przeprowadzane
sà operacje na tych papierach wartoÊciowych. W RPW prowadzone sà rachunki bonów skarbowych
dla NBP, banków, KDPW i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Mogà tam byç równie˝ pro-
wadzone rachunki bonów skarbowych dla zagranicznych instytucji depozytowo-rozliczeniowych,
co zapewnia spe∏nienie rekomendacji EBC dotyczàcej umo˝liwienia dost´pu do RPW innym zagra-
nicznym systemom rozliczeniowym. Rachunki bonów pieni´˝nych prowadzone sà natomiast dla
banków i BFG. Poza rachunkami i kontami w RPW prowadzone jest tak˝e konto emisyjne dla Mini-
stra Finansów (odzwierciedlajàce aktualny stan emisji bonów skarbowych) i NBP (odzwierciedlajàce
aktualny stan emisji bonów pieni´˝nych).

RPW obs∏ugiwany jest przez systemy SKARBNET (transakcje dotyczàce bonów skarbowych) i SEBOP
(transakcje dotyczàce bonów pieni´˝nych), nale˝àce do NBP. Uczestnicy RPW sk∏adajà w NBP zlecenia za po-

86 Zapewnienie terminowego zakoƒczenia dziennych rozliczeƒ w przypadku niezdolnoÊci do uregulowania zobowiàza-
nia przez uczestnika o najwi´kszej pozycji debetowej netto.
87 NRB – Numer Rachunku Bankowego.
88 IBAN – International Bank Account Number.
89 Zarzàdzenie Nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji
rachunków bankowych prowadzonych w bankach (Dz.Urz. NBP Nr 8, Warszawa, 29 maja 2002 r.) oraz Zarzàdzenie nr
10/2003 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2003 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie sposobu nu-
meracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach (Dz.Urz. NBP Nr 10, Warszawa, 29 maja 2003 r.). 
90 Emitent to podmiot wystawiajàcy lub emitujàcy papiery wartoÊciowe we w∏asnym imieniu. Emitentem bonów skar-
bowych jest Minister Finansów. Agent emisji to podmiot dzia∏ajàcy na podstawie umowy zawartej z emitentem i zajmu-
jàcy si´ sprzeda˝à papierów wartoÊciowych na rynku pierwotnym.
91 CRBS – Centralny Rejestr Bonów Skarbowych. RBP – Rejestr Bonów Pieni´˝nych NBP.
92 Na mocy Uchwa∏y Nr 29/2003 Zarzàdu Narodowego Banku Polskiego (Dz.Urz. NBP Nr 15, Warszawa, 25 wrzeÊnia 2003 r.).
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Êrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych. Zlecenia, z wyjàtkiem zleceƒ dotyczàcych operacji,
których jednà ze stron jest BFG, przesy∏ane sà przez uczestników RPW do NBP od 8.00 do 17.00 w dniu re-
alizacji operacji. W obu systemach rozliczenia transakcji dokonywane sà na bazie brutto, na zasadzie DvP93.

OObblliiggaaccjjee  sskkaarrbboowwee  ii ppaappiieerryy  wwaarrttooÊÊcciioowwee  nnoottoowwaannee  nnaa GGPPWW  ii CCeeTTOO

Rynek prowadzony przez Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych w Warszawie jest tzw. rynkiem kie-
rowanym zleceniami94. Transakcje zawierane na GPW sà realizowane w systemie WARSET. Sesje
gie∏dowe odbywajà si´ w siedzibie gie∏dy od poniedzia∏ku do piàtku. Notowania na rynku kasowym
odbywajà si´ w godzinach 10.00–16.20, a na rynku terminowym od 9.00 do 16.20. Przedmiotem
handlu na gie∏dzie sà akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyj-
ne oraz instrumenty pochodne.

Rynek pozagie∏dowy organizowany jest natomiast przez spó∏k´ CeTO, która powsta∏a
w 1996 r. z inicjatywy ponad 20 najwi´kszych polskich banków i domów maklerskich. Na CeTO do-
konywane sà przede wszystkim transakcje obligacjami i bonami skarbowymi na prowadzonej
od 26 kwietnia 2002 r. elektronicznej platformie obrotu ERSPW (Elektroniczny Rynek Skarbowych
Papierów WartoÊciowych). WielkoÊç obrotów dokonywanych przez banki na ERSPW jest jednym
z kryteriów wyboru uczestników systemu Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych (DSPW).
System ten zosta∏ wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w celu poprawy p∏ynnoÊci, przejrzy-
stoÊci i efektywnoÊci rynku skarbowych papierów wartoÊciowych95. Spó∏ka CeTO organizuje tak˝e
rynek akcji, obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych.

Rozliczaniem i rozrachunkiem wszystkich transakcji zawieranych na GPW i CeTO zajmuje si´
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych (KDPW). Polski depozyt powsta∏ w 1991 r. jako jeden
z dzia∏ów GPW. 7 listopada 1994 r. nastàpi∏o jego wydzielenie i powsta∏ Krajowy Depozyt Papierów
WartoÊciowych SA. KDPW jest instytucjà uprawnionà do pe∏nienia funkcji depozytowo-rozliczenio-
wych na publicznym rynku papierów wartoÊciowych.

Do podstawowych zadaƒ KDPW nale˝à:

– rejestrowanie papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego obrotu,

– nadzorowanie zgodnoÊci wielkoÊci emisji z liczbà papierów wartoÊciowych znajdujà-
cych si´ w obrocie,

– realizacja zobowiàzaƒ emitentów wobec w∏aÊcicieli papierów wartoÊciowych,

– rozliczanie transakcji zawartych na publicznym rynku papierów wartoÊciowych.

Rozliczanie transakcji odbywa si´ na zasadzie DvP. Realizacja rozliczeƒ transakcji nast´puje
w banku rozliczeniowym. Dla rozliczeƒ w z∏otych bankiem takim jest NBP, natomiast dla rozliczeƒ wa-
lutowych – Kredyt Bank SA. Rozliczenia pieni´˝ne odbywajà si´ na zasadzie kompensacji (rozrachunek
netto) – uczestnik jest zobowiàzany do spe∏nienia Êwiadczenia pieni´˝nego wynikajàcego z transakcji
w wysokoÊci stanowiàcej nadwy˝k´ ponad nale˝ne mu Êwiadczenie pieni´˝ne z tego samego tytu∏u.
Ustalanie wielkoÊci zobowiàzaƒ odbywa si´ wed∏ug zasady kompensacji wielostronnej96.

W 2002 i 2003 r. nastapi∏o kilka wa˝nych wydarzeƒ z punktu widzenia rozwoju KDPW. W kwiet-
niu 2002 r. usprawniony zosta∏ system zabezpieczania p∏ynnoÊci rozliczeƒ poprzez wprowadzenie
umowy kupna-odsprzeda˝y papierów wartoÊciowych (umowy repo). Poszerzono tak˝e katalog po˝y-
czek papierów wartoÊciowych o mo˝liwoÊç dokonywania po˝yczek na zlecenie bez poÊrednictwa
KDPW oraz bez zabezpieczenia97. Równie˝ w kwietniu 2002 r. rozpocz´to rozliczenia transakcji zawar-

93 DvP – Delivery versus Payment. Rejestracja transakcji nast´puje w momencie dokonania rozliczenia pieni´˝nego.
94 Kursy poszczególnych papierów wartoÊciowych ustalane sà na podstawie zleceƒ kupujàcych i sprzedajàcych.
95 Szerzej na ten temat w podrozdziale 6.1.1.
96 Istnieje mo˝liwoÊç wy∏àczenia okreÊlonych transakcji spod obowiàzywania zasady kompensacji wielostronnej. Nast´-
puje wówczas kompensacja dwustronna lub rozliczenia brutto.
97 Po˝yczkobiorcà mo˝e byç uczestnik bezpoÊredni prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà. W wypadku po˝yczek bez po-
Êrednictwa KDPW i bez zabezpieczenia, warunki umowy ustalane sà indywidualnie pomi´dzy stronami.
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tych przez Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych na platformie elektronicznej organizowanej
przez CeTO. W paêdzierniku 2003 r. do KDPW przyj´te zosta∏y akcje Banku Austria Creditanstalt, pierw-
szej zagranicznej spó∏ki notowanej na gie∏dzie w Warszawie. Wiàza∏o si´ to z otwarciem pierwszego
konta depozytowego KDPW w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej, austriackiej OeKB98.

W porównaniu z 2002 r. w 2003 r. zmniejszy∏a si´, z 66 do 60, liczba uczestników bezpo-
Êrednich KDPW99. Zmiany liczby i struktury uczestników spowodowane by∏y m.in. zmianami typu
uczestnictwa oraz procesami ∏àczenia si´ domów maklerskich i banków. W 2003 r. do rejestru
KDPW wpisano 25 emitentów100. Oznacza to wyraênà popraw´ w stosunku do lat poprzednich
(w 2002 r. wpisano 12 emitentów, a w 2001 – 15). Na koniec 2002 r. liczba emitentów zarejestro-
wanych w KDPW wynosi∏a 272, a na koniec 2003 r. – 284. Widoczny jest równie˝ dynamiczny
wzrost wartoÊci operacji dokonanych w KDPW (tendencj´ wzrostowà obrazuje wykres 4.2).
W 2003 r. wzros∏a równie˝ liczba transakcji rozliczonych w KDPW (z 4,06 mln do 4,64 mln).

DDoossttoossoowwaanniiee  ppoollsskkiieeggoo  ssyysstteemmuu  rroozzrraacchhuunnkkuu  ppaappiieerróóww  wwaarrttooÊÊcciioowwyycchh  ddoo ssttaannddaarrddóóww  UUnniiii
EEuurrooppeejjsskkiieejj

W 2003 r. Europejski Bank Centralny wyda∏ raport podsumowujàcy przeprowadzonà w krajach akce-
syjnych ocen  ́infrastruktury systemów rozrachunku papierów wartoÊciowych101. Zgodnie z tà ocenà system
CRBS-SKARBNET spe∏nia∏ siedem, a KDPW osiem z dziewí ciu standardów EBC102.

Od paêdziernika 2003 r. za spe∏nionà mo˝na uznaç rekomendacj´ EBC dotyczàcà umo˝liwie-
nia dost´pu do RPW innym zagranicznym systemom, co powoduje, ˝e do zrealizowania dla syste-
mu CRBS-SKARBNET i KDPW pozostaje tylko jedna rekomendacja EBC. Dotyczy ona dostosowania
dni i godzin operacyjnych do czasu funkcjonowania systemu TARGET.

Standard dotyczàcy procedur zarzàdzania ryzykiem przez instytucje dzia∏ajàce w Polsce zosta∏
uznany za spe∏niony. Opóênienia w procesie rozrachunku mo˝na zminimalizowaç równie˝ poprzez
stworzenie instytucji tzw. centralnego partnera rozliczeniowego (CCP). Takie rozwiàzanie coraz cz´-
Êciej stosowane jest na rynku europejskim. Istot´ dzia∏ania CCP przedstawia ramka 4.2.
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èród∏o: dane KDPW.

98 Oesterreichische Kontrollbank.
99 Uczestnikami bezpoÊrednimi (w odró˝nieniu od emitentów) sà podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków
papierów wartoÊciowych, podmioty nieprowadzàce rachunków papierów wartoÊciowych, lecz uprawnione do prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci maklerskiej, oraz inne instytucje finansowe, je˝eli na w∏asny rachunek lokujà Êrodki finansowe na ryn-
ku papierów wartoÊciowych.
100 Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych. „Newsletter” nr 14, kwiecieƒ 2004 r.
101 Assessment of Accession Countries’ Securities Settlement Systems against the Standards for the use of EU securities
settlement systems in Eurosystem credit operations. European Central Bank, November 2003.
102 Standardy te dotyczà: solidnych podstaw prawnych, u˝ycia do rozrachunku pieniàdza banku centralnego, zapew-
nienia braku nadmiernego ryzyka zwiàzanego z przechowywaniem papierów wartoÊciowych, regulacji i kontroli przez
kompetentne w∏adze, przejrzystoÊci ryzyk i warunków uczestnictwa w systemie, procedur zarzàdzania ryzykiem, osta-
tecznoÊci rozrachunku w ciàgu dnia, dni i godzin operacyjnych oraz niezawodnoÊci operacyjnej systemów technicznych
i dost´pnoÊci w∏aÊciwego systemu rezerwowego.
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W omawianym okresie KDPW pe∏ni∏ funkcj´ CCP tylko na rynku instrumentów pochodnych,
gdzie w sk∏ad systemu gwarantowania rozrachunku wchodzi równie˝ jego kapita∏ w∏asny. KDPW
wyra˝a jednak ch´ç wykonywania funkcji centralnego partnera rozliczeniowego na polskim rynku
nie tylko w wypadku rynku instrumentów pochodnych.

WÊród specjalistów pojawiajà si´ opinie, ˝e najbardziej efektywnym modelem rozrachunku
jest scentralizowanie przechowywania papierów wartoÊciowych i Êrodków pieni´˝nych103 (Êrod-
ki pieni´˝ne trzymane sà na rachunku w banku centralnym, gdzie wi´kszoÊç uczestników insty-
tucji depozytowej ma swoje rachunki, natomiast papiery wartoÊciowe przechowuje podmiot pro-
wadzàcy depozyt).

*   *   *

Scentralizowanym systemem depozytowo-rozliczeniowym nie sà obj´te papiery wartoÊciowe
i inne instrumenty o charakterze zbywalnym podlegajàce obrotowi na rynkach nieregulowanych, ta-
kie jak wi´kszoÊç papierów d∏u˝nych banków i przedsi´biorstw. Emisje tych papierów wartoÊcio-
wych sà przeprowadzane za poÊrednictwem banków, prowadzàcych depozyty tych instrumentów
i zajmujàcych si´ rozliczaniem transakcji, w których sà one wykorzystywane.

ROLA I FUNKCJONOWANIE CENTRALNEGO 
PARTNERA ROZLICZENIOWEGO

Centralny partner rozliczeniowy (CCeennttrraall  CCoouunntteerrppaarrttyy,, CCCCPP) to podmiot, który na rynku
umiejscowiony jest mi´dzy sprzedajàcym a kupujàcym. Po ka˝dej transakcji nast´puje zastàpie-
nie pierwotnych obowiàzków kontrahentów (dostawa i p∏atnoÊç) obowiàzkami CCP, który gwa-
rantuje rozliczenie transakcji w∏asnym kapita∏em. Jedna umowa pomi´dzy kupujàcym i sprzeda-
jàcym zamieniana jest na dwie umowy: pomi´dzy CCP i kupujàcym oraz pomi´dzy CCP i sprze-
dajàcym1. W ten sposób CCP zast´puje dla danego uczestnika wiele relacji z ró˝nymi kontrahen-
tami relacjà z jednym kontrahentem. Prawny proces zast´powania pierwotnych kontrahentów
przez CCP nosi nazw´ nowacji. Aby partnera rozliczeniowego mo˝na by∏o nazwaç CCP, musi na-
stàpiç prawne przej´cie przez niego zobowiàzaƒ i ryzyka. Wi´kszoÊç kkoorrzzyyÊÊccii wynika z zastoso-
wania przez centralnego partnera rozliczeniowego mechanizmu wielostronnej kompensacji
(multilateral settlement netting), która zapewnia kompensowanie wszystkich zobowiàzaƒ po-
chodzàcych od uczestników systemu i wytwarza pojedyncze zobowiàzanie dla poszczególnych
kontrahentów. Tym samym nast´puje zredukowanie liczby rozrachunków, kosztów operacyjnych
oraz op∏at za rozrachunek. Zmniejsza si´ ryzyko, a dzi´ki temu mo˝liwe jest zwi´kszenie p∏ynno-
Êci rynku. Redukcja zobowiàzaƒ uczestników zostaje odnotowana w prowadzonej przez nich
ksi´gowoÊci. Wyliczanie pozycji netto poprzez nowacj´ mo˝e równie˝ pomóc w zredukowaniu
wymaganego depozytu zabezpieczajàcego (margin) oraz zmniejszeniu wymagaƒ kapita∏owych
w stosunku do uczestników. CCP zapewnia tak˝e anonimowoÊç handlu oraz u∏atwia zarzàdza-
nie ryzykiem (ryzyko wynikajàce z wielu transakcji zawieranych z wieloma kontrahentami zosta-
je zastàpione pojedynczym – wobec centralnego partnera rozliczeniowego).

Z ustanowienia na rynku centralnego partnera rozliczeniowego mogà równie˝ wynikaç zzaa--
ggrroo˝̋eenniiaa. CCP w du˝o wi´kszym stopniu koncentruje ryzyko. Istnieje groêba wystàpienia poku-
sy nadu˝ycia (moral hazard), zjawiska asymetrii informacji czy „efektu zara˝ania”, kiedy CCP
rozlicza transakcje dotyczàce ró˝nych produktów lub transakcje w ró˝nych walutach.

1 Us∏ugi CCP mogà byç równie˝ Êwiadczone za pomocà mechanizmu „open offer”. W takim przypadku, po uzgodnieniu warunków
transakcji, kontrahenci zawierajà umow´ bezpoÊrednio z CCP. 
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie National Bank of Belgium: „Financial Stability Review” 2003. Clearing and Settlement Sys-
tem in the European Union i European Central Bank: „Monthly Bulletin”, August 2001.

Ramka 4.2

103 National Bank of Belgium: Financial Stability Review 2003. Clearing and Settlement System in the European Union, s. 85.
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4.4. Systemy ochrony uczestników rynku

StabilnoÊç i prawid∏owoÊç funkcjonowania poszczególnych elementów systemu finanso-
wego sà osiàgane nie tylko poprzez formu∏owanie norm prawnych oraz powo∏ywanie instytucji
nadzorujàcych i regulujàcych dzia∏anie uczestników i instytucji rynkowych. Dodatkowo sà two-
rzone wyspecjalizowane instytucje, majàce na celu ochron´ uczestników rynku, gdy zagro˝enie
si´ zmaterializuje.

BBaannkkoowwyy  FFuunndduusszz  GGwwaarraannccyyjjnnyy

Misjà Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) sà: ochrona osób powierzajàcych swoje
Êrodki pieni´˝ne bankom oraz dzia∏anie na rzecz bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci systemu bankowego
w Polsce. BFG wype∏nia swojà misj´ realizujàc dwa podstawowe zadania.

Pierwszym z nich jest zapewnienie deponentom zwrotu ich depozytów oraz nale˝noÊci wyni-
kajàcych z innych czynnoÊci bankowych. Ochronie podlegajà Êrodki osób fizycznych, osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, o ile posiadajà zdolnoÊç prawnà,
oraz szkolnych kas oszcz´dnoÊci i pracowniczych kas zapomogowo-po˝yczkowych. Wszystkie Êrod-
ki zgromadzone w banku przez jednà osob´, niezale˝nie od liczby rachunków, traktowane sà jako
jeden depozyt. Wyp∏ata Êrodków gwarantowanych nast´puje w z∏otych, niezale˝nie od waluty, w ja-
kiej nominowany by∏ depozyt104. Gwarancjami BFG obj´te sà Êrodki na rachunkach:

– do wysokoÊci równowartoÊci w z∏otych 1 tys. euro – w 100% wartoÊci, 

– przekraczajàce równowartoÊç 1 tys. euro do równowartoÊci 22,5 tys. euro – w 90% wartoÊci.

Poziom ten spe∏nia wymogi stawiane krajom nale˝àcym do Unii Europejskiej105. Banki gro-
madzà Êrodki finansowe w postaci funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych, którymi BFG mo-
˝e dysponowaç w celu sp∏aty nale˝noÊci.

Drugim zadaniem jest udzielanie pomocy finansowej w postaci zwrotnych po˝yczek bankom zagro-
˝onym niewyp∏acalnoÊcià. Wsparcie jest udzielane ze Êrodków gromadzonych w ramach funduszu pomo-
cowego, który tworzony jest z obowiàzkowych op∏at rocznych wnoszonych przez banki i NBP na rzecz BFG.

BFG przeprowadza ponadto analiz´ rozwoju sytuacji finansowej banków ukierunkowanà na po-
dejmowanie inicjatyw zapobiegajàcych pog∏´bianiu si´ wyst´pujàcych zagro˝eƒ. Kontrolowana jest
prawid∏owoÊç wykorzystania udzielonej pomocy oraz realizacja programu post´powania naprawczego.

Ani w 2002 r., ani w 2003 r. nie odnotowano upadku ˝adnego banku. Nie dokonano wi´c
wyp∏at z funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych. W tym okresie BFG udzieli∏ natomiast po-
mocy finansowej bankom realizujàcym programy naprawcze. W 2002 r. udzielono zwrotnych po-
˝yczek 5 bankom (1 komercyjnemu i 4 spó∏dzielczym) na ∏àcznà kwot´ 132,8 mln z∏, a w 2003 r.
14 bankom komercyjnym na kwot´ 751 mln z∏.

SSyysstteemmyy  oocchhrroonnyy  uucczzeessttnniikkóóww  rryynnkkuu  kkaappiittaa∏∏oowweeggoo

System ochrony uczestników rynku kapita∏owego sk∏ada si´ z dwóch elementów. Pierwszym
jest obowiàzkowy system rekompensat KDPW, drugim – fundusz rozliczeniowy KDPW.

OObboowwiiààzzkkoowwyy  ssyysstteemm  rreekkoommppeennssaatt  KKrraajjoowweeggoo  DDeeppoozzyyttuu  PPaappiieerróóww  WWaarrttooÊÊcciioowwyycchh

Celem systemu rekompensat, do którego przedsi´biorstwa maklerskie zobowiàzane sà wno-
siç roczne sk∏adki, jest zapewnienie inwestorom wyp∏at Êrodków pieni´˝nych oraz zrekompensowa-

104 Por. O. Szczepaƒska, P. Sotomska-Krzysztofik, M. Pawliszyn, A. Pawlikowski: Instytucjonalne uwarunkowania stabil-
noÊci finansowej na przyk∏adzie wybranych krajów. „Materia∏y i Studia” NBP, Zeszyt 173, Warszawa 2004, s.77.
105 Systemu gwarantowania depozytów ulokowanych w bankach dotyczy dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
Wspólnoty Europejskiej z 30 maja 1994 r. (94/19/EC).
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nie wartoÊci utraconych instrumentów finansowych zgromadzonych przez nich w instytucjach pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà. Wyp∏aty mogà nastàpiç w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci do-
mu maklerskiego, prawomocnego oddalenia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci ze wzgl´du na to, ˝e
majàtek domu maklerskiego nie wystarcza nawet na op∏acenie kosztów post´powania, lub stwier-
dzenia przez Komisj´, ˝e dom maklerski nie jest w stanie wykonaç cià˝àcych na nim zobowiàzaƒ.

W przypadku gdy zagraniczna firma inwestycyjna prowadzàca dzia∏alnoÊç maklerskà na te-
renie Polski uczestniczy w systemie rekompensat utworzonym w kraju jej siedziby i system ten spe∏-
nia wymagania okreÊlone w ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, insty-
tucja ta nie ma obowiàzku uczestniczenia równie˝ w krajowym systemie rekompensat.

WysokoÊç zabezpieczonych w 100% Êrodków inwestorów wzros∏a z równowartoÊci w z∏o-
tych 1 tys. euro w 2001 r. do równowartoÊci 3 tys. euro w 2003 r. Od 1 stycznia 2003 r. system re-
kompensat zapewnia równie˝ w 90% wyp∏at´ Êrodków inwestorów ponad równowartoÊç kwoty 3
tys. euro. JednoczeÊnie wyznaczona zosta∏a górna granica Êrodków obj´tych systemem. By∏a to
równowartoÊç w z∏otych 4 tys. euro. Kwota ta jest systematycznie podwy˝szana i docelowo
w 2008 r. ma osiàgnàç równowartoÊç 22 tys. euro106.

FFuunndduusszz  RRoozzlliicczzeenniioowwyy  KKrraajjoowweeggoo  DDeeppoozzyyttuu  PPaappiieerróóww  WWaarrttooÊÊcciioowwyycchh

Fundusz rozliczeniowy zapewnia prawid∏owe wykonanie zobowiàzaƒ wynikajàcych z trans-
akcji zawieranych na regulowanym rynku papierów wartoÊciowych. Tworzony jest on z wp∏at
uczestników i dzieli si´ na cztery funkcjonalnie wyodr´bnione cz´Êci, z których ka˝da zapewnia roz-
liczenia okreÊlonych rodzajów transakcji. Sà to: Fundusz Gwarantowania Rozliczeƒ Transakcji Gie∏-
dowych, Fundusz Gwarantowania Rozliczeƒ Rynku CeTO, Fundusz Gwarantowania Rozliczeƒ Gie∏-
dowych Transakcji Terminowych oraz Fundusz Gwarantowania Rozliczeƒ Transakcji Terminowych
Rynku CeTO.

WysokoÊç wp∏at na fundusz rozliczeniowy okreÊla si´ w zale˝noÊci od poziomu zobowiàzaƒ,
które mogà powstaç w wyniku rozliczanej przez KDPW dzia∏alnoÊci uczestnika na rynku regulowa-
nym. WysokoÊç wp∏at mo˝e byç równie˝ uzale˝niona od sytuacji finansowej uczestnika. 

UUbbeezzppiieecczzeenniioowwyy  FFuunndduusszz  GGwwaarraannccyyjjnnyy

Podstawowym zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)107 jest wyp∏ata od-
szkodowaƒ i Êwiadczeƒ z tytu∏u obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
i rolników posiadajàcych gospodarstwa rolne. Wyp∏ata Êrodków za szkody osobiste nast´puje, gdy posia-
dacz pojazdu mechanicznego, który wyrzàdzi∏ szkod´, nie zosta∏ zidentyfikowany. Natomiast w przypad-
ku gdy posiadacz pojazdu lub rolnik, który wyrzàdzi∏ szkod´, nie by∏ ubezpieczony obowiàzkowym ubez-
pieczeniem OC, wyp∏ata odszkodowania mo˝e nastàpiç za szkody zarówno na mieniu, jak i osobie.

Wyp∏aty Êwiadczeƒ dokonywane sà tylko na rzecz poszkodowanych lub uprawnionych osób
fizycznych. UFG nie wyp∏aca Êrodków poszkodowanym, jeÊli mogà oni zaspokoiç roszczenia
na podstawie umów ubezpieczenia dobrowolnego. W takich wypadkach UFG wyrównuje szkody
w cz´Êci niezaspokojonej z umów ubezpieczeƒ dobrowolnych.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja tak˝e roszczenia w przypadku og∏oszenia
upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, je˝eli nie pozwala na to majàtek d∏u˝nika. Z tytu∏u obowiàzkowych
umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników i ubezpieczeƒ budyn-
ków rolniczych UFG wyp∏aca 100% nale˝nych Êwiadczeƒ. W przypadku gdy z przepisów innych
ustaw lub umów mi´dzynarodowych ratyfikowanych przez Polsk´ wynika obowiàzek zawarcia umo-
wy ubezpieczenia, a tak˝e w wypadku zawarcia umów ubezpieczenia na ˝ycie, z UFG wyp∏acane sà
Êrodki w wysokoÊci 50% wierzytelnoÊci (jednak nie wi´cej ni˝ równowartoÊç w z∏otych 30 tys. euro).

106 B´dzie to poziom ochrony spe∏niajàcy wymagania ustanowione Dyrektywà Parlamentu Europejskiego i Rady Wspól-
noty Europejskiej z 3 marca 1997 r. (97/9/EC) o systemach zabezpieczajàcych interesy inwestorów.
107 Zakres zadaƒ UFG zosta∏ okreÊlony w ustawà z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152).
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Ponadto UFG mo˝e udzieliç zwrotnej pomocy finansowej zak∏adowi ubezpieczeƒ przejmujà-
cemu portfel ubezpieczeƒ obowiàzkowych, jeÊli posiadane Êrodki nie gwarantujà w pe∏ni wyp∏acal-
noÊci tego zak∏adu ubezpieczeƒ.

FFuunndduusszz  GGwwaarraannccyyjjnnyy  sseekkttoorraa  ffuunndduusszzyy  eemmeerryyttaallnnyycchh

Fundusz Gwarancyjny sk∏ada si´ z cz´Êci podstawowej i cz´Êci dodatkowej. Cz´Êç podstawowa jest
administrowana przez KDPW. Na jej przychody sk∏adajà si´ wp∏aty wnoszone przez powszechne towarzy-
stwa emerytalne w wysokoÊci 0,1% wartoÊci aktywów netto otwartego funduszu zarzàdzanego przez to
towarzystwo oraz przychody z lokowania wniesionych Êrodków108. WysokoÊç Êrodków wnoszonych przez
powszechne towarzystwa i przechowywanych na rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
stanowi nie mniej ni˝ 0,3% i nie wi´cej ni˝ 0,4% wartoÊci aktywów netto funduszu109. Ârodki na rachun-
ku cz´Êci dodatkowej stanowià cz´Êç aktywów funduszu i sà przeliczane na jednostki rozrachunkowe.

Wyp∏ata ze Êrodków cz´Êci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego mo˝e nastàpiç:

– w przypadku wystàpienia niedoboru110 (jeÊli na pokrycie nie wystarczà Êrodki zgromadzo-
ne na rachunku rezerwowym otwartego funduszu, stanowiàcym cz´Êç jego aktywów, Êrod-
ki z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku cz´Êci dodatko-
wej Funduszu Gwarancyjnego oraz Êrodki w∏asne),

– na rzecz cz∏onków otwartych funduszy na pokrycie szkód spowodowanych niewykonaniem
lub nienale˝ytym wykonaniem obowiàzków przez towarzystwo, w przypadku gdy szkody
nie nastàpi∏y wy∏àcznie z winy poszkodowanego, a powszechne towarzystwo nie ponosi
za nie odpowiedzialnoÊci,

– na rzecz cz∏onków otwartych funduszy na pokrycie szkód spowodowanych niewykonaniem
lub nienale˝ytym wykonaniem obowiàzków przez towarzystwo, w przypadku gdy po-
wszechne towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody, ale nie mogà byç one pokryte
z masy upad∏oÊciowej towarzystwa.

PPrrooggrraamm  OOcchhrroonnyy  OOsszzcczz´́ddnnooÊÊccii  SSppóó∏∏ddzziieellcczzyycchh  KKaass  OOsszzcczz´́ddnnooÊÊcciioowwoo--KKrreeddyyttoowwyycchh  ((SSKKOOKK))

SKOK-i tworzà system instytucji depozytowo-po˝yczkowych, na który sk∏adajà si´ mi´dzy in-
nymi Kasa Krajowa oraz Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych. Instytucje te sà istotnymi elemen-
tami tzw. Programu Ochrony Oszcz´dnoÊci111. Celem Programu jest zapewnienie bezpiecznego
funkcjonowania wszystkich SKOK-ów. Sieç Spó∏dzielczych Kas Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowych nie
podlega bowiem jurysdykcji Komisji Nadzoru Bankowego. Kasa Krajowa spe∏nia funkcje nadzorcze
i stabilizujàce (wykorzystujàc fundusz stabilizacyjny tworzony z wk∏adów SKOK-ów – namiastka re-
zerwy obowiàzkowej) oraz dba o utrzymanie p∏ynnoÊci finansowej (funkcja kasy centralnej). W ra-
mach Programu Ochrony Oszcz´dnoÊci SKOK-i sà zobowiàzane do finansowania funduszu stabili-
zacyjnego112. Wp∏ata na fundusz stabilizacyjny stanowi obecnie 1,22% aktywów SKOK. Celem fun-
duszu stabilizacyjnego jest ochrona systemu przed niewyp∏acalnoÊcià i finansowanie programów
naprawczych. Kasy majà tak˝e obowiàzek utrzymywaç w Kasie Krajowej rezerw´ p∏ynnà113 w wy-
sokoÊci nie mniejszej ni˝ 10% funduszu oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowego (tj. gromadzonych przez
cz∏onków oszcz´dnoÊci, wk∏adów cz∏onkowskich114 oraz kredytu z Kasy Krajowej). Ponadto
SKOK-i majà obowiàzek ubezpieczenia Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych przez ich cz∏onków

108 Zgodnie z Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z 30 marca 2004 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. Nr 56, poz. 545).
109 Zgodnie z ustawà z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934).
110 Niedobór wyst´puje w otwartym funduszu w przypadku, gdy stopa zwrotu tego funduszu za okres 36 miesi´cy jest
ni˝sza od minimalnej wymaganej stopy zwrotu.
111 Szerzej o Programie Ochrony Oszcz´dnoÊci w: „Raport o stabilnoÊci systemu finansowego. Czerwiec 2001 – gru-
dzieƒ 2002”. Warszawa 2003 NBP, s. 110.
112 Ârodki tworzone w celu realizacji art. 43 ustawy o SKOK sà ulokowane na nieoprocentowanym rachunku w KSKOK.
Ponadto fundusz ten jest zasilany ca∏ym wynikiem finansowym netto Kasy Krajowej.
113 Jest ona oprocentowana do 2%.
114 Aby zostaç cz∏onkiem SKOK-u, wymagane jest wniesienie wk∏adu cz∏onkowskiego. Jest on zwracany w przypadku
wystàpienia z kasy.
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w Towarzystwie Ubezpieczeƒ Wzajemnych. Obowiàzek ubezpieczenia obejmuje Êrodki pieni´˝ne
ka˝dego cz∏onka SKOK do wysokoÊci równowartoÊci 22,5 tys. euro115. W Towarzystwie Ubezpie-
czeƒ Wzajemnych SKOK-i p∏acà sk∏adk´ miesi´cznà od 0,02% do 0,06% depozytów cz∏onkowskich.
WysokoÊç sk∏adki zale˝y od tego, do jakiej grupy ryzyka zosta∏a zakwalifikowana dana kasa. 

*   *   *

W 2003 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa podj´∏a decyzj´ o wprowadzeniu, zgodnie z zalece-
niem Narodowego Banku Polskiego, od listopada 2004 r. mechanizmu gwarancji rozrachunku
w systemie ELIXIR. W ten sposób zacznie funkcjonowaç kolejny mechanizm zapewniajàcy ochron´
uczestnikom rynku finansowego.

4.5. Instytucje poprawiajàce przejrzystoÊç informacyjnà – biura informacji
gospodarczej i agencje ratingowe

BBiiuurraa  iinnffoorrmmaaccjjii  ggoossppooddaarrcczzeejj

Zwiàzek Banków Polskich by∏ kilkanaÊcie lat temu inicjatorem stworzenia systemu wymiany infor-
macji o d∏u˝nikach. Powsta∏y wówczas bazy osób niewywiàzujàcych si´ ze zobowiàzaƒ oraz mi´dzy-
bankowa informacja gospodarcza. Od tego czasu na polskim rynku powsta∏o wiele podmiotów, które
zajmujà si´ tworzeniem baz informacji gospodarczej i jej dostarczaniem, weryfikacjà wiarygodnoÊci kre-
dytowej firm czy opracowywaniem raportów gospodarczych na temat potencjalnych kontrahentów.

Na polskim rynku informacji gospodarczej wyst´pujà trzy rodzaje podmiotów. Pierwszy z nich
mo˝e byç tworzony na mocy ustawy Prawo bankowe. Banki wspólnie z bankowymi izbami gospo-
darczymi mogà tworzyç instytucje upowa˝nione do gromadzenia, przetwarzania i udost´pniania
bankom informacji stanowiàcych tajemnic´ bankowà, w zakresie, w jakim informacje te sà potrzeb-
ne do wykonywania czynnoÊci bankowych. Informacje o wierzytelnoÊciach oraz obrotach i stanach
rachunków bankowych mogà byç równie˝ udost´pniane innym instytucjom ustawowo upowa˝nio-
nym do udzielania kredytów. Takim podmiotem, utworzonym przez banki i Zwiàzek Banków Polskich
na mocy ustawy Prawo bankowe, jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK). BIK gromadzi, przetwarza
i dystrybuuje dane o historii kredytowej klientów banków w formie raportów kredytowych. Oferta
BIK ma zostaç w przysz∏oÊci poszerzona równie˝ o udost´pnianie danych o przedsi´biorstwach.

26 kwietnia 2003 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa o udost´pnianiu informacji gospodarczej116, tworzàc
podstawy dzia∏alnoÊci na rynku informacji gospodarczej kolejnej grupy podmiotów. Ustawa ta okreÊla
zasady i tryb udost´pniania przez przedsi´biorców informacji gospodarczych dotyczàcych wiarygodno-
Êci p∏atniczej innych przedsi´biorców i konsumentów. Przepisy ustawy nie dotyczà udost´pniania da-
nych pochodzàcych z publicznie dost´pnych rejestrów lub zbiorów oraz informacji o wygas∏ych zobo-
wiàzaniach przedsi´biorców. Tworzone zgodnie z postanowieniami ustawy Biura Informacji Gospodar-
czej (BIG)117 mogà zajmowaç si´ wy∏àcznie poÊrednictwem w udost´pnianiu informacji o zobowiàza-
niach, bez mo˝liwoÊci oferowania produktów dodatkowych118. Informacje gospodarcze o zobowiàza-
niach konsumentów mogà przekazywaç do biur jedynie przedsi´biorcy wskazani na zamieszczonej
w ustawie liÊcie bran˝, natomiast dane o nierzetelnych firmach mo˝e przekazaç ka˝dy przedsi´biorca.

Dzia∏alnoÊç operacyjnà spe∏niajàcà wymogi ustawy o udost´pnianiu informacji gospodarczej
prowadzi∏o w 2003 r. jedno biuro informacji gospodarczej. Krajowy Rejestr D∏ugów BIG dzia∏a
od sierpnia 2003 r.

115 WysokoÊç ta zosta∏a ustalona przez Kas´ Krajowà na mocy art. 35 pkt 5 ustawy o SKOK. Oszcz´dnoÊci w kasach
spó∏dzielczych zosta∏y obj´te ochronà równowa˝nà gwarancji depozytów. Szersze informacje mo˝na uzyskaç na stronie
www.tuwskok.com.pl.
116 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 o udost´pnianiu informacji gospodarczej (Dz.U. Nr 50, poz. 424).
117 Biura te odznaczajà si´ szeregiem cech wspólnych, które odró˝niajà je od innych wywiadowni gospodarczych funk-
cjonujàcych na rynku. Tylko podmioty dzia∏ajàce zgodnie z ustawà o udost´pnianiu informacji gospodarczej majà pra-
wo i obowiàzek u˝ywania w swej nazwie s∏ów „biuro informacji gospodarczej”.
118 Takich jak scoring (oceny punktowe wyra˝ajàce prawdopodobieƒstwo, ˝e na rachunkach kredytowych klienta poja-
wi si´ zaleg∏oÊç w sp∏acie zobowiàzaƒ) czy opracowywanie raportów finansowych i gospodarczych.
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Powstanie biur informacji gospodarczej powinno zwi´kszyç pewnoÊç obrotu gospodarczego,
b´dàc jednoczeÊnie wa˝nym narz´dziem w walce z nieuczciwymi kontrahentami. W odró˝nieniu
od innych tego typu podmiotów, BIG zbierajà tylko dane o nieuregulowanych zobowiàzaniach,
a po sp∏acie nale˝noÊci zobowiàzane sà usunàç informacj´ o nierzetelnym kliencie. Biura informa-
cji gospodarczej nie tworzà zatem historii zad∏u˝enia. Mo˝e to byç istotnym mankamentem ich
dzia∏alnoÊci, szczególnie jeÊli wziàç pod uwag´ charakterystycznà cech´ rynku informacji gospodar-
czej w Polsce, jakà jest dominacja na nim informacji negatywnych, wyraênie windykacyjnych. Choç
mo˝liwe jest przekazywanie do BIG informacji „pozytywnych”, Êwiadczàcych o rzetelnoÊci p∏atni-
czej, musi ono nastàpiç na wyraêny wniosek wywiàzujàcego si´ ze zobowiàzaƒ klienta.

Kolejnym rodzajem podmiotów, odgrywajàcych istotnà rol´ w procesie poprawy przejrzysto-
Êci informacyjnej, sà wywiadownie gospodarcze, czyli instytucje profesjonalnie zajmujàce si´ zbie-
raniem informacji o przedsi´biorstwach. Wywiadownie gospodarcze pozyskujà informacje z sàdów
gospodarczych, rejestrów dzia∏alnoÊci gospodarczej, sprawozdaƒ finansowych spó∏ek, prasy bizne-
sowej, a tak˝e od banków, towarzystw ubezpieczeniowych, poÊredników kredytowych oraz innych
instytucji finansowych. Z ich baz korzystajà banki, firmy konsultingowe, fundusze inwestycyjne, fir-
my leasingowe, przedsi´biorstwa handlowe, produkcyjne i us∏ugowe. Przyk∏adem dzia∏ajàcej w Pol-
sce wywiadowni gospodarczej jest Coface Intercredit Poland, która dostarcza m.in. raporty handlo-
we na temat wiarygodnoÊci kredytowej firm z ca∏ego Êwiata. 

Rynek informacji gospodarczej w Polsce dopiero si´ rozwija. Brakuje zatem doÊwiadczenia
i zaufania do instytucji oferujàcych dane gospodarcze. Do rozwoju tego rynku i zwi´kszenia pew-
noÊci obrotu gospodarczego, a tak˝e do obni˝enia odsetka z∏ych d∏ugów mog∏oby si´ przyczyniç
upowszechnienie stosowania pozytywnej informacji o d∏u˝nikach.

AAggeennccjjee  rraattiinnggoowwee

Agencje ratingowe sà niezale˝nymi, wyspecjalizowanymi firmami, które dokonujà oceny wia-
rygodnoÊci kredytowej paƒstwa lub podmiotu gospodarczego zaciàgajàcego d∏ug na rynku119.
Ocena mo˝e dotyczyç ogólnej zdolnoÊci podmiotu do wywiàzywania si´ ze swoich zobowiàzaƒ fi-
nansowych lub konkretnej emisji zobowiàzania bàdê programu finansowego.

Agencje ratingowe, nadajàc rating, biorà pod uwag´ szereg obiektywnych kryteriów. Sà to
m.in.: ocena danego podmiotu na tle sytuacji krajowej, ocena jakoÊci majàtku, sytuacji finansowej,
w tym struktury kapita∏ów w∏asnych, d∏ugoterminowej zdolnoÊci do przynoszenia zysku i p∏ynnoÊci
finansowej oraz jakoÊci kadry zarzàdzajàcej.

Proces nadawania oceny rozpoczyna si´ w wi´kszoÊci przypadków na wniosek ocenianego pod-
miotu120. Posiadanie ratingu umo˝liwia bowiem ∏atwiejszy i szerszy dost´p do êróde∏ finansowania. Po-
zytywna ocena uwiarygodnia pozycj´ na rynku i zmniejsza koszt pozyskania kapita∏u. Nadany rating jest
monitorowany przez agencj´ do momentu wykupu przeprowadzonej emisji. Zaufanie do ocen wysta-
wianych przez agencje opiera si´ g∏ównie na ich reputacji, dlatego majà one prawo do weryfikacji nada-
nego ratingu w przypadku, gdy wystàpià okolicznoÊci lub zdarzenia uzasadniajàce takà decyzj´. 

Obecnie na Êwiecie dzia∏a oko∏o 45 agencji ratingowych, wi´kszoÊç na rynkach lokalnych,
a cz´Êç na mi´dzynarodowych. WÊród wiodàcych agencji ratingowych mo˝na wymieniç: Moody’s
Investors Service, Standard & Poor’s Rating Services oraz Fitch IBCA Ltd.

W Polsce od 1996 r. dzia∏a∏a agencja ratingowa CERA Ârodkowoeuropejskie Centrum Ratin-
gu i Analiz. W 2001 r. na polski rynek wesz∏a agencja Fitch IBCA, wykupujàc ponad 50% udzia∏ów
CERA, i od stycznia 2002 r. CERA funkcjonuje ju˝ pod nazwà Fitch Polska.

Zarówno Rzeczpospolita Polska, jak i wiele polskich banków posiadajà ratingi nadane przez
wspomniane najwi´ksze agencje. Oceny nadane przez Fitch Polska ma 12 polskich banków, oceny

119 Istnieje zasada, ˝e podmiot krajowy nie mo˝e uzyskaç oceny ratingowej wy˝szej ni˝ paƒstwo, w którym ma siedzib´.
120 D. Dziawgo: Credit-rating: ryzyko i obligacje na mi´dzynarodowym rynku finansowym. Warszawa 1998 PWN,
s. 116-119.
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nadane przez Moody’s równie˝ 12. Agencja Fitch Polska dokonuje tak˝e ocen krajowych (dla zobo-
wiàzaƒ w walucie krajowej). Rating posiada kilka du˝ych polskich przedsi´biorstw121. Coraz cz´-
Êciej o nadanie oceny wiarygodnoÊci kredytowej starajà si´ polskie miasta, szczególnie te, które pla-
nujà lub prowadzà aktywnà polityk´ finansowà.

Oceny ratingowe nie sà jeszcze szeroko rozpowszechnione na polskim rynku. Szczególnie jest
to widoczne w przypadku mniejszych przedsi´biorstw. Jednak wraz z rozwojem rynku kapita∏owe-
go i wzrostem znaczenia ocen wiarygodnoÊci kredytowej zapotrzebowanie na profesjonalne us∏u-
gi ratingowe przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych b´dzie ros∏o. Na popyt na takie us∏ugi b´-
dà wp∏ywaç tak˝e nowe przepisy przygotowywanej Dyrektywy o adekwatnoÊci kapita∏owej
(CAD III)122, uzale˝niajàce poziom tzw. kapita∏u regulacyjnego w bankach od ratingu kredytobiorcy.

4.6. Firmy poÊredniczàce w obrocie mi´dzybankowym – brokerzy

Brokerzy sà poÊrednikami dzia∏ajàcymi w obrocie mi´dzybankowym. Ich zadaniem jest do-
prowadzenie do zawarcia transakcji mi´dzy stronami. U∏atwiajà zawarcie transakcji i wp∏ywajà
na p∏ynnoÊç rynku. Nie mogà dokonywaç transakcji na w∏asny rachunek123. Z trzech dzia∏ajàcych
wczeÊniej na polskim rynku firm: Prebon Yamane (Polska), Tullett & Tokyo oraz Harlow Butler, funk-
cjonowanie zakoƒczy∏ Tullett & Tokyo. Harlow Butler dzia∏a obecnie pod nazwà ICAP Poland.

Pewne funkcje brokerskie spe∏niajà te˝ systemy transakcyjne Reutersa124. Obejmujà one za-
równo dealing konwersacyjny, jak i elektroniczne systemy handlu i umo˝liwiajà sprawne zawieranie
transakcji na rynku pieni´˝nym, walutowym i rynku instrumentów pochodnych.

121 Dok∏adne informacje o ocenach ratingowych nadanych przez Fitch Polska SA znajdujà si´ na stronie 
www.fitchpolska.com.pl/index.html.
122 Patrz rozdzia∏ 5.1.8.
123 J. Zajàc: Polski rynek walutowy w praktyce. Warszawa 1999 Liber, s. 12.
124 Wi´cej na temat wykorzystania systemu Reuters na rynku walutowym w rozdziale 6.3.
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5
Instytucje finansowe

5.1. Banki

5.1.1. Ewolucja wielkoÊci i struktury sektora bankowego

Sektor bankowy125 w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej,
jest podstawowym elementem sektora finansowego. Na koniec 2003 r. udzia∏ aktywów sektora
bankowego w aktywach polskiego sektora finansowego wyniós∏ 78%. Polski sektor bankowy sk∏a-
da si´ z banków komercyjnych i banków spó∏dzielczych. Na koniec 2003 r. udzia∏ aktywów banków
komercyjnych w sumie bilansowej ca∏ego sektora wynosi∏ 94,7%. Aktywa sektora bankowego,
po przejÊciowym spadku w 2002 r., wzros∏y w 2003 r. o 4,8% (do 489 mld z∏).

Od kilku lat aktywa banków spó∏dzielczych ros∏y szybciej ni˝ banków komercyjnych, co do-
prowadzi∏o do wzrostu ich udzia∏u w ca∏ym sektorze bankowym do 5,3% na koniec 2003 r. (tabe-
la 5.1.1).

Liczba banków komercyjnych spada od kilku lat w rezultacie konsolidacji, szczególnie nasilo-
nej w latach 1999-2002 (o czym szerzej w dalszej cz´Êci rozdzia∏u). Widoczny jest tak˝e szybki spa-
dek liczby banków spó∏dzielczych. Jest on skutkiem fuzji, które nastàpi∏y w wyniku realizacji zobo-
wiàzania banków spó∏dzielczych do osiàgni´cia minimalnego poziomu funduszy w∏asnych, tj. rów-
nowartoÊci 500 tys. euro do koƒca 2005 r.

W latach 2002-2003 zmniejszy∏o si´ zatrudnienie w polskim sektorze bankowym126. G∏ów-
nymi przyczynami spadku zatrudnienia by∏y: procesy fuzji i przej´ç, wprowadzenie nowoczesnych
technologii (m.in. rozwój bankowoÊci elektronicznej) oraz dà˝enie banków do obni˝ania kosztów
w∏asnych, czego najszybszym sposobem jest redukcja zatrudnienia. Najwi´cej osób pracowa∏o

125 Poj´cie „sektor bankowy” nie obejmuje NBP oraz banków nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci operacyjnej.
126 W przeliczeniu na pe∏ne etaty.
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w bankach w 1999 r. W nast´pnych latach zatrudnienie w bankach komercyjnych systematycznie
si´ zmniejsza∏o, przy niewielkim wzroÊcie w sektorze banków spó∏dzielczych.

W porównaniu z systemami finansowymi pozosta∏ych krajów z grupy CEC5127 stopieƒ po-
Êrednictwa finansowego (financial deepening) w polskiej gospodarce jest ni˝szy128 (tabela 5.1.2).
Jeszcze bardziej odbiega on od poziomu poÊrednictwa finansowego w strefie euro: w 2002 r. Êred-
nia wartoÊç aktywów sektora bankowego w krajach strefy euro wynosi∏a 257% PKB129.

Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego, podobnie jak w krajach CEC5, zosta∏y po-
przedzone prywatyzacjà, przeprowadzonà przy wysokim udziale kapita∏u zagranicznego, który do-
minuje w krajach CEC5130.

Tabela 5.1.1. Liczba banków i struktura w∏asnoÊciowa sektora bankowego

1 W tym 2 banki w organizacji, które nie sk∏ada∏y sprawozdaƒ.
2 W tym 1 bank w organizacji. 
3 W tym 2 banki w organizacji, które nie sk∏ada∏y sprawozdaƒ. 
4 W tym 3 banki nieprowadzàce dzia∏alnoÊci operacyjnej.
5 W tym 2 banki nieprowadzàce dzia∏alnoÊci operacyjnej.

èród∏o: dane NBP.
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1.1. Z przewagà kapita∏u paƒstwowego 15 13 7

1.2. Z przewagà kapita∏u prywatnego: 68 70 70

– polskiego 39 39 31

– zagranicznego 29 31 39

2. Banki spó∏dzielcze 1.295 1.189 781

3. Sektor bankowy (suma (1)+(2)) 1.378 1.272 858
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– zagranicznego 15,3 16,6 47,2
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127 Czechy, Polska, S∏owacja, S∏owenia, W´gry.
128 Patrz rozdzia∏ 2.2.
129 Structural Analysis of the EU Banking Sector Year 2002. European Central Bank, November 2003, s. 25.
130 Tylko w S∏owenii udzia∏ inwestorów zagranicznych jest niski w porównaniu z innymi krajami CEC5. W 2001 r. udzia∏
inwestorów zagranicznych w aktywach ogó∏em wynosi∏: w Czechach 95%, na W´grzech 76%, w Polsce 68,7%, w S∏o-
wenii 16%, na S∏owacji 79,6%. Por. „Raport o stabilnoÊci systemu finansowego. Czerwiec 2001- grudzieƒ 2002”, War-
szawa 2003 NBP, s. 20.
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Udzia∏ aktywów banków z przewagà kapita∏u zagranicznego w aktywach ca∏ego sektora
osiàgnà∏ w 2000 r. blisko 70% i od tego roku jest stabilny (tabela 5.1.1). W 2003 r. w Polsce inwe-
storzy zagraniczni kontrolowali 47 banków komercyjnych, których udzia∏ w aktywach sektora ban-
kowego wynosi∏ 67,8%. Banki z przewagà kapita∏u zagranicznego zgromadzi∏y w 2003 r. 62,6%
depozytów podmiotów niefinansowych i udzieli∏y 69,7% kredytów netto. Udzia∏ banków kontrolo-
wanych przez inwestorów zagranicznych w aktywach banków komercyjnych w Polsce by∏ znacznie
wy˝szy ni˝ w wi´kszoÊci krajów UE.

Ze wzgl´du na rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci i grup´ g∏ównych klientów banki komercyj-
ne w Polsce mo˝na podzieliç na kilka podsektorów, np. banki uniwersalne, banki detaliczne, banki
korporacyjne oraz banki specjalizujàce si´ w obs∏udze wàskich segmentów rynku (np. banki hipo-
teczne, samochodowe). W ostatnim okresie najszybciej rozwija∏ si´ segment bankowoÊci detalicz-
nej. W dzia∏alnoÊç w tym segmencie rynku coraz mocniej anga˝ujà si´ te banki, które w przesz∏o-
Êci by∏y zorientowane g∏ównie na obs∏ug´ klientów korporacyjnych.

Ramka 5.1.1

Tabela 5.1.2. Aktywa banków jako procent PKB dla krajów CEC5

èród∏o: dane NBP, banki centralne Czech, S∏owacji, S∏owenii, W´gier.
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BANKI HIPOTECZNE

Po ponad pi´çdziesi´cioletniej nieobecnoÊci, w 1998 r. w polskim systemie bankowym
przywrócono instytucj´ bbaannkkuu  hhiippootteecczznneeggoo. Zakres dzia∏alnoÊci bbaannkkóóww  hhiippootteecczznnyycchh, okre-
Êlony w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych1, jest zznnaacczznniiee  ooggrraanniicczzoonnyy (za-
sada specjalizacji) w stosunku do banków uniwersalnych. W zamian za to majà one pprrzzyywwiilleejj
eemmiittoowwaanniiaa  lliissttóóww  zzaassttaawwnnyycchh – d∏ugoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych. Pod-
stawowa dzia∏alnoÊç banków hipotecznych polega na udzielaniu kredytów zabezpieczonych
hipotekà i emitowaniu na ich podstawie hipotecznych listów zastawnych oraz udzielaniu kre-
dytów podmiotom o wysokiej zdolnoÊci kredytowej (np. Skarb Paƒstwa, Narodowy Bank Pol-
ski, jednostki samorzàdu terytorialnego) albo kredytów por´czonych lub gwarantowanych
przez te podmioty i emitowaniu na tej podstawie publicznych listów zastawnych. W za∏o˝eniu
ustawodawcy bank hipoteczny ma staç si´ êród∏em taniego i d∏ugoterminowego kredytu.

W 2002 r. dzia∏a∏y trzy banki hipoteczne (Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny SA, HypoVere-
insbank Bank Hipoteczny, Âlàski Bank Hipoteczny SA). W 2003 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç opera-
cyjnà czwarty bank hipoteczny (Nykredit Bank Hipoteczny SA).

RRoollaa  bbaannkkóóww  hhiippootteecczznnyycchh w finansowaniu rynku nieruchomoÊci w Polsce jest dotychczas
nniieewwiieellkkaa, ale wwzzrraassttaa. Udzia∏ banków hipotecznych w rynku kredytów hipotecznych na nieru-
chomoÊci w 2003 r. wyniós∏ 0,5% (w 2002 r. 0,3 %). Wynika to z poczàtkowej fazy ich dzia-
∏alnoÊci oraz barier natury prawnej, które napotykajà bàdê napotyka∏y. Banki hipoteczne cha-
rakteryzujà si´ jednak du˝à dynamikà rozwoju. W 2003 r. ich aktywa wzros∏y prawie o 70%
(w 2002 r. o 34%). W 2002 r. ujemny wynik finansowy mia∏ jeden bank hipoteczny (z trzech
dzia∏ajàcych), natomiast w 2003 r. – dwa banki (z czterech dzia∏ajàcych).

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940 z póên.
zm.), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.
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5.1.2. Zmiany w strukturze aktywów i pasywów banków

SSttrruukkttuurraa  aakkttyywwóóww  

Lata 2001-2003 charakteryzowa∏y si´ znacznymi zmianami w strukturze bilansu sektora ban-
kowego. Dotyczy∏o to zmian udzia∏u g∏ównych kategorii aktywów. Najwa˝niejszà pozycjà aktywów
pozosta∏y nale˝noÊci od sektora niefinansowego. Ich udzia∏ systematycznie wzrasta∏ (z 42,3%
w 2001 r. do 44,5% w 2003 r.). Âwiadczy∏o to o rosnàcej roli banków w finansowaniu sektora re-
alnego (wzroÊcie roli poÊrednictwa finansowego), mimo ˝e w latach 2001-2002 banki stara∏y si´
prowadziç selektywnà polityk´ kredytowà, przede wszystkim w odniesieniu do podmiotów gospo-
darczych, ze wzgl´du na obserwowane pogarszanie si´ jakoÊci portfela kredytowego.

Pod wzgl´dem znaczenia drugà pozycjà aktywów by∏y papiery wartoÊciowe, których udzia∏
w omawianym okresie wzrós∏ o 3 punkty procentowe (do 24,1%). Wzrost znaczenia tej pozycji spo-
wodowany by∏ rosnàcà poda˝à skarbowych papierów wartoÊciowych w wyniku rosnàcych potrzeb
po˝yczkowych rzàdu (wzrostu deficytu bud˝etowego) i spadku przychodów z prywatyzacji131. Po-
nadto banki w okresie spowolnienia gospodarczego wykazywa∏y wysokie zapotrzebowanie na ak-
tywa jak najmniej ryzykowne. Przy spadku stóp procentowych posiadanie obligacji skarbowych za-
pewnia∏o bankom korzyÊci z tytu∏u wzrostu ich wartoÊci.

Wzros∏o równie˝ znaczenie nale˝noÊci od instytucji rzàdowych i samorzàdowych, co by∏o
skutkiem wzrostu zapotrzebowania na finansowanie ze strony np. ZUS, Funduszu Pracy oraz miast

Banki hipoteczne dzia∏ajàce w Polsce koncentrujà si´ raczej na kkrreeddyyttoowwaanniiuu  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttww
ii ffiinnaannssoowwaanniiuu  nniieerruucchhoommooÊÊccii  nniieemmiieesszzkkaanniioowwyycchh. Udzia∏ kredytów udzielonych przez banki hipo-
teczne na nieruchomoÊci niemieszkaniowe w ogólnej wartoÊci kredytów na nieruchomoÊci nie-
mieszkaniowe w ca∏ym systemie bankowym wyniós∏ na koniec 2002 r. oko∏o 5,9%, a na koniec
2003 r. 4,2%. Kredyty udzielone przez banki hipoteczne dla pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttww na finansowanie nie-
ruchomoÊci stanowi∏y na koniec 2002 r. 4,6% wszystkich kredytów udzielonych przedsi´biorstwom
na finansowanie nieruchomoÊci w systemie bankowym. Jeszcze wi´kszy udzia∏ majà banki hipo-
teczne w finansowaniu ddeewweellooppeerróóww: na koniec 2002 r. udzia∏ ten wynosi∏ 6,8%, a na koniec
2003 r. osiàgnà∏ 14,1% wszystkich kredytów udzielonych deweloperom w systemie bankowym.

Tabela 5.1.3. Wybrane pozycje aktywów banków komercyjnych (w mld z∏)

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 22000033

Nale˝noÊci od sektora finansowego 84,5 70,7 70,3

Nale˝noÊci od sektora niefinansowego 186,6 188,8 202,4

Nale˝noÊci od instytucji rzàdowych i samorzàdowych 11,0 14,2 19,1

Papiery wartoÊciowe 94,7 103,9 111,8

Tabela 5.1.4. Wybrane pozycje aktywów banków spó∏dzielczych (w mld z∏)

èród∏o: dane NBP. 

22000011 22000022 22000033

Nale˝noÊci od sektora finansowego 6,9 7,1 6,3

Nale˝noÊci od sektora niefinansowego 11,2 12,6 14,7

Nale˝noÊci od instytucji rzàdowych i samorzàdowych 0,2 0,4 0,5

Papiery wartoÊciowe 1,0 1,3 1,9

Aktywa ogó∏em 21,5 23,4 25,7

131 Patrz podrozdzia∏y 6.1.2.1 i 6.2.2.1.
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i gmin. Zmala∏a natomiast waga nale˝noÊci od sektora finansowego oraz Êrodków w kasach ban-
ków. W analizowanym okresie udzia∏ nale˝noÊci od sektora finansowego spad∏ o prawie 4 punkty
procentowe, do 15,7% na koniec 2003 r. Udzia∏ Êrodków w kasach i Êrodków na rachunku NBP
spad∏ z 6,1% w 2001 r. do 3,9% w 2003 r., co wynika∏o ze zmian w zachowaniu si´ klientów ban-
ków, przede wszystkim gospodarstw domowych. Banki zmniejszy∏y iloÊç Êrodków na rachunkach
bie˝àcych w NBP w nast´pstwie obni˝enia stopy rezerwy obowiàzkowej132. Spadek zainteresowa-
nia lokatami bankowymi doprowadzi∏ do wzrostu gotówki w obiegu.

W 2003 r. nastàpi∏ przyrost ogó∏u nale˝noÊci sektora bankowego o 6,6% (do 313,3 mld z∏
z 293,8 mld z∏ na koniec 2002 r.). 

W latach 2002-2003 na struktur´ i dynamik´ aktywów banków spó∏dzielczych oddzia∏ywa∏y
podobne czynniki, jak w przypadku banków komercyjnych. W 2003 r. w portfelach banków spó∏-
dzielczych wzros∏y nale˝noÊci netto od sektora niefinansowego – o oko∏o 17% (z 12,6 mld z∏ na ko-
niec 2002 r. do 14,7 mld z∏). Wzrost ten wynika∏ z relatywnie wi´kszego ni˝ w bankach komercyj-
nych zaanga˝owania w finansowanie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, które cechujà si´ wysokim
zapotrzebowaniem na finansowanie zewn´trzne.

SSttrruukkttuurraa  ppaassyywwóóww

Podobnie jak w strukturze aktywów, zmiany zasz∏y tak˝e w wielkoÊci i udzia∏ach g∏ównych
kategorii zobowiàzaƒ. Podstawowà pozycjà pasywów sektora bankowego by∏y zobowiàzania wo-
bec sektora niefinansowego (ich g∏ówny sk∏adnik stanowi∏y depozyty). W latach 2002-2003 stano-
wi∏y one oko∏o 60% pasywów ogó∏em (tabela 5.1.8) i by∏y zasadniczym êród∏em finansowania dzia-
∏alnoÊci banków komercyjnych. Ich wielkoÊç i – co za tym idzie – udzia∏ podlega∏y wahaniom,
przede wszystkim ze wzgl´du na wewn´trzne zmiany w ramach tej kategorii (o których mowa
w dalszej cz´Êci rozdzia∏u). Podobnie zmienne by∏y tendencje zobowiàzaƒ wobec sektora finanso-
wego oraz zobowiàzania wobec instytucji rzàdowych i samorzàdowych.

Tabela 5.1.6. Wybrane pozycje pasywów banków komercyjnych (w mld z∏)

1Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Zobowiàzania wobec sektora finansowego 66,0 62,1 71,8

Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego 276,7 268,1 276,7

W∏asne emisje papierów wartoÊciowych 2,7 3,7 5,2

Kapita∏y i po˝yczki podporzàdkowane 41,1 45,3 46,9

Tabela 5.1.5. Struktura aktywów banków komercyjnych (w %)

1Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Kasa 6,1 4,6 3,9

Nale˝noÊci od sektora niefinansowego 42,3 43,3 44,5

Nale˝noÊci od sektora finansowego 19,5 16,7 15,7

Nale˝noÊci od instytucji rzàdowych i samorzàdowych 2,3 3,1 4,0

Udzia∏ papierów wartoÊciowych w aktywach, w tym: 21,1 23,5 24,1

– obligacje skarbowe 6,4 9,3 12,1

– bony skarbowe 3,8 4,9 4,7

– bony pieni´˝ne 3,0 1,5 1,2

Inne aktywa 9,4 8,8 7,8

132 Rada Polityki Pieni´˝nej w dniu 30.09.2003 r. obni˝y∏a stop´ rezerwy od przyj´tych depozytów: z 4,5% do 3,5%.
Art. 39a Ustawy o NBP umo˝liwi∏ pomniejszenie naliczonej rezerwy obowiàzkowej o zrycza∏towanà kwot´ stanowiàcà
równowartoÊç 500 tys. euro.
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Kategorià pasywów, której udzia∏ spad∏ w analizowanym okresie, by∏y operacje z bankiem
centralnym. Wzros∏y natomiast zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych,
przeprowadzonych g∏ównie w celu ograniczenia skutków odp∏ywu depozytów gospodarstw do-
mowych133.

Równie˝ w bankach spó∏dzielczych podstawowymi êród∏ami finansowania by∏y depozyty sek-
tora niefinansowego, przy czym mia∏y one znacznie wi´kszy udzia∏ w strukturze pasywów (74,5%
w 2003 r.) ni˝ w bankach komercyjnych. W 2003 r. zobowiàzania banków spó∏dzielczych wobec
sektora niefinansowego wzros∏y w porównaniu z 2002 r. o 1,7 mld z∏, czyli o 9,7%. W przeciwieƒ-
stwie do banków komercyjnych, w latach 2002-2003 w bankach spó∏dzielczych nie wystàpi∏a ten-
dencja do obni˝ania depozytów, lecz dosz∏o do wzrostu wartoÊci zdeponowanych Êrodków.

5.1.3. Zmiany w strukturze nale˝noÊci i zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego

W niniejszym rozdziale bardziej szczegó∏owo przeanalizowano zmiany w strukturze pozycji
dominujàcych w bilansie sektora bankowego, czyli nale˝noÊci od sektora niefinansowego (po stro-
nie aktywów) oraz zobowiàzaƒ (po stronie pasywów) wobec tego sektora. WÊród pozycji nale˝no-
Êci od sektora niefinansowego zdecydowanie dominowa∏y kredyty, natomiast wÊród zobowiàzaƒ –
depozyty (ramka 5.1.2).

Ramka 5.1.2

Tabela 5.1.7. Wybrane pozycje pasywów banków spó∏dzielczych (w mld z∏)

1Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Zobowiàzania wobec sektora finansowego 0,3 0,4 0,4

Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego 16,3 17,5 19,2

W∏asne emisje papierów wartoÊciowych 0,0 0,0 0,0

Kapita∏y i po˝yczki podporzàdkowane 1,9 2,2 2,6

Zobowiàzania wobec instytucji rzàdowych i samorzàdowych 1,6 1,9 2,2

1Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Operacje z bankiem centralnym 1,0 0,6 0,5

Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego 61,7 57,8 59,8

Zobowiàzania wobec sektora finansowego 14,7 13,4 15,5

Zobowiàzania wobec instytucji rzàdowych i samorzàdowych 3,4 4,1 3,9

Zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych 0,6 0,8 1,1

Kapita∏y (fundusze) i zobowiàzania podporzàdkowane 9,1 9,8 10,1

Pozosta∏e pasywa 9,4 9,3 9,2

Tabela 5.1.8. Struktura pasywów banków komercyjnych (w %)

133 Patrz podrozdzia∏y: 6.1.2.3 i 6.2.2.4.

POZYCJE BILANSOWE NALE˚NOÂCI I ZOBOWIÑZA¡ 
WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO

NNaallee ˝̋nnooÊÊcc ii ZZoobboowwiiààzzaanniiaa

• Kredyty i po˝yczki
• Skupione wierzytelnoÊci 
• Zrealizowane gwarancje i por´czenia
• Inne nale˝noÊci 

• Depozyty
• Zobowiàzania z tytu∏u zabezpieczeƒ 

pieni´˝nych
• Inne zobowiàzania
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Sektor niefinansowy w gospodarce tworzà gospodarstwa domowe134 oraz podmioty gospo-
darcze135. Analiza nale˝noÊci i zobowiàzaƒ banków wobec sektora niefinansowego w latach
2002–2003 potwierdza charakterystycznà asymetri´: wÊród nale˝noÊci przewa˝a∏y kredyty udzielo-
ne podmiotom gospodarczym, a wÊród zobowiàzaƒ – depozyty gospodarstw domowych. Propor-
cje te jednak powoli si´ zmienia∏y. WÊród nale˝noÊci spada∏ udzia∏ kredytów dla podmiotów gospo-
darczych na rzecz kredytów dla gospodarstw domowych (przede wszystkim kredytów dla osób pry-
watnych), natomiast wÊród zobowiàzaƒ zmniejsza∏ si´ udzia∏ depozytów gospodarstw domowych
na rzecz depozytów podmiotów gospodarczych. Ponadto w strukturze bilansu sektora bankowego
mo˝na by∏o zaobserwowaç rosnàce niedopasowanie terminów zapadalnoÊci aktywów i pasywów,
wynikajàce ze wzrostu udzia∏u d∏ugoterminowych nale˝noÊci (g∏ównie kredytów mieszkaniowych)
przy jednoczesnym spadku udzia∏u d∏ugoterminowych zobowiàzaƒ (spadek depozytów termino-
wych i wzrost depozytów bie˝àcych).

5.1.3.1. Nale˝noÊci

W tej cz´Êci rozdzia∏u zostanie przedstawiona szczegó∏owa analiza zmian w strukturze po-
szczególnych pozycji nale˝noÊci. 

W latach 2002-2003 ros∏y nale˝noÊci od sektora niefinansowego, przy czym podstawowà
obserwowanà tendencjà by∏ spadek udzia∏u nale˝noÊci od podmiotów gospodarczych na rzecz na-
le˝noÊci od gospodarstw domowych. Zmiana ta wynika∏a g∏ównie z dynamicznego wzrostu nale˝-
noÊci od osób prywatnych; w latach 2001-2003 ta kategoria aktywów ros∏a w tempie kilkunastu
procent rocznie. Zmiany g∏ównych pozycji nale˝noÊci przedstawiono w tabelach 5.1.9 i 5.1.10 oraz
na wykresach 5.1.3 i 5.1.4.

Przy utrzymujàcym si´ wysokim tempie wzrostu nale˝noÊci od osób prywatnych zwraca uwa-
g´ niskie tempo wzrostu nale˝noÊci od gospodarstw domowych w 2002 r. Niskie tempo wzrostu
nale˝noÊci od gospodarstw domowych wynika∏o z du˝ego spadku nale˝noÊci od przedsi´biorców
indywidualnych (o 33,1%)136, zaliczanych do tej kategorii aktywów.

Tabela 5.1.9. Struktura nale˝noÊci od sektora niefinansowego (w %) 

1 Dane wst´pne.
2 Udzia∏ w ca∏oÊci nale˝noÊci.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Gospodarstwa domowe 42,35 41,30 43,67 

– w tym osoby prywatne2 26,69 29,34 32,00 

Podmioty gospodarcze 57,65 58,70 56,33 

Razem 100,00 100,00 100,00 

Tabela 5.1.10. Zmiany nale˝noÊci od sektora niefinansowego (w %)

1 Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Gospodarstwa domowe 14,21 0,65 13,75 

– w tym osoby prywatne 14,22 13,46 17,36 

Podmioty gospodarcze 2,06 5,09 3,26 

Razem 6,88 3,21 7,59 

134 Kategoria „gospodarstwa domowe” obejmuje osoby prywatne, przedsi´biorców indywidualnych oraz rolników in-
dywidualnych.
135 W niniejszym opracowaniu kategoria „podmioty gospodarcze” obejmuje przedsi´biorstwa i spó∏ki, spó∏dzielnie oraz
instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych (np. zwiàzki zawodowe, partie polityczne, stowa-
rzyszenia i fundacje, koÊcio∏y, niepubliczne zak∏ady opieki zdrowotnej i wspólnoty mieszkaniowe).
136 Nale˝noÊci od przedsi´biorców indywidualnych wzros∏y o 14,9% w 2001 r. i 0,4% w 2003 r., natomiast nale˝noÊci
od rolników indywidualnych wzros∏y o 12,2% w 2001 r., 12,2% w 2002 r. oraz 12,5% w 2003 r. 
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WÊród nale˝noÊci od sektora niefinansowego kredyty stanowi∏y zdecydowanà wi´kszoÊç, za-
równo w przypadku nale˝noÊci od podmiotów gospodarczych (udzia∏ wynoszàcy 96,7% na koniec
2003 r.), jak i w przypadku nale˝noÊci od gospodarstw domowych (udzia∏ 99,3%). 

KKrreeddyyttyy  ddllaa  ppooddmmiioottóóww  ggoossppooddaarrcczzyycchh

W latach 2002 i 2003 tempo wzrostu kredytów dla podmiotów gospodarczych by∏o niskie
i wynosi∏o odpowiednio 2,9% i 1,9% (tabela 5.1.12). Po uwzgl´dnieniu wp∏ywu zmiany kursu wa-
lutowego na wartoÊç nale˝noÊci (ramka 5.1.3) tempo zmian kredytów dla podmiotów gospodar-
czych obni˝y∏o si´ do 0,8% w 2002 r. i wykaza∏o spadek o 1,8% w 2003 r.

Najwa˝niejszymi kategoriami, o ∏àcznym udziale w kredytach dla podmiotów gospodarczych
wynoszàcym 60%, by∏y kredyty operacyjne i inwestycyjne, przy czym obie te kategorie mia∏y podob-
ne udzia∏y wynoszàce oko∏o 30%. Tendencje zmian kredytów operacyjnych i inwestycyjnych w ana-
lizowanym okresie by∏y ró˝nokierunkowe. W 2002 r. kredyty inwestycyjne wzros∏y o 18,5%, a ope-
racyjne spad∏y o 3,5%. W 2003 r. w obu kategoriach nastàpi∏a stagnacja (a po uwzgl´dnieniu wp∏y-
wu zmian kursowych spadek o ponad 3%). Spowolnienie dynamiki kredytów operacyjnych wynika-
∏o ze s∏abej koniunktury, racjonowania kredytów przez banki, a tak˝e wykorzystywania Êrodków
w∏asnych przedsi´biorstw. Obserwowane zmiany tempa kredytów inwestycyjnych mogà wynikaç
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z efektu histerezy, tj. opóênionej reakcji przedsi´biorstw w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Jest to powód wzrostu kredytów inwestycyjnych w okresie spowolnienia gospodarczego w 2002 r.,
a nast´pnie ich stagnacji, mimo oznak o˝ywienia w gospodarce.

Kredyt w rachunku bie˝àcym stanowi∏ oko∏o 16% ogólnej sumy kredytów w analizowanym
okresie. Przyrost tej kategorii kredytów w 2002 r. wyniós∏ ponad 11%, natomiast w 2003 r. nastà-
pi∏ niewielki spadek. Przyrost kredytów w rachunku bie˝àcym w 2002 r. móg∏ mieç zwiàzek z po-
gorszeniem koniunktury w gospodarce i problemami przedsi´biorstw z utrzymaniem p∏ynnoÊci fi-
nansowej. Powodowa∏o to koniecznoÊç poszukiwania dodatkowych êróde∏ krótkoterminowego fi-
nansowania, w tym zaciàgania krótkoterminowych kredytów bankowych.

Bardzo szybko rosnàcà kategorià kredytów by∏y kredyty udzielane podmiotom gospodarczym
na zakup nieruchomoÊci. Ich przyrost wyniós∏ ponad 15% w 2002 r. i 33% w 2003 r., a udzia∏
zwi´kszy∏ si´ z 7,9% do ponad 10%. Bardzo dynamicznie ros∏y zw∏aszcza kredyty „na pozosta∏e nie-
ruchomoÊci” (ramka 5.1.4), chocia˝ kredyty na nieruchomoÊci mieszkaniowe równie˝ odnotowa∏y
silny wzrost. By∏y to przede wszystkim kredyty dla deweloperów, czyli przedsi´biorców inwestujà-
cych w lokale mieszkalne i biurowe na sprzeda˝.

Najbardziej dynamicznà kategorià kredytów by∏y kredyty hipoteczne137. Tempo wzrostu ich
wartoÊci realnej wynios∏o oko∏o 70% w 2002 r. i oko∏o 400% w 2003 r.138 (tabela 5.1.13). Na ko-
niec 2003 r. udzia∏ kredytów hipotecznych w sumie kredytów dla podmiotów gospodarczych osià-
gnà∏ 24,3%, podczas gdy udzia∏ kredytów na nieruchomoÊci wynosi∏ 10,3%. Przyrost kredytów hi-
potecznych wynika∏ zatem z zabezpieczania hipotekà równie˝ innych rodzajów kredytów zaciàga-
nych przez przedsi´biorstwa, w tym przede wszystkim kredytów inwestycyjnych.

WÊród kredytów, których wielkoÊç i w zwiàzku z tym znaczenie (udzia∏ w ca∏oÊci kredytów
podmiotów gospodarczych) mala∏y, by∏y kredyty eksportowe. Bioràc pod uwag´ dynamiczny wzrost
polskiego eksportu w tym okresie, mo˝na postawiç tez´, ˝e przedsi´biorstwa eksportowe nie zg∏a-

Ramka 5.1.3

WP¸YW ZMIAN KURSOWYCH NA STRUKTUR¢
I TEMPO ZMIAN NALE˚NOÂCI OD PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH

Jak wynika z danych sprawozdawczych, oko∏o 30% kredytów dla podmiotów gospodar-
czych by∏o nominowane w walutach obcych, w tym 60% w euro i 28% w dolarach (dane
z grudnia 2003 r.). W analizowanym okresie, zw∏aszcza w 2003 r., wystàpi∏y znaczne zmiany
kursu z∏otego w stosunku do wy˝ej wymienionych walut. W zwiàzku z tym oszacowano wp∏yw
zmian kursu walutowego na wyniki wyliczeƒ przedstawiajàcych struktur´ i zmiany kredytów dla
podmiotów gospodarczych. W tym celu przeliczono kredyty udzielone w dewizach na jednost-
ki dewizowe wed∏ug kursów danych walut na koniec 2002 r. i 2003 r., a nast´pnie przeliczo-
no jednostki dewizowe na z∏ote wed∏ug kursu na koniec 2001 r. Oszacowania oparte by∏y
na za∏o˝eniu, ˝e pozosta∏a cz´Êç kredytów w dewizach by∏a nominowana we frankach szwaj-
carskich oraz ˝e koszyk walut by∏ taki sam w przypadku ka˝dej kategorii kredytów udzielanych
w dewizach (kredytów eksportowych, inwestycyjnych itd.). Dane o zmianach wartoÊci kredy-
tów dla podmiotów gospodarczych z uwzgl´dnieniem wy˝ej opisanych oszacowaƒ przedsta-
wia tabela 5.1.13. Z porównania danych w tabeli 5.1.13 z danymi w tabeli 5.1.12 wynika, ˝e
uwzgl´dnienie zmian kursu z∏otego spowodowa∏o ogólne obni˝enie tempa zmian kredytów.
Tempo przyrostu kredytów w 2002 r. spad∏o z 2,90% do 0,76%, natomiast w 2003 r. zamiast
wzrostu kredytów o 1,92% nastàpi∏ spadek o 1,79%. Dane o strukturze walutowej poszczegól-
nych kategorii kredytów przedstawia tabela 5.1.14.

137 W sprawozdawczoÊci NBP kredyty hipoteczne zosta∏y wyodr´bnione jako oddzielna kategoria w marcu 2002 r.
138 Tak wysokie wskaêniki sà cz´Êciowo efektem niskiej bazy.
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sza∏y zapotrzebowania na kredyt w zwiàzku z poprawà ich sytuacji ekonomicznej oraz finansowa-
niem dzia∏alnoÊci z innych êróde∏, np. kredytem kupieckim.

Udzia∏y poszczególnych rodzajów kredytów oraz ich zmiany przedstawiajà tabele 5.1.11
i 5.1.12. Tabela 5.1.13 prezentuje natomiast tempo zmian kredytów dla podmiotów gospodar-
czych z uwzgl´dnieniem zmian kursów walutowych w latach 2002-2003 (ramka 5.1.3).
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Wykres 5.1.5. Kredyty hipoteczne na tle kredytów dla podmiotów gospodarczych

èród∏o: dane NBP.

G¸ÓWNE KATEGORIE KREDYTÓW DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH

KKrreeddyyttyy  ww rraacchhuunnkkuu  bbiiee˝̋ààccyymm – wartoÊç zobowiàzaƒ p∏atniczych pokrytych przez bank zgodnie
z umowà i dyspozycjami kredytobiorcy.

KKrreeddyyttyy  eekkssppoorrttoowwee – kredyty na finansowanie eksportu, czyli na realizacj´ kontraktów
eksportowych na dostawy towarów lub Êwiadczenie us∏ug dla krajowego dostawcy, a tak˝e
kredyty dla zagranicznego nabywcy udzielane w celu finansowania umowy eksportowej. Obej-
mujà one równie˝ kredyty dla krajowego dostawcy na refinansowanie udzielonych przez nie-
go kredytów na rzecz zagranicznego nabywcy.

KKrreeddyyttyy  ooppeerraaccyyjjnnee – kredyty na finansowanie podstawowej dzia∏alnoÊci firmy, s∏u˝àce finan-
sowaniu nale˝noÊci wobec dostawców w dniu ich p∏atnoÊci, wyp∏at wynagrodzeƒ, kosztów bie-
˝àcych, odsetek oraz rat kapita∏owych od po˝yczek terminowych, to znaczy wszystkich tych p∏at-
noÊci, które muszà byç dokonane, aby mo˝na by∏o prowadziç bie˝àcà dzia∏alnoÊç. W sprawoz-
dawczoÊci jako kredyty operacyjne wykazywane sà kredyty przeznaczone na finansowanie bie˝à-
cej dzia∏alnoÊci firmy udzielone w formie innej ni˝ kredyt w rachunku bie˝àcym. 

KKrreeddyyttyy  nnaa iinnwweessttyyccjjee  – kredyty na finansowanie nowych lub powi´kszenie istniejàcych zdolnoÊci
wytwórczych kredytobiorcy oraz inne przedsi´wzi´cia o charakterze inwestycji wspólnych i towarzyszà-
cych, udzielone na finansowanie przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do odtworzenia, modernizacji i zwi´k-
szenia majàtku trwa∏ego, z wy∏àczeniem kredytów na nieruchomoÊci (wykazywanych odr´bnie). 

KKrreeddyyttyy  nnaa nniieerruucchhoommooÊÊccii  mmiieesszzkkaanniioowwee – kredyty udzielane na budow´, adaptacj´, remonty
i modernizacj´ budynków mieszkalnych lub nabycie dzia∏ki budowlanej, o ile wymienione czynnoÊci
zwiàzane sà z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà podmiotów. 

KKrreeddyyttyy  nnaa nniieerruucchhoommooÊÊccii  ppoozzoossttaa∏∏ee – kredyty na nabycie, budow´ lub przebudow´ budynku oraz
na nabycie gruntu lub prawa wieczystego u˝ytkowania gruntu pod budow´ nieruchomoÊci.

KKrreeddyyttyy  hhiippootteecczznnee  – kredyty, których zabezpieczeniem jest ju˝ ustanowiona hipoteka.
W sprawozdawczoÊci dotyczàcej kredytów hipotecznych wykazywana jest tylko wartoÊç kredytów
w cz´Êci zabezpieczonej hipotekà na rzecz banku. 

Ramka 5.1.4
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Tabela 5.1.11. Struktura kredytów dla podmiotów gospodarczych (w %)

Uwaga: ze wzgl´du na wy∏àczenie z tabeli niektórych rodzajów kredytów udzia∏y nie sumujà si´ do 100%.
1 Dane wst´pne.
2 Przed marcem 2002 r. kredyty operacyjne i inwestycyjne (oprócz kredytów na inwestycje centralne) przedstawiano razem jako kategori´
„Kredyty na finansowanie krajowej gospodarki”.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Kredyty w rachunku bie˝àcym 12,80 16,94 16,54 

Kredyty eksportowe 3,00 1,10 0,70 

Kredyty operacyjne2 65,05 34,22 33,57 

Kredyty na inwestycje b.d. 34,12 33,87 

Kredyty na nieruchomoÊci b.d. 7,88 10,31 

a) mieszkaniowe 6,19 6,38 7,66 

b) pozosta∏e b.d. 1,50 2,65 

Kredyty hipoteczne (wÊród wszystkich kredytów 
– nie sumujà si´ z pozosta∏ymi pozycjami) b.d. 4,74 24,32 

Tabela 5.1.12. Zmiany kredytów dla podmiotów gospodarczych (w %)

1 W marcu 2002 r. w sprawozdawczoÊci NBP zmieniono definicj´ podmiotów gospodarczych, co spowodowa∏o trudnoÊci w porównywaniu
danych mi´dzy rokiem 2001 a 2002. W zwiàzku z tym dane na temat przyrostu kredytów dla podmiotów gospodarczych w 2002 r. przeli-
czone sà w odniesieniu do pierwszego kwarta∏u 2002 r. zamiast do ostatniego kwarta∏u 2001 r.
2 Dane wst´pne.
3 Przed marcem 2002 r. kredyty operacyjne i inwestycyjne (oprócz kredytów na inwestycje centralne) przedstawiano razem jako kategori´
„Kredyty na finansowanie krajowej gospodarki”.

èród∏o: dane NBP.

22000011 2200002211 2200003322

Kredyty na nieruchomoÊci b.d. 15,39 

Kredyty w rachunku bie˝àcym -6,65 11,54 -0,49 

33,32 

a) mieszkaniowe b.d.

Kredyty eksportowe -17,85 -47,61 -34,87 

9,51 22,42 

b) pozosta∏e

Kredyty operacyjne 5,983 -3,54 0,00 

b.d. 49,44 79,64 

Kredyty na inwestycje b.d. 18,52 1,16 

Kredyty hipoteczne (wÊród wszystkich kredytów) b.d. 73,76 422,75 

Razem kredyty dla podmiotów gospodarczych 8,53 2,90 1,92 

Tabela 5.1.13. Zmiany kredytów dla podmiotów gospodarczych przy za∏o˝eniu sta∏ych
kursów walut (w %)

1 W marcu 2002 r. w sprawozdawczoÊci NBP zmieniono definicj´ podmiotów gospodarczych, co spowodowa∏o trudnoÊci w porównywaniu
danych mi´dzy latami 2001 i 2002. W zwiàzku z tym dane na temat przyrostu kredytów dla podmiotów gospodarczych w 2002 r. przeli-
czone sà w odniesieniu do pierwszego kwarta∏u 2002 r. zamiast do ostatniego kwarta∏u 2001 r.
2 Dane wst´pne.
3 Przed marcem 2002 r. kredyty operacyjne i inwestycyjne (oprócz kredytów na inwestycje centralne) przedstawiano razem jako kategori´
„Kredyty na finansowanie krajowej gospodarki”.

èród∏o: dane NBP.

22000011 2200002211 2200003322

Kredyty na nieruchomoÊci b.d. 13,47 

Kredyty w rachunku bie˝àcym -6,65 10,75 -2,03 

27,81 

a) mieszkaniowe b.d.

Kredyty eksportowe -17,85 -50,51 -41,72 

8,66 18,87 

b) pozosta∏e

Kredyty operacyjne 5,983 -5,44 -3,34 

b.d. 41,34 67,65 

Kredyty na inwestycje b.d. 15,12 -3,88 

Kredyty hipoteczne (wÊród wszystkich kredytów) b.d. 69,08 398,73 

Razem kredyty dla podmiotów gospodarczych 8,53 0,76 -1,79 
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Zmiany w strukturze walutowej kredytów dotyczy∏y wszystkich wymienionych kategorii, ale
najwa˝niejsze odnotowano w przypadku kredytów na nieruchomoÊci i kredytów eksportowych, na-
tomiast niewielkie w przypadku kredytów w rachunku bie˝àcym, na inwestycje i hipotecznych. Ta-
bela 5.1.14 przedstawia struktur´ walutowà poszczególnych kategorii kredytów.

KKrreeddyyttyy  ddllaa  ggoossppooddaarrssttww  ddoommoowwyycchh

Tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych w analizowanym okresie by∏o wy˝sze
ni˝ w przypadku podmiotów gospodarczych. Tendencj´ t´ obserwowano od kilku lat. W efekcie na-
st´powa∏o powolne zwi´kszanie si´ udzia∏u nale˝noÊci od gospodarstw domowych w sumie nale˝-
noÊci. Tabele 5.1.15 i 5.1.16 przedstawiajà struktur´ i zmiany g∏ównych kategorii kredytów udzie-
lonych gospodarstwom domowym w latach 2001–2003.

Tabela 5.1.14. Struktura walutowa poszczególnych kategorii kredytów dla podmiotów
gospodarczych (w %)

1 Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000022 2200003311

Kredyty na nieruchomoÊci 76,72 23,28 

zz ∏∏oottee ddeewwiizzyy zz ∏∏oottee

67,04 

a) mieszkaniowe 89,13 

Kredyty eksportowe 22,23 77,77 10,89 

10,87 78,99 

b) pozosta∏e

Kredyty operacyjne 72,41 27,59 69,86 

23,99 76,01 32,48 

Kredyty na inwestycje 59,78 40,22 55,66 

Kredyty hipoteczne (wÊród wszystkich kredytów 
– nie sumujà si´ z pozosta∏ymi pozycjami) 62,26 37,74 58,78 

Razem kredyty dla podmiotów gospodarczych 70,91 29,09 67,56 

Kredyty w rachunku bie˝àcym 90,09 9,91 87,09 

ddeewwiizzyy

32,96 

89,11 

21,01 

30,14 

67,52 

44,34 

41,22 

32,44 

12,91 

Tabela 5.1.15. Struktura kredytów dla gospodarstw domowych (w %)

1 Dane wst´pne.
2 Pozosta∏e kredyty obejmujà m.in. kredyty ratalne udzielone osobom prywatnym oraz kredyty preferencyjne udzielone rolnikom indywidu-
alnym. Spadek udzia∏u tej kategorii w 2002 r. wynika∏ g∏ównie ze zmian definicji w sprawozdawczoÊci. 

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Kredyty na nieruchomoÊci 16,59 23,96

Kredyty w rachunku bie˝àcym 15,88 15,97 13,67

31,34

Pozosta∏e kredyty2 66,06

Kredyty zwiàzane z funkcjonowaniem kart kredytowych 1,47 1,88 2,12

39,09 35,06

Kredyty operacyjne b.d. 7,11 6,28

Kredyty na inwestycje b.d. 11,98 11,54

Tabela 5.1.16. Zmiany kredytów dla gospodarstw domowych (w %)

1 Dane wst´pne.
2 Pozosta∏e kredyty obejmujà m.in. kredyty ratalne udzielone osobom prywatnym oraz kredyty preferencyjne udzielone rolnikom
indywidualnym. Ujemna zmiana tej kategorii w 2002 r. wynika∏a g∏ównie ze zmian definicyjnych w sprawozdawczoÊci. 

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Kredyty na nieruchomoÊci 46,44 45,88

Kredyty w rachunku bie˝àcym 12,18 1,55 -2,50

49,05

Pozosta∏e kredyty2 8,65

Kredyty zwiàzane z funkcjonowaniem kart kredytowych 77,01 29,03 28,61

-40,23 2,19

Kredyty operacyjne b.d. b.d. 0,65

Kredyty na inwestycje b.d. b.d. 9,70

Razem kredyty dla gospodarstw domowych 14,79 0,99 13,95
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W latach 2002–2003 wÊród wszystkich kategorii kredytów dla gospodarstw domowych naj-
dynamiczniej ros∏y kredyty na nieruchomoÊci. Nawet w 2002 r., mimo pogarszajàcej si´ sytuacji fi-
nansowej wielu gospodarstw domowych na skutek wzrostu bezrobocia i spadku dochodów do dys-
pozycji, kredyty na nieruchomoÊci zwi´kszy∏y si´ o 46%, a w nast´pnym roku o 49%139. W efekcie
udzia∏ kredytów na nieruchomoÊci w ogólnej sumie kredytów dla gospodarstw domowych zwi´k-
szy∏ si´ z 17% na koniec 2001 r. do 31% na koniec 2003 r. Podobnie jak na rynku kredytów dla pod-
miotów gospodarczych szybko wzrasta∏a wartoÊç kredytów zabezpieczonych hipotekà. Przyczynà
szybkiego wzrostu kredytów na nieruchomoÊci by∏o obni˝enie ich oprocentowania (w zwiàzku ze
spadkiem stóp procentowych) po∏àczone z wysokim popytem gospodarstw domowych na miesz-
kania. Popyt ten by∏ dodatkowo stymulowany przez akcje promocyjne podejmowane przez banki
konkurujàce mi´dzy sobà140.

W analizowanym okresie nastàpi∏ równie˝ znaczny wzrost kredytów zwiàzanych z funkcjono-
waniem kart kredytowych, choç ich udzia∏ w ogóle nale˝noÊci pozostawa∏ niski141.

Oko∏o dwóch trzecich kredytów dla gospodarstw domowych stanowi∏y kredyty dla osób pry-
watnych. Tabele 5.1.17 i 5.1.18 prezentujà g∏ówne rodzaje kredytów dla osób prywatnych: kredy-
ty mieszkaniowe, ratalne142 i – jako szczególnà kategori´ – kredyty konsumenckie143. Sà to kate-
gorie wyodr´bnione z ca∏oÊci kredytów dla osób prywatnych i cz´Êciowo pokrywajà si´ (np. kredyt
ratalny mo˝e byç jednoczeÊnie kredytem konsumenckim).

W latach 2002-2003 kredyty dla osób prywatnych ros∏y w tempie 14% i 18% rocznie. Naj-
szybciej, w tempie prawie 50% rocznie, ros∏y kredyty mieszkaniowe (wykres 5.1.6). Szybko zwi´k-
sza∏a si´ równie˝ wartoÊç kredytów konsumenckich (o 20% w 2002 r. i 26% w 2003 r.). Spadek kre-

Tabela 5.1.17. Udzia∏ g∏ównych rodzajów kredytów w ca∏oÊci kredytów dla osób
prywatnych (w %)

1 Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Kredyty i po˝yczki konsumenckie b.d. 29,27 31,47 

Kredyty mieszkaniowe 25,95 32,43 40,78 

Kredyty na zakupy w systemie sprzeda˝y ratalnej 27,83 22,54 17,73 

Tabela 5.1.18. Zmiany g∏ównych rodzajów kredytów dla osób prywatnych (w %)

1 Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Kredyty i po˝yczki konsumenckie b.d. 19,97 26,38 

Kredyty mieszkaniowe 46,95 42,32 47,78 

Kredyty na zakupy w systemie sprzeda˝y ratalnej -1,78 -7,76 -7,55 

Razem kredyty dla osób prywatnych 14,02 13,87 17,53 

139 Oko∏o 60% kredytów na nieruchomoÊci dla gospodarstw domowych stanowi∏y kredyty nominowane w walutach
obcych (57,76% w 2002 r. i 61,35% w 2003 r.). Uwzgl´dnienie szacunków wp∏ywu zmian kursu walutowego (patrz:
ramka 5.1.3) zmienia dane przedstawiajàce tempo zmian w tej kategorii. Po uwzgl´dnieniu wp∏ywu wzrostu kursu fran-
ka szwajcarskiego i euro (walut dominujàcych wÊród kredytów dewizowych zaciàganych na zakup nieruchomoÊci) w la-
tach 2002-2003 wyliczone tempo przyrostu kredytów na nieruchomoÊci spada o blisko 9 punktów procentowych
w 2002 r. (z 45,88% do 36,93%) i o 11 punktów procentowych w 2003 r. (z 49,05% do 38,09%).
Udzia∏ kredytów walutowych w ca∏oÊci kredytów dla gospodarstw domowych wyniós∏ 23% w 2002 r. i 30% w 2003 r.
140 Patrz rozdzia∏ 5.1.6.
141 Szerzej o kartach kredytowych w rozdziale 5.1.6.
142 Kredyty ratalne definiowane sà jako kredyty udzielane osobom prywatnym, majàcym sta∏e dochody, z przeznacze-
niem na zakup dóbr konsumpcyjnych.
143 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1081) o kredycie konsumenckim okreÊla kredyt konsumencki ja-
ko kredyt udzielony osobom fizycznym na cele niezwiàzane z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub wykonywa-
nym wolnym zawodem, przeznaczony na zakup dóbr konsumpcyjnych, zwykle trwa∏ego u˝ytku (np.: samochody, sprz´t
AGD, RTV), lub na zakup us∏ug (podró˝e, nauka), którego kwota jest wi´ksza od 500 z∏ i mniejsza od 80 tys. z∏. Usta-
wa wesz∏a w ˝ycie dnia 19.09.2002 r.
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dytów ratalnych w analizowanym okresie wynika∏ cz´Êciowo ze zmian definicyjnych w obr´bie kre-
dytów dla osób prywatnych. Powy˝sze rodzaje kredytów zostanà omówione w rozdziale 5.1.6.

5.1.3.2. Zobowiàzania

WÊród zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego dominowa∏y zobowiàzania wobec go-
spodarstw domowych, a spoÊród nich zdecydowanà wi´kszoÊç stanowi∏y zobowiàzania wobec
osób prywatnych. Niemniej jednak udzia∏ zobowiàzaƒ wobec gospodarstw domowych stale spada∏
na rzecz zobowiàzaƒ wobec podmiotów gospodarczych. Struktur´ i zmiany zobowiàzaƒ wobec
sektora niefinansowego przedstawiajà tabele 5.1.19 i 5.1.20 oraz wykres 5.1.7. 
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èród∏o: dane NBP.

Tabela 5.1.19. Struktura zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego (w %)

1 Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

RRaazzeemm 110000,,0000  110000,,0000  

Gospodarstwa domowe 77,92 77,11 72,98 

110000,,0000  

– w tym osoby prywatne 74,23 73,54 69,15 

Podmioty gospodarcze 22,08 22,89 27,02 
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WÊród zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego zdecydowanie dominowa∏y depozyty
(ramka 5.1.2), które w latach 2002-2003 stanowi∏y oko∏o 98% zobowiàzaƒ wobec gospodarstw
domowych oraz oko∏o 97% zobowiàzaƒ wobec podmiotów gospodarczych.

DDeeppoozzyyttyy  ggoossppooddaarrssttww  ddoommoowwyycchh

W latach 2002 i 2003 depozyty gospodarstw domowych spada∏y. Tendencja ta wynika∏a
g∏ównie z silnego spadku depozytów terminowych, podczas gdy wartoÊç depozytów bie˝àcych
szybko wzrasta∏a. W efekcie udzia∏ depozytów terminowych w ca∏oÊci depozytów gospodarstw do-
mowych obni˝y∏ si´ mi´dzy 2001 r. a 2003 r. z 79% do 73%, przy wzroÊcie udzia∏u depozytów bie-
˝àcych z 20% do 27% (tabela 5.1.21). Przesuni´cia mi´dzy depozytami terminowymi i bie˝àcymi
wynika∏y z obni˝ania stóp procentowych i jednoczesnej malejàcej ró˝nicy mi´dzy oprocentowaniem
depozytów o ró˝nych terminach zapadalnoÊci. Zbyt ma∏a „premia” oprocentowania depozytów ter-
minowych nie kompensowa∏a „zamra˝ania” Êrodków i sk∏ania∏a do trzymania ich na rachunkach
bie˝àcych. JednoczeÊnie da∏ si´ zauwa˝yç silny wzrost obiegu gotówkowego, który wynika∏ ze spad-
ku alternatywnych kosztów utrzymywania gotówki144.

Ujemne tempo zmian w wi´kszej mierze dotyczy∏o depozytów dewizowych ni˝ z∏otowych.
Relacja mi´dzy tymi dwiema grupami depozytów gospodarstw domowych w analizowanym okre-
sie pozosta∏a jednak wzgl´dnie sta∏a (w przybli˝eniu 1:4), na co wp∏yn´∏y zmiany kursu z∏otego
wzgl´dem dolara amerykaƒskiego i euro – podstawowych walut, w których sk∏adane by∏y depozy-

Tabela 5.1.21. Struktura depozytów gospodarstw domowych (w %)

1 Dane wst´pne.
2 Udzia∏ brakujàcy do 100% stanowià depozyty zablokowane oraz depozyty z terminem wypowiedzenia.

èród∏o: dane NBP.

SStt rruukkttuurraa  wwaalluuttoowwaa 22000011 22000022 2200003311

Depozyty bie˝àce 20,28 23,45 

Depozyty z∏otowe 82,06 82,10 82,25 

27,40 

Depozyty dewizowe 17,94 17,90 17,75 

SStt rruukkttuurraa  tteerrmmiinnoowwaa22

Depozyty terminowe 79,24 76,24 72,43 

Tabela 5.1.22. Zmiany roczne depozytów gospodarstw domowych (w %)

1 Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Depozyty terminowe 13,54 -7,17 

Depozyty z∏otowe 12,19 -3,47 -1,35 

-6,46 

Depozyty dewizowe 13,46 -3,70 -2,38 

Depozyty bie˝àce 8,14 11,60 15,03 

Razem depozyty 12,42 -3,51 -1,54

Tabela 5.1.20. Zmiany zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego (w %)

1 Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

RRaazzeemm 1122,,0077  --22,,5500  

Gospodarstwa domowe 11,44 -3,52 -2,01 

33,,5533  

– w tym osoby prywatne 10,89 -3,41 -2,65 

Podmioty gospodarcze 14,38 1,09 22,19 

144 Zahamowaniu uleg∏a widoczna od po∏owy lat 90. tendencja do zmniejszania si´ obiegu pieniàdza gotówkowego.
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ty walutowe. Dane o strukturze i zmianach depozytów gospodarstw domowych145 przedstawiajà
tabele 5.1.21 i 5.1.22 oraz wykres 5.1.8.

Czynnikiem zmniejszajàcym zainteresowanie gospodarstw domowych depozytami bankowy-
mi by∏o wprowadzenie podatku od dochodów kapita∏owych, w tym dochodów odsetkowych z lo-
kat bankowych146. Niska stopa dochodu (przy uwzgl´dnieniu kosztów prowadzenia rachunku cza-
sami ujemna) zach´ca∏a do poszukiwaƒ alternatywnych sposobów lokowania oszcz´dnoÊci147.

DDeeppoozzyyttyy  ppooddmmiioottóóww  ggoossppooddaarrcczzyycchh

Po spadku w 2002 r. depozyty podmiotów gospodarczych silnie wzros∏y w roku nast´pnym:
depozyty terminowe o ponad 25%, depozyty bie˝àce o blisko 20%. Udzia∏ depozytów bie˝àcych
w ogólnej strukturze wzrós∏ z 32% na koniec 2001 r. do 52% na koniec 2003 r., natomiast udzia∏
depozytów terminowych w tym okresie spad∏ z 66% do 48%. WÊród przyczyn zwi´kszenia kwoty
depozytów przedsi´biorstw w 2003 r. mo˝na wymieniç m.in. popraw´ sytuacji finansowej i p∏yn-
noÊci przedsi´biorstw zwiàzanà z o˝ywieniem gospodarczym. Powodowa∏o to akumulowanie Êrod-
ków finansowych przy odk∏adaniu decyzji inwestycyjnych przedsi´biorstw na okres po wstàpieniu
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Wykres 5.1.8. Depozyty gospodarstw domowych

èród∏o: dane NBP.

145 W analizowanym okresie oko∏o 95% depozytów gospodarstw domowych stanowi∏y depozyty osób prywatnych,
w zwiàzku z tym struktura i ewolucja tych kategorii by∏y podobne.
146 Z dniem 1.03.2002 r. wszed∏ w ˝ycie przepis ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osià-
ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509 z póên. zm.) wprowadzajàcy 20-procentowy podatek od przy-
chodów ze Êrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Z opodatkowania zwolnione zosta∏y przychody
od Êrodków zdeponowanych przed 1.12.2001 r. na podstawie umów zawartych z bankiem na czas oznaczony. Wi´cej
na ten temat w rozdziale 5.1.6. 
147 Patrz rozdzia∏ 5.1.6.

Tabela 5.1.23. Struktura depozytów podmiotów gospodarczych (w %)

1 Dane wst´pne.
2 Udzia∏ brakujàcy do 100% stanowià depozyty zablokowane oraz depozyty z terminem wypowiedzenia.

èród∏o: dane NBP.

SStt rruukkttuurraa  wwaalluuttoowwaa 22000011 22000022 2200003311

Depozyty bie˝àce 32,48 52,77 

Depozyty z∏otowe 80,00 83,56 84,08 

51,76 

Depozyty terminowe 65,74 

Depozyty dewizowe 20,00 16,44 15,92 

46,24 47,57 

SStt rruukkttuurraa  tteerrmmiinnoowwaa22
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do UE. Dane o strukturze i zmianach depozytów podmiotów gospodarczych sà przedstawione
w tabelach 5.1.23 i 5.1.24 oraz na wykresie 5.1.9.

5.1.4. Wyniki finansowe i efektywnoÊç sektora bankowego 

W analizowanym okresie wyniki finansowe sektora bankowego wykazywa∏y ró˝nokierunko-
we tendencje. Wynik finansowy brutto sektora bankowego w 2003 r. wyniós∏ 4.651,2 mln z∏
i wzrós∏ o 21,5% w porównaniu z 2002 r., natomiast wynik finansowy netto wynosi∏ 2.512,2 mln
z∏, co oznacza∏o wzrost o 7,4%. Poprawi∏a si´ równie˝ wi´kszoÊç wskaêników rentownoÊci i efek-
tywnoÊci sektora bankowego (tabela 5.1.25). Podstawowà przyczynà spadku wskaêników rentow-
noÊci i efektywnoÊci w 2002 r. by∏y czynniki zewn´trzne przyczyniajàce si´ do obni˝enia jakoÊci
portfela kredytowego banków: wyraêne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek zdol-
noÊci kredytowej podmiotów gospodarczych oraz trudna sytuacja na rynku pracy. Poprawa sytuacji
makroekonomicznej w 2003 r. pozytywnie wp∏yn´∏a na warunki dzia∏ania banków oraz ich wyniki.

WÊród analizowanych miar rentownoÊci zwraca uwag´ spadek dochodów pozaodsetkowych
banków w relacji do aktywów (tabela 5.1.25). Spadek ten spowodowany by∏ zmniejszeniem si´ wy-
niku z tytu∏u wymiany walutowej oraz wyniku z tytu∏u operacji finansowych. W drugiej po∏owie
2003 r. na wynik z tytu∏u operacji finansowych sektora bankowego negatywnie wp∏ynà∏ spadek cen
obligacji skarbowych. Spadek dochodów pozaodsetkowych nie tylko nie rekompensowa∏ obni˝ania
si´ dochodów odsetkowych, ale dodatkowo os∏abia∏ ogólnà rentownoÊç banków.

Spadek dochodów odsetkowych banków w relacji do aktywów odnotowano w 2002 r. Mia-
∏y na to wp∏yw rosnàca konkurencja w sektorze oraz obni˝enie nominalnych stóp procentowych.

Tabela 5.1.24. Zmiany depozytów podmiotów gospodarczych (w %)

1 Dane wst´pne.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Depozyty terminowe 16,97 -30,64 

Depozyty z∏otowe 8,63 3,00 22,61 

25,36 

Depozyty dewizowe 47,70 -18,94 17,99 

Depozyty bie˝àce 12,94 60,22 19,52 

Razem depozyty 14,70 -1,39 21,85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

IVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV
20022001 20032000

Razem depozytyDepozyty terminowe

kwarta∏y

Depozyty bie˝àce

mld z∏

Wykres 5.1.9. Depozyty podmiotów gospodarczych

Uwaga: zgodnie z definicjà podanà na poczàtku rozdzia∏u 5.1.3 (w przypisie), w niniejszym opracowaniu kategoria „podmioty gospodarcze"
obejmuje przedsi´biorstwa i spó∏ki, spó∏dzielnie oraz instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych.

èród∏o: dane NBP.
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Pomimo tych tendencji wskaênik ten jest w Polsce przeci´tnie dwukrotnie wy˝szy ni˝ w krajach Unii
Europejskiej. Jest bardzo prawdopodobne, ˝e w Polsce w najbli˝szych latach dojdzie do dalszego
spadku mar˝y odsetkowej.

W 2003 r. banki komercyjne poprawi∏y wi´kszoÊç swoich wskaêników efektywnoÊci (tabela
5.1.26). Podstawowa obserwowana tendencja to stopniowy spadek relacji kosztów operacyjnych
do przeci´tnych aktywów. Jednak koszty operacyjne w bankach komercyjnych sà nadal stosunkowo
wysokie w porównaniu z innymi krajami UE, w których ten wskaênik pozostaje na poziomie dwu-
krotnie ni˝szym. W analizowanym okresie da∏a si´ tak˝e zauwa˝yç niewielka poprawa dochodów
odsetkowych, wynikajàca z obni˝enia udzia∏u kredytów zagro˝onych w kredytach ogó∏em.

Tabela 5.1.25. Wybrane wskaêniki rentownoÊci i efektywnoÊci sektora bankowego (w %) 

1 Dane wst´pne.
2 Relacja wyniku finansowego netto do Êredniej wartoÊci aktywów. 
3 Relacja wyniku finansowego netto do Êredniej wartoÊci funduszy podstawowych.
4 Koszty dzia∏ania banku i amortyzacja.
5 Przychody odsetkowe minus koszty odsetkowe.
6 M.in. wynik z tytu∏u prowizji, przychody z udzia∏ów lub akcji i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodów, wynik ope-
racji finansowych, wynik pozycji wymiany.
7 Do kategorii kredytów zagro˝onych (tzw. kredytów o obni˝onej jakoÊci, na które tworzy si´ rezerwy celowe) zalicza si´ kredyty poni˝ej stan-
dardu, kredyty wàtpliwe oraz stracone.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Dochody odsetkowe5/aktywa (NIM) 3,7 3,4

Zwrot z aktywów2 (ROA) 1,0 0,5 0,5

3,1

Zwrot z kapita∏u3 (ROE) 12,1 5,8 6,2

Koszty operacyjne4/aktywa 4,0 3,9 3,8

Dochody pozaodsetkowe6/aktywa 3,1 2,7 2,5

Kredyty zagro˝one7/nale˝noÊci brutto 18,6 21,4 20,9

Tabela 5.1.26. Wybrane wskaêniki rentownoÊci i efektywnoÊci banków komercyjnych (w %)

1 Dane wst´pne.
2 Relacja wyniku finansowego netto do Êredniej wartoÊci aktywów. 
3 Relacja wyniku finansowego do Êredniej wartoÊci funduszy podstawowych.
4 Przychody odsetkowe minus koszty odsetkowe.
5 Do kategorii kredytów zagro˝onych (tzw. kredytów o obni˝onej jakoÊci, na które tworzy si´ rezerwy celowe) zalicza si´ kredyty poni˝ej stan-
dardu, kredyty wàtpliwe oraz stracone.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Kredyty zagro˝one5/nale˝noÊci brutto 18,6 22,0

Zysk netto z aktywów2 (ROA) 1,0 0,5 0,5

21,8

Zysk netto z kapita∏u3 (ROE) 12,8 5,2 5,9

Dochody odsetkowe4/aktywa (NIM) 3,5 3,3 3,0

Tabela 5.1.27. Wybrane wskaêniki rentownoÊci i efektywnoÊci banków spó∏dzielczych (w %)

1 Dane wst´pne.
2 Relacja wyniku finansowego netto do Êredniej wartoÊci aktywów.
3 Relacja wyniku finansowego do Êredniej wartoÊci funduszy podstawowych.
4 Przychody odsetkowe minus koszty odsetkowe.
5 Do kategorii kredytów zagro˝onych (tzw. kredytów o obni˝onej jakoÊci, na które tworzy si´ rezerwy celowe) zalicza si´ kredyty poni˝ej stan-
dardu, kredyty wàtpliwe oraz stracone.

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 2200003311

Kredyty zagro˝one5/nale˝noÊci brutto 6,2 7,2

Zysk netto z aktywów2 (ROA) 1,6 1,6 1,2

7,2

Zysk netto z kapita∏u3 (ROE) 19,4 18,2 12,3

Dochody odsetkowe4/aktywa (NIM) 8,0 6,7 5,6
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W bankach komercyjnych, stanowiàcych prawie 95% sektora bankowego, widoczne by∏y te
same tendencje w rentownoÊci i efektywnoÊci, co w ca∏ym sektorze bankowym. W sektorze ban-
ków spó∏dzielczych, mimo ˝e tendencje by∏y podobne, osiàgni´te wyniki by∏y natomiast lepsze
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èród∏o: dane NBP, banki centralne: Czech, W´gier, S∏owacji i S∏owenii.
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(przede wszystkim znacznie ni˝szy by∏ udzia∏ kredytów zagro˝onych). Wy˝sza efektywnoÊç banków
spó∏dzielczych wynika∏a z tego, ˝e nie by∏y one zaanga˝owane w finansowanie du˝ych przedsi´-
biorstw, które w okresie spowolnienia gospodarczego mia∏y problemy ze sp∏acaniem zaciàgni´tych
zobowiàzaƒ, oraz ze skoncentrowania dzia∏alnoÊci na obs∏udze rynku lokalnego.

Zró˝nicowanie potencja∏u sektora bankowego w krajach CEC5 ilustrujà ró˝nice mi´dzy wybra-
nymi wskaênikami efektywnoÊci. Ni˝sze w 2000 r. wskaêniki ROE i ROA dla Czech i S∏owacji sà skut-
kiem przebytych kryzysów finansowych. Spadajàce wskaêniki ROA i ROE dla Polski sà natomiast wy-
nikiem znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego i pogarszania si´ sytuacji kredytobiorców.

Chocia˝ w latach 2001-2003 w krajach CEC5 wyst´powa∏y ró˝nokierunkowe zmiany mar˝y
odsetkowej148 (wykres 5.1.12), w d∏ugim okresie wartoÊç tego wskaênika mia∏a tendencj´ spadko-
wà. Na spadek mar˝y odsetkowej wp∏ywa∏y: rosnàca konkurencja w sektorze bankowym oraz co-
raz ni˝sze stopy procentowe. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e mar˝e odsetkowe w bankach krajów CEC5 sà na-
dal wy˝sze w porównaniu z mar˝ami w bankach krajów Unii Europejskiej, np. mar˝a odsetkowa
w Hiszpanii w 2002 r. wynosi∏a 2,64%, a w Niemczech 1,14%.

5.1.5. Konsolidacja i koncentracja sektora banków komercyjnych

Zgodnie z tendencjami na rynkach Êwiatowych, tak˝e w Polsce w ostatnich latach obserwo-
wane jest nasilenie procesów konsolidacyjnych. W efekcie zmian w systemie bankowym (po∏àczeƒ,
przej´ç i likwidacji banków) liczba banków komercyjnych prowadzàcych dzia∏alnoÊç operacyjnà
zmniejszy∏a si´ z 83 (na koniec 1997 r.) do 58 (na koniec 2003 r.). W 2003 r. w sektorze bankowym
dosz∏o do kolejnych fuzji i przej´ç, jednak najwi´ksze do tej pory nat´˝enie tego procesu nastàpi∏o
w latach 1999–2002.

W pierwszej po∏owie lat 90. g∏ównym mechanizmem konsolidacji by∏o przejmowanie przez sil-
ne banki innych banków, b´dàcych w z∏ej sytuacji finansowej. Z kolei po∏àczenia przeprowadzone
w latach 1997–2002 by∏y konsekwencjà wczeÊniejszej prywatyzacji banków krajowych i pozyskania
dla nich inwestorów strategicznych oraz nasilajàcych si´ fuzji w skali globalnej, obejmujàcych banki
macierzyste (zagranicznych inwestorów w polskich bankach). G∏ównà przyczynà fuzji i przej´ç
w 2003 r. by∏a restrukturyzacja banków b´dàcych w z∏ej kondycji finansowej. Jednak procesy konsoli-
dacyjne w 2003 r. nie mia∏y ju˝ wi´kszego wp∏ywu na sytuacj´ sektora bankowego i jego koncentracj´.

Proces fuzji i przej´ç jest jednym z g∏ównych czynników powodujàcych zmiany koncentracji.
Wskaêniki koncentracji mierzone indeksem Herfindahla-Hirschmana (HHI)149 Êwiadczà o wzroÊcie
koncentracji w latach 1997-2001 oraz jej spadku w okresie 2002-2003. W latach 1997-2001 wzros∏y
równie˝ miary koncentracji CR5, CR10 i CR15

150. Wzrostowi poziomu miar koncentracji w latach

148 Mar˝a odsetkowa jest to iloraz ró˝nicy przychodów odsetkowych i kosztów odsetkowych do aktywów.
149 Wskaênik Herfindahla-Hirschmana – liczony jako suma kwadratów udzia∏u w rynku poszczególnych banków komer-
cyjnych odpowiednio w: kredytach brutto, aktywach netto, depozytach. Im wy˝sza wartoÊç wskaênika, tym wi´ksza
koncentracja rynku. Maksimum wynosi 1 dla rynku ca∏kowicie zmonopolizowanego. Rynki, dla których wartoÊç HHI jest
mniejsza od 0,1, uwa˝a si´ za potencjalnie konkurencyjne. Gdy natomiast wartoÊç wspó∏czynnika jest wy˝sza od 0,2,
rynek uwa˝a si´ za potencjalnie niekonkurencyjny.
150 CR5, CR10, CR15 oznaczajà odpowiednio udzia∏ w rynku 5, 10 i 15 najwi´kszych banków w kredytach brutto, akty-
wach, depozytach.

Tabela 5.1.28. Liczba fuzji i przej´ç (M&A) w Polsce

èród∏o: dane NBP.

LLaa ttaa LL iicczzbbaa  MM&&AA LLiicczzbbaa  zzaaaannggaa˝̋oowwaannyycchh  bbaannkkóóww

2000 3 6

1997 4 9

2003 3

1998 2 4

6

2001

1999 5 13

6 13

2002 5 14
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1997-2001 sprzyja∏y fuzje i przej´cia dokonywane przez du˝e banki. W latach 2002-2003 wolniejszy
rozwój du˝ych banków, a szybszy ma∏ych i Êrednich spowodowa∏ spadek wskaêników koncentracji.

Procesowi koncentracji trzeba poÊwi´ciç szczególnà uwag´, poniewa˝ od pewnego poziomu
mo˝e on prowadziç do zmniejszenia konkurencji na rynku oraz wzrostu kosztów Êwiadczenia us∏ug
finansowych. Porównanie poziomu koncentracji w polskim sektorze bankowym oraz w innych sek-
torach w regionie mo˝e przybli˝yç charakter konkurencji wyst´pujàcej w tych krajach151.

1 Do 12 marca 2002 r. Gospodarczy Bank Po∏udniowo-Zachodni SA.

èród∏o: dane NBP.

Bank Wspó∏pracy Regionalnej SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Powszechny Bank Kredytowy SA

22000011

Wielkopolski Bank Kredytowy SA

BIG Bank Gdaƒski SA

Nordea Bank Polska SA

Bank Zachodni - WBK SA

Kredyt Bank SA

ING Bank Âlàski SA

22000022

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA

Bank Przemys∏owo Handlowy - PBK SA 

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci SA1

Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK SA

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 

BRE SA

Bank Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych SA

Nordea Bank Polska SA

22000000

BBaannkk  ppoo  ppoo∏∏ààcczzeenniiuu  lluubb  pprrzzeejj ´́cc iiuu

Tabela 5.1.29. Po∏àczenia banków 

BBaannkkii   uucczzeessttnniicczzààccee  ww  pprroocceessiiee  MM&&AA

BWR SA przejà∏ przedsi´biorstwo bankowe BWR Real Bank SA (na podstawie uchwa∏y KNB),
nast´pnie dosz∏o do po∏àczenia obu banków. 

Citibank (Poland) SA po∏àczy∏ si´ z Bankiem Handlowym w Warszawie SA.

Powszechny Bank Kredytowy SA po∏àczy∏ si´ z Bank Austria Creditanstalt Poland SA.

Wielkopolski Bank Kredytowy SA przejà∏ Gliwicki Bank Handlowy SA.

BIG Bank Gdaƒski SA po∏àczy∏ si´ z BIG Bank SA.

Nordea Bank Polska SA po∏àczy∏ si´ z Bankiem W∏asnoÊci Pracowniczej – Unibank SA.

Wielkopolski Bank Kredytowy SA po∏àczy∏ si´ z Bankiem Zachodnim SA. 

Kredyt Bank SA przejà∏ Polski Kredyt Bank SA.

ING Bank Âlàski SA po∏àczy∏ si´ z Oddzia∏em ING Bank N.V. w Warszawie oraz przejà∏
Wielkopolski Bank Rolniczy S.A.

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA po∏àczy∏ si´ z Ba∏tyckim Bankiem Regionalnym SA.

Powszechny Bank Kredytowy SA po∏àczy∏ si´ z Bankiem Przemys∏owo-Handlowym SA.

Gospodarczy Bank Po∏udniowo-Zachodni SA przejà∏ Ma∏opolski Bank Regionalny SA,
Warmiƒsko-Mazurski Bank Regionalny SA, Bank Unii Gospodarczej, Lubelski Bank
Regionalny SA, Rzeszowski Bank Regionalny SA, DolnoÊlàski Bank Regionalny.

Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK SA przejà∏ Spó∏dzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc
Ch∏opska".

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA po∏àczy∏ si´ z Pomorsko-Kujawskim Bankiem
Regionalnym SA.

Bank Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych SA przejà∏ Cukrobank SA.

BRE SA przejà∏ Bank Cz´stochowa SA.

Nordea Bank Polska SA przejà∏ LG Petro Bank SA.

22000033
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Aktywa DepozytyKredyty brutto

Wykres 5.1.13. Wskaênik Herfindahla-Hirschmana (HHI)

èród∏o: dane NBP.

151 Szerzej o wp∏ywie zmian poziomu koncentracji na poziom konkurencji w artykule monograficznym pt. Wp∏yw zmian
w sektorze bankowym na jego konkurencyjnoÊç w latach 1997-2003.
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Koncentracja w innych krajach grupy CEC5 mierzona udzia∏em 5 najwi´kszych banków w ak-
tywach (CR5) w 2003 r. by∏a wy˝sza (z wyjàtkiem W´gier) ni˝ w Polsce (wykres 5.1.15). Najwi´kszy
wp∏yw na procesy konsolidacyjne sektorów bankowych krajów CEC5 mia∏a prywatyzacja banków
z udzia∏em kapita∏u zagranicznego. Inwestorami strategicznymi w innych krajach CEC5 sà te same
banki zagraniczne, które inwestowa∏y w Polsce. Do najbardziej aktywnych nale˝y zaliczyç: KBC, Gru-
p´ HVB/BA-CA, Citibank, UniCredito Italiano152.

W koƒcu 2002 r. wartoÊç wskaênika CR5 w polskim sektorze bankowym by∏a zbli˝ona do od-
powiednich miar koncentracji hiszpaƒskiego sektora bankowego. Mo˝e to Êwiadczyç o porówny-
walnym poziomie konkurencji w tych krajach.
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CR5 CR10 CR15

Wykres 5.1.14. Wskaênik CR5, CR10, CR15 dla aktywów

èród∏o: dane NBP.

152 J. Zaremba: Podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy bankami Polski i pozosta∏ych krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej, Ze-
szyt BRE-CASE Nr 71, Warszawa, 2004, s. 24.
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Wykres 5.1.15. Koncentracja sektorów bankowych krajów CEC5 mierzona udzia∏em 
5 najwi´kszych banków w aktywach w 2003 r. (CR5)

èród∏o: dane NBP, banki centralne: Czech, W´gier, S∏owacji i S∏owenii.

Tabela 5.1.30. Miary koncentracji CR5 sektora bankowego w wybranych krajach UE

èród∏o: Structural Analysis of the EU Banking Sector. Year 2002. ECB, November 2003, s. 24.

UUddzziiaa∏∏   55  nnaajjwwii ´́kksszzyycchh  bbaannkkóóww  ww  aakkttyywwaacchh  sseekkttoorraa  ––  CCRR55 ((ww  %%))

11999977 11999988 11999999 22000000 22000011 22000022

Hiszpania 45,0 45,0 52,0 54,0 53,0 53,0

Grecja 56,0 63,0 67,0 65,0 66,0 67,0

Portugalia 46,0 45,0 44,0 59,0 60,0 60,0

Polska 48,1 44,6 49,6 48,3 57,1 56,2
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5.1.6. NowoÊci w ofercie

Zmiany w ofercie banków w latach 2002-2003 wiàza∏y si´ z dostosowywaniem strategii mar-
ketingowej do zmieniajàcego si´ otoczenia gospodarczego oraz dà˝eniem do zwi´kszenia przycho-
dów poprzez poszerzanie bazy klientów i sprzeda˝ nowych produktów. Banki reagowa∏y na takie
zmiany w otoczeniu, jak: wprowadzenie podatku od dochodów z lokat bankowych (poprzez ofe-
rowanie tzw. lokat antypodatkowych – o d∏ugim terminie wymagalnoÊci), spowolnienie gospodar-
cze i trudnoÊci finansowe wielu firm (bardziej restrykcyjna polityka kredytowa wobec przedsi´-
biorstw) czy spadajàce stopy procentowe (obni˝enie oprocentowania i promocja kredytów miesz-
kaniowych, sprzeda˝ jednostek funduszy inwestycyjnych). Swojà ofert´ kierowa∏y do nowych seg-
mentów rynku, np. do ludzi m∏odych (kredyty mieszkaniowe), nastolatków i emerytów (specjalne
konta bankowe), ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (pakiety us∏ug). JednoczeÊnie koncentrowa∏y si´
na obs∏udze najbardziej zamo˝nych grup klientów (promocja kart kredytowych, rozwój bankowo-
Êci prywatnej). Polityka marketingowa banków opiera∏a si´ na pog∏´bionej segmentacji rynku, czyli
wyodr´bnianiu wzgl´dnie jednorodnych grup klientów i okreÊlaniu dla ka˝dej z takich grup specy-
ficznej oferty produktowej. Banki unowoczeÊnia∏y te˝ swojà ofert´ poprzez zastosowanie nowocze-
snych technologii, zw∏aszcza w zakresie bankowoÊci internetowej.

Przy analizowaniu oferty produktowej banków mo˝na stosowaç klasyfikacj´ przedmiotowà
i podmiotowà. Wed∏ug kryterium przedmiotowego ofert´ banków mo˝na podzieliç na trzy podsta-
wowe kategorie: us∏ugi finansujàce (kredyty), us∏ugi lokowania wolnych Êrodków finansowych (de-
pozyty) oraz us∏ugi zwiàzane z obs∏ugà obrotu p∏atniczego (p∏atnoÊci i rozliczenia). Wed∏ug kryte-
rium podmiotowego ofert´ banków mo˝na podzieliç na produkty kierowane do klientów indywi-
dualnych (g∏ównie gospodarstw domowych) oraz instytucjonalnych (g∏ównie przedsi´biorstw).
W przedstawionym poni˝ej zarysie ewolucji polskiego rynku us∏ug bankowych w latach 2002–2003
zastosowano podstawowy podzia∏ na produkty kredytowe i depozytowe. Analiza dotyczy g∏ównie
oferty bankowoÊci detalicznej (us∏ug dla klientów indywidualnych), choç obejmuje równie˝ ofert´
dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw153.

KKrreeddyyttyy  ddllaa  lluuddnnooÊÊccii

W zakresie rozwoju us∏ug finansujàcych dla ludnoÊci najbardziej dynamicznà pozycjà
w ofercie banków by∏y kredyty mieszkaniowe, których przyrost w latach 2002–2003 by∏ wyjàtko-
wo wysoki. Wiàza∏o si´ to przede wszystkim ze spadkiem oprocentowania oraz wzrostem popytu
na mieszkania, spowodowanym m.in. obawami przed skutkami zmian podatkowych (podwy˝sze-
niem stawek VAT z 7% do 22%) i wzrostem cen nieruchomoÊci po wejÊciu Polski do Unii Europej-
skiej. Zwi´kszonemu zapotrzebowaniu klientów towarzyszy∏ wzrost konkurencji po stronie ban-
ków, prowadzàcy do oferowania coraz korzystniejszych warunków kredytowania. Oprócz obni˝a-
nia oprocentowania zarówno kredytów udzielanych w z∏otych, jak i w walutach obcych banki sto-
sowa∏y równie˝ inne formy zach´cania klientów do zaciàgania kredytów na cele mieszkaniowe.
W ramach promocji banki oferowa∏y m.in. ni˝sze oprocentowanie w poczàtkowym okresie kredy-
towania (z regu∏y w pierwszym roku), karencj´ w sp∏acie kapita∏u si´gajàcà ponad dwóch lat oraz
przerw´ w sp∏acie kapita∏u (np. na szeÊç miesi´cy) w przypadku wystàpienia trudnoÊci finanso-
wych u sp∏acajàcego. Promocje polega∏y równie˝ na rezygnacji z pobierania op∏aty za rozpatrze-
nie wniosku i prowizji za udzielenie, przewalutowanie lub wczeÊniejszà sp∏at´ kredytu. Banki
znacznie przyspieszy∏y proces podejmowania decyzji kredytowej oraz znacznie wyd∏u˝y∏y maksy-
malny okres sp∏aty (do 32,5 roku). Niektóre banki wprowadzi∏y finansowanie do 100% wartoÊci
nieruchomoÊci dzi´ki ubezpieczeniu wk∏adu w∏asnego kredytobiorcy154. Banki wprowadzi∏y te˝
uproszczone systemy rozliczeƒ kredytów, np. uproszczonà procedur´ rozliczania nak∏adów inwe-

153 Segment ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MSP) nie jest jednoznacznie sklasyfikowany w praktyce bankowej. W zale˝-
noÊci od banku MSP zaliczane sà do dzia∏u bankowoÊci detalicznej, bankowoÊci korporacyjnej lub stosuje si´ rozró˝nienie
mi´dzy przedsi´biorstwami ma∏ymi i Êrednimi, traktujàc pierwsze jako klientów detalicznych, a drugie jako korporacyjnych. 
154 Finansowanie pe∏nej wartoÊci nieruchomoÊci polega na oszacowaniu przez bank wymaganego wk∏adu w∏asnego kredy-
tobiorcy w kwocie zaciàganego kredytu i obj´ciu tej kwoty ubezpieczeniem. Dzi´ki wykupieniu ubezpieczenia klient otrzy-
muje do dyspozycji 100% Êrodków potrzebnych na zakup nieruchomoÊci, bez koniecznoÊci wnoszenia Êrodków w∏asnych.
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stycji budowlanej lub mo˝liwoÊç w∏àczenia prowizji od udzielenia kredytu bàdê op∏aty za wycen´
nieruchomoÊci do kwoty kredytu. Wiele banków zdecydowa∏o si´ te˝ na przeprowadzanie samo-
dzielnej, bezp∏atnej wyceny nieruchomoÊci, podczas gdy w poprzednich latach z regu∏y koniecz-
na by∏a ekspertyza rzeczoznawców zewn´trznych, co wiàza∏o si´ z dodatkowymi kosztami dla
wnioskodawcy. Do umów kredytowych banki do∏àcza∏y te˝ pakiety ubezpieczeƒ, np. ubezpiecze-
nie od ryzyka utraty pracy przez kredytobiorc´, polegajàce na wyp∏acie w ustalonym okresie mie-
si´cznych Êwiadczeƒ u∏atwiajàcych sp∏at´ kredytu. Promocja kredytów mieszkaniowych przybiera-
∏a te˝ niestandardowe formy, np. mo˝liwoÊç dokonywania zakupów towarów ze specjalnego ka-
talogu przeznaczonego tylko dla kredytobiorców.

Ramka 5.1.5

Znacznym zainteresowaniem klientów cieszy∏ si´ równie˝ kredyt konsolidacyjny zabezpieczony
hipotekà, przeznaczony na sp∏at´ uprzednio zaciàgni´tych zobowiàzaƒ. Po raz pierwszy pojawi∏ si´ on
w ofercie polskich banków w 2002 r. Kredyt konsolidacyjny umo˝liwia∏ zgromadzenie w jednym ban-
ku wszystkich dotychczasowych zobowiàzaƒ kredytowych klienta, np. kredytu hipotecznego, kredytu
samochodowego, gotówkowego, zad∏u˝enia na karcie kredytowej, na rachunku ROR. Dzi´ki oprocen-
towaniu ni˝szemu od oprocentowania poszczególnych zaciàganych wczeÊniej kredytów raty kredytu
konsolidacyjnego mog∏y byç znacznie ni˝sze od sumy rat p∏aconych wczeÊniej innym bankom.

W analizowanym okresie zmniejszy∏o si´ zainteresowanie kredytami walutowymi, g∏ównie
w nast´pstwie znacznej aprecjacji euro do z∏otego w ciàgu 2003 r. Jak wynika z informacji banków,
wielu klientów zdecydowa∏o si´ na zmian´ waluty kredytu na z∏ote. Klientom, którzy chcieli zmie-
niç walut´ kredytu, banki proponowa∏y podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Wi´kszoÊç no-
wych kredytobiorców decydowa∏a si´ na kredyt w z∏otych, natomiast spoÊród kredytów waluto-
wych najbardziej popularny by∏ kredyt nominowany we frankach szwajcarskich. 

W kategorii kredytów konsumenckich, wyodr´bnionych przez ustaw´ obowiàzujàcà od wrze-
Ênia 2002 r.155, najwa˝niejszà pozycj´ stanowi∏y ratalne kredyty samochodowe. Banki stara∏y si´
przyciàgnàç klientów poprzez skracanie czasu oczekiwania na kredyt (udzielanie wst´pnej decyzji
kredytowej od r´ki, ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu w ciàgu jednego lub dwóch dni), wy-
d∏u˝enie okresu sp∏aty (np. do 8 lat), uproszczenie procedury, wliczanie prowizji i ubezpieczenia
do kwoty kredytu, rezygnowanie z wymogu wniesienia wk∏adu w∏asnego. W ofercie banków wy-
st´powa∏y równie˝ kredyty nominowane w walutach obcych (euro, dolary, franki szwajcarskie) oraz

KREDYTY MIESZKANIOWE DLA LUDZI M¸ODYCH

W wi´kszoÊci banków m∏odzi kredytobiorcy (poni˝ej 35 lat) byli traktowani bardziej re-
strykcyjnie ni˝ starsi klienci. Cz´sto wymagano od nich wy˝szych zarobków oraz wy˝szego wy-
kszta∏cenia. Jednak coraz wi´cej banków postrzega m∏odych ludzi jako klientów perspektywicz-
nych. Banki dà˝y∏y do nawiàzania z nimi d∏ugookresowej wspó∏pracy, najcz´Êciej na podstawie
kredytu mieszkaniowego. Udogodnieniem oferowanym m∏odym kredytobiorcom by∏a np. re-
zygnacja z ograniczenia wiekowego, kwotowego limitu wysokoÊci zarobków lub ograniczenia
zwiàzanego z wykszta∏ceniem. WÊród specyficznych form promocji kredytów mieszkaniowych
mo˝na wymieniç takie udogodnienia, jak mo˝liwoÊç ubiegania si´ o kredyt mieszkaniowy ju˝
po uzyskaniu rocznego sta˝u w swojej pierwszej pracy, nawet jeÊli umowa o prac´ jest zawar-
ta na okres krótszy ni˝ 3 lata (pod pewnymi dodatkowymi warunkami) oraz wykorzystywanie
por´czenia kredytu przez rodziców wnioskodawcy w celu uzyskania statusu klienta wiarygod-
nego. Równie˝ oferta finansowania zakupu mieszkania bez udzia∏u w∏asnego by∏a szczególnie
dogodna dla ludzi m∏odych, dopiero rozpoczynajàcych prac´ zawodowà i nieposiadajàcych
jeszcze oszcz´dnoÊci.

155 Patrz: przypis w rozdziale 5.1.3.1.
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finansowanie zakupu pojazdów ∏àczàce cechy standardowego kredytu i leasingu (tzw. kredyty ba-
lonowe)156. W latach 2002-2003 nadal trwa∏a koncentracja kredytów konsumenckich w specjali-
stycznych bankach detalicznych (banki wyspecjalizowane w kredytach ratalnych, banki samochodo-
we nale˝àce do spó∏ek finansowych podporzàdkowanych koncernom motoryzacyjnym), przy jed-
noczesnym ograniczaniu zaanga˝owania banków uniwersalnych w tym segmencie rynku.

Poszukujàc nowych êróde∏ dochodów, banki rozwija∏y ofert´ dla najzamo˝niejszych klientów.
W latach 2002–2003 zintensyfikowano promocj´ kart kredytowych oferowanych klientom o odpo-
wiednio wysokich dochodach. Akcje promocyjne polega∏y na uproszczeniu procedury wydawania
karty, bezp∏atnym wydawaniu lub sprzeda˝y karty na preferencyjnych warunkach w ograniczonym
okresie (np. jednego roku) oraz u∏atwianiu przenoszenia rachunków kart kredytowych z innych ban-
ków. Dzi´ki temu karty kredytowe sta∏y si´ ∏atwiej dost´pne i taƒsze. Oferta banków spotyka∏a si´
z du˝ym zainteresowaniem ze strony klientów, którzy stopniowo zmieniali podejÊcie do zarzàdza-
nia gotówkà i wydatkami. Zainteresowaniem cieszy∏o si´ np. przeniesienie limitu kredytowego z ra-
chunku na kart´ oraz op∏acanie rachunków domowych w ramach limitu karty. 

Banki w Polsce oferowa∏y wszystkie rodzaje kart p∏atniczych: debetowe, kredytowe i obcià˝e-
niowe, a tak˝e przedp∏acone. Na koniec 2003 r. w obiegu znajdowa∏o si´ ponad 15 milionów kart
wydanych przez banki komercyjne, o 11% mniej ni˝ w koƒcu 2002 r., pomimo ˝e od II kwarta∏u ich
liczba systematycznie ros∏a157. Na rynku dominowa∏y (88%) karty debetowe. W 2003 r. wzrós∏ jed-

Tabela 5.1.31. Liczba wyemitowanych kart p∏atniczych

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 22000033

Karty debetowe
w tys. szt. 12.740,6 15.077,3 13.315,8

w % 88,5 89,1 88,0

Karty obcià˝eniowe
w tys. szt. 1.047,1 1.028,6 641,7

w % 7,3 6,1 4,2

Karty kredytowe
w tys. szt. 601,1 807,5 1.172,6

w % 4,2 4,8 7,8

Karty przedp∏acone
w tys. szt. 0 3,0 b.d

w % 0,0 0,0 0,0

Razem
w tys. szt. 14.388,8 16.916,4 15.130,1

w % 100 100 100

Tabela 5.1.32. WartoÊç transakcji dokonanych kartami p∏atniczymi 

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 22000033

Karty debetowe
w mln z∏ 76.608,4 96.456,2 116.510,5

w % 86,6 88,2 89,6

Karty obcià˝eniowe
w mln z∏ 8.445,7 8.363,7 7.506,6

w % 9,5 7,7 5,8

Karty kredytowe
w mln z∏ 3.440,8 4.486,2 6.036,9

w % 3,9 4,1 4,6

Karty przedp∏acone
w mln z∏ 0,0 0,6 13,4

w % 0,0 0,0 0,0

Razem
w mln z∏ 88.494,9 109.306,7 130.067,4

w % 100 100 100

156 Kredyt balonowy polega na ustaleniu niskich rat miesi´cznych i wy˝szej raty ostatniej, tzw. raty balonowej (np. 40%
wartoÊci po˝yczonej kwoty), która odpowiada wartoÊci samochodu pod koniec okresu kredytowania. Rat´ balonowà
sp∏aca si´ ze Êrodków uzyskanych z odsprzeda˝y samochodu dealerowi lub refinansuje si´ nowym kredytem. Kredyt ba-
lonowy umo˝liwia klientom posiadanie na w∏asnoÊç samochodu przy sp∏acie niskich rat, odpowiadajàcych amortyzacji
pojazdu, oraz u∏atwia regularnà wymian´ samochodu na nowy (np. co 2-3 lata).
157 Spadek liczby wydanych kart wynika∏ z prowadzonej przez niektóre banki praktyki ograniczania wydawania nowych
kart tym klientom, którzy nie wykorzystywali wczeÊniej wydanych kart p∏atniczych.
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nak udzia∏ kart kredytowych (z 4,8% na koniec 2002 r. do 7,8%), a zmniejszy∏ si´ udzia∏ kart obcià-
˝eniowych (z 6,1% do 4,2%). Prawie wszystkie karty (98,6%) by∏y wyposa˝one w funkcj´ p∏atniczà
i funkcj´ wyp∏aty z bankomatu. Systematycznie ros∏a liczba transakcji dokonywanych za pomocà
kart. W 2003 r. przeprowadzono 541,4 mln transakcji na ∏àcznà kwot´ 130 mld z∏.

PopularnoÊcià wÊród klientów cieszy∏y si´ karty typu affinity, czyli karty p∏atnicze z elemen-
tem charytatywnym (spo∏ecznym). Op∏aty za wydanie takiej karty, cz´Êç prowizji za transakcje lub
dodatkowà prowizj´ (pochodzàcà od klienta i banku) bank przeznacza na rzecz organizacji spo∏ecz-
nych, uczelni lub na przedsi´wzi´cia charytatywne. Wspomagane w ten sposób instytucje to m.in.
Tatrzaƒskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzy˝, Uniwersytet Wroc∏awski,
program budowy Polskiego Sztucznego Serca, Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy, Akcja „Paja-
cyk” Polskiej Akcji Humanitarnej. Ros∏a równie˝ liczba programów lojalnoÊciowych dla posiadaczy
kart, np. programów rabatowych uprawniajàcych do zni˝ek w wybranych punktach handlowych.
Szczególnego typu programami preferencyjnymi obj´te by∏y karty typu co-branded (kredytowe oraz
debetowe) wydawane przez banki we wspó∏pracy z wybranymi partnerami, np. operatorami tele-
fonii komórkowej, dystrybutorami paliw samochodowych, portalami internetowymi, operatorami
telewizji cyfrowej, biurami podró˝y, wydawnictwami oraz centrami handlowo-rozrywkowymi. Kar-
ty co-branded umo˝liwia∏y posiadaczom korzystanie np. z rabatów czy systemów zbierania punk-
tów uprawniajàcych do otrzymania prezentów lub darmowych zakupów.

W latach 2002-2003 rynek kart kredytowych zorientowany by∏ g∏ównie na klientów indywi-
dualnych. Karty dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw by∏y mniej dost´pne i stanowi∏y zaledwie kil-
ka procent ogó∏u wydanych kart.

Ramka 5.1.6

ROZWÓJ BANKOWOÂCI PRYWATNEJ

Wraz z rozwojem rynku us∏ug bankowych w Polsce oraz wzrostem zamo˝noÊci najbogat-
szej cz´Êci spo∏eczeƒstwa niektóre banki zwi´kszy∏y zainteresowanie segmentem bankowoÊci
prywatnej (private banking), czyli zindywidualizowanym i kompleksowym systemem obs∏ugi fi-
nansowej zamo˝nych klientów indywidualnych. BankowoÊç prywatna stanowi∏a dla banków
nie tylko wysoce rentowny segment, lecz równie˝ dzia∏alnoÊç o charakterze strategicznym, po-
niewa˝ znacznà cz´Êç jej klientów stanowili cz∏onkowie zarzàdów przedsi´biorstw obs∏ugiwa-
nych przez banki. Aby wyodr´bniç grup´ najzamo˝niejszych klientów, banki stosowa∏y jako kry-
terium posiadane aktywa p∏ynne do dyspozycji (minimum ustalano z regu∏y na poziomie
od 100 tys. do 500 tys. z∏) lub wysokoÊç miesi´cznych dochodów netto (np. powy˝ej 10 tys.
z∏). Progi zamo˝noÊci stosowane w Polsce by∏y wielokrotnie ni˝sze ni˝ w krajach Europy Za-
chodniej (gdzie wynosi∏y przeci´tnie oko∏o 1 milion euro). Banki bra∏y jednak pod uwag´ ni˝-
szy poziom krajowych dochodów per capita, potencja∏ wzrostu zamo˝noÊci danego klienta
w przysz∏oÊci, a nierzadko tak˝e jego presti˝ w Êrodowisku i wp∏yw na decyzje podejmowane
przez innych klientów banku. Na polskim rynku bankowoÊci prywatnej silnà pozycj´ zajmowa-
∏y inne ni˝ depozyty instrumenty inwestycyjne. Zmiany w strukturze zarzàdzanych aktywów
klientów bankowoÊci prywatnej by∏y znacznie szybsze ni˝ w bankowoÊci detalicznej ogó∏em.
Klienci private banking mieli do dyspozycji coraz wi´cej produktów finansowych powiàzanych
z rynkiem walutowym (np. opcje walutowe), kapita∏owym (np. euroobligacje) oraz tzw. pro-
duktów strukturyzowanych1 (np. lokaty inwestycyjne zorientowane na papiery d∏u˝ne lub in-
deksy gie∏dowe). Szczególnà propozycjà dla najbogatszych klientów by∏y kredyty na zakup dzie∏
sztuki (np. kredyt w wysokoÊci do 50% ceny sprzeda˝y lub maksymalnej szacowanej wartoÊci
dzie∏a sztuki wystawionego na aukcji). Oferta bankowoÊci prywatnej wyró˝nia∏a si´ równie˝
u˝yciem fachowej terminologii, z regu∏y niespotykanej w standardowej ofercie banków.

1 Produkty strukturyzowane powstajà poprzez tworzenie koszyka ró˝nego rodzaju instrumentów pochodnych, np.
opcji na indeksy gie∏dowe lub kursy walut, w celu uzyskania okreÊlonych parametrów stopy zwrotu i zabezpiecze-
nia przed ryzykiem.
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UUss∏∏uuggii  ddllaa  mmaa∏∏yycchh  ii ÊÊrreeddnniicchh  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttww

W analizowanym okresie, szczególnie w 2002 r., niskie tempo wzrostu gospodarczego oraz
trudnoÊci finansowe wielu firm zmusi∏y banki do zaostrzenia zasad kredytowania podmiotów go-
spodarczych. JednoczeÊnie, na skutek rosnàcej konkurencji cenowej spad∏y mar˝e osiàgane we
wspó∏pracy z klientami korporacyjnymi, co sk∏oni∏o wiele banków do poszukiwania nowych êróde∏
dochodów. Czynniki te spowodowa∏y wzrost zainteresowania banków obs∏ugà klientów z sektora
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MSP), który coraz cz´Êciej by∏ traktowany przez zarzàdzajàcych
bankami jako jeden z g∏ównych segmentów rynku. Oprócz podwy˝szonego ryzyka, wynikajàcego
m.in. ze specyficznego stylu zarzàdzania ma∏à firmà (np. firmà rodzinnà), braku odpowiednich za-
bezpieczeƒ, braku danych finansowych (np. w zwiàzku z prowadzeniem uproszczonej ksi´gowoÊci)
czy krótkiej historii kredytowej (w przypadku nowych firm) banki zacz´∏y dostrzegaç korzyÊci zwià-
zane z obs∏ugà podmiotów z sektora MSP, takie jak: du˝a liczba firm i wysoki udzia∏ w tworzeniu
PKB (du˝a grupa klientów oraz rozproszenie ryzyka kredytowego pomi´dzy wiele podmiotów), zna-
czàcy potencja∏ wzrostu, stosunkowo wysokie mar˝e osiàgane przez banki w tym segmencie
(w zwiàzku z wy˝szym ryzykiem) oraz naturalna sk∏onnoÊç ma∏ych i Êrednich firm do wchodzenia
w g∏´bsze relacje z bankami (w celu uzyskania ∏atwiejszego dost´pu do kredytów i doradztwa).

Strategia banków wobec ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw opiera∏a si´ na pog∏´bionej seg-
mentacji klientów z tej grupy. Wi´kszoÊç banków oddzieli∏a segment firm Êrednich od ma∏ych, cz´-
sto traktujàc te pierwsze jako klientów korporacyjnych, a drugie jako detalicznych. Podstawowym
kryterium wyodr´bniania segmentów rynku by∏a wielkoÊç rocznych obrotów158. Banki stosowa∏y tak-
˝e dodatkowe kryteria, np. przynale˝noÊç firmy do pewnej bran˝y lub jej subiektywnie szacowany
potencja∏ rozwojowy. Niektóre banki wprowadza∏y segmentacj´ wieloszczeblowà, stosujàc dodatko-
wy podzia∏ wewnàtrz grup ma∏ych i Êrednich firm. Przyk∏adowo, jeden z banków w swojej ofercie
dla grupy ma∏ych przedsi´biorstw rozró˝ni∏ przedsi´biorstwa o najwy˝szych obrotach prowadzàce
pe∏nà ksi´gowoÊç, przedsi´biorstwa stosujàce uproszczone formy rachunkowoÊci, osoby prowadzà-
ce dzia∏alnoÊç gospodarczà, najmniejsze firmy o rocznych obrotach do 50 tys. z∏ oraz osoby rozpo-
czynajàce dzia∏alnoÊç gospodarczà. Dla ka˝dego z tych segmentów bank przygotowa∏ specjalne pa-
kiety produktowe, ró˝niàce si´ cenà i zakresem oferowanych us∏ug. Pakiety zawiera∏y standardowe
produkty (rachunek bie˝àcy, lokaty bankowe, karty kredytowe, limit debetowy, dost´p do banku
przez telefoniczne centrum obs∏ugi klienta lub Internet), które mog∏y byç uzupe∏nione np. rachun-
kiem pomocniczym lub przelewami zagranicznymi. Uwzgl´dniajàc szczególne potrzeby klientów,
banki oferowa∏y dodatkowe us∏ugi, np. produkty ubezpieczeniowe, leasing, faktoring, mo˝liwoÊç in-
westowania na rynku kapita∏owym lub udzielanie gwarancji bankowych. Oprócz wystandaryzowa-
nych pakietów wiele banków oferowa∏o najbardziej rentownym i perspektywicznym klientom-przed-
si´biorcom tak˝e indywidualne us∏ugi doradcze (inwestycyjne, podatkowe). Banki zacz´∏y postrzegaç
doradztwo jako coraz wa˝niejszy czynnik w pozyskiwaniu klientów z sektora MSP.

Niektóre banki wprowadzi∏y udogodnienia przy udzielaniu kredytów na bie˝àcà dzia∏alnoÊç
oraz inwestycje. Przy udzielaniu kredytu obrotowego minimalny okres istnienia firmy zosta∏ obni˝o-
ny do „0-6 miesi´cy”, czyli teoretycznie mo˝liwe by∏o uzyskanie kredytu obrotowego przez firm´
rozpoczynajàcà dzia∏alnoÊç. Przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych nieliczne banki umo˝liwia∏y fi-
nansowanie do 100% wartoÊci inwestycji, tj. bez wk∏adu w∏asnego. Najd∏u˝sze dost´pne na rynku
okresy kredytowania si´ga∏y 15 lat, chocia˝ standardowo czas na sp∏at´ kredytu inwestycyjnego wy-
nosi∏ od 3 do 7 lat. Niekiedy przedsi´biorcy zaciàgajàcy kredyt inwestycyjny mogli liczyç na kilku-
miesi´cznà karencj´ w sp∏acie kapita∏u, jednak pod warunkiem, ˝e inwestycja przynosi∏a zyski. Po-
dobnie jak osobom prywatnym, banki oferowa∏y firmom tzw. plany finansowe, ∏àczàce cechy kre-
dytu odnawialnego np. z kredytem hipotecznym. W ofercie dla firm znajdowa∏y si´ równie˝ kredy-
ty preferencyjne dofinansowywane z ró˝nego rodzaju funduszy pomocowych. Instytucje udzielajà-
ce subsydiów kredytowych to m.in. Komisja Europejska (fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej
– np. PHARE, SAPARD), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

158 Próg rocznych obrotów pozwalajàcy rozró˝niç przedsi´biorstwa ma∏e i Êrednie wynosi∏ z regu∏y 10 mln z∏, jednak
niektóre banki ustala∏y go na innym poziomie, np. 5, 8 lub 12 mln z∏ (patrz: M. Pokojska: Wbrew prostym podzia∏om.
„Gazeta Bankowa” nr 33 (773), 18 sierpnia 2003 r.).
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Do zalet kredytów tego typu zalicza si´ atrakcyjne oprocentowanie, d∏ugi okres kredytowania i do-
finansowanie cz´Êci kosztów inwestycji lub odsetek.

W zakresie us∏ug operacyjno-rozliczeniowych banki, zw∏aszcza te, które oferowa∏y dost´p
do us∏ug za poÊrednictwem Internetu, obni˝y∏y lub zlikwidowa∏y op∏aty za otwarcie i prowadzenie
rachunku oraz dokonywanie przelewów. Przelewy na rachunki instytucji o szczególnym znaczeniu
dla przedsi´biorstw, np. przelewy do ZUS lub urz´du skarbowego, bywa∏y w ramach pakietów dla
firm ca∏kowicie zwolnione z op∏at. Firmom zatrudniajàcym wielu pracowników, wysy∏anych w de-
legacje lub samodzielnie reprezentujàcych przedsi´biorstwo, banki oferowa∏y karty p∏atnicze i kre-
dytowe (cz´sto karty przedp∏acone) u∏atwiajàce rozliczanie kosztów podró˝y oraz innych wydatków
poniesionych przez pracowników. Dla firm handlowych banki wprowadzi∏y pakiety z obni˝onymi
op∏atami za odbiór gotówki, w tym w tzw. wrzutniach nocnych. WÊród klientów promowano rów-
nie˝ stosowanie polecenia zap∏aty jako nowoczesnej formy rozliczeƒ bezgotówkowych.

DDeeppoozzyyttyy  ii iinnwweessttoowwaanniiee  oosszzcczz´́ddnnooÊÊccii

W latach 2002-2003 spada∏a ogólna wielkoÊç depozytów zgromadzonych w bankach, co –
jak wspomniano w rozdziale 5.1.3.2 „Zobowiàzania” – wiàza∏o si´ g∏ównie ze spadkiem oprocen-
towania depozytów (nominalnego oraz realnego)159 oraz pogorszeniem sytuacji finansowej klien-
tów banków (mniejsza sk∏onnoÊç do oszcz´dzania, wycofywanie depozytów z przeznaczeniem
na sfinansowanie bie˝àcych wydatków konsumpcyjnych). Istotne by∏o równie˝ wprowadzenie
w marcu 2002 r. opodatkowania dochodów kapita∏owych w wysokoÊci 20%, które dodatkowo
zmniejszy∏o efektywnie otrzymywane odsetki od lokat160.

Przepisy ustanawiajàce opodatkowanie dochodów z zysków kapita∏owych przewidywa∏y
zwolnienie z podatku dochodów ze Êrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych
przed 1.12.2001 r. na podstawie zawartych przed tym dniem umów na czas oznaczony. W zwiàz-
ku z tym pod koniec 2001 r. w ofercie banków pojawi∏y si´ tzw. lokaty antypodatkowe, pozwalajà-
ce uniknàç opodatkowania zysków ze zdeponowanych oszcz´dnoÊci. Cieszàce si´ du˝à popularno-
Êcià lokaty tego typu przybiera∏y ró˝ne formy, najcz´Êciej lokaty rentierskiej o zmiennym oprocento-
waniu, zawieranej na d∏ugi termin (15 lat). Zawarta przed 1.12.2001 r. umowa lokaty antypodat-
kowej nie mog∏a byç po tym terminie zmieniana, skracana, przed∏u˝ana ani odnawiana, gdy˝ po-
wodowa∏o to utrat´ zwolnienia z podatku od naliczonych odsetek. Po zawarciu d∏ugoletnich umów

159 Spadek depozytów wynika∏ m.in. z efektu iluzji nominalnej, czyli kierowania si´ przez klientów banków przede
wszystkim nominalnà wysokoÊcià oprocentowania deponowanych Êrodków jako miernikiem uzyskiwanych korzyÊci, bez
uwzgl´dnienia inflacji.
160 Patrz równie˝: ramka 3.1.
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èród∏o: dane NBP.



5

Instytucje finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W LATACH 2002–2003 81

z klientami banki ju˝ od poczàtku 2002 r. obni˝a∏y oprocentowanie lokat antypodatkowych, nie-
rzadko do poziomu, przy którym lokaty te stawa∏y si´ mniej op∏acalne ni˝ lokaty z bie˝àcej oferty
banków z uwzgl´dnieniem podatku161.

Zak∏adanie lokat antypodatkowych w ostatnim kwartale 2001 r. spowodowa∏o przyrost de-
pozytów, przede wszystkim terminowych (tak˝e kosztem wk∏adów na rachunkach bie˝àcych).
W póêniejszym okresie lokaty bankowe zacz´∏y jednak przegrywaç konkurencj´ z ofertà funduszy
inwestycyjnych162. Banki stara∏y si´ zdyskontowaç zmian´ w preferencjach klientów, anga˝ujàc si´
w coraz wi´kszym stopniu w sprzeda˝ jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, g∏ównie
tych towarzystw, które by∏y z nimi powiàzane kapita∏owo. Niektóre banki proponowa∏y ofert´ ró˝-
nych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Przyk∏adowo, Supermarket Funduszy Inwestycyjnych,
utworzony pod koniec 2002 r. przez mBank, umo˝liwia∏ bezprowizyjne nabywanie jednostek
uczestnictwa kilkudziesi´ciu funduszy nale˝àcych do ró˝nych towarzystw.

W reakcji na oczekiwanie przez klientów wy˝szych zysków z deponowanych Êrodków banki
umieszcza∏y w swojej ofercie nowe rodzaje lokat, np. lokaty progresywne, inwestycyjne, dualne.
Klientom oferowano promocyjne warunki, np. mo˝liwoÊç wycofania w dowolnej chwili zgromadzo-
nych odsetek lub nawet ca∏ej kwoty lokaty bez utraty prawa do odsetek.

Istotà lokat progresywnych by∏o rosnàce co kwarta∏ oprocentowanie lokaty pod warunkiem
jej przed∏u˝enia. W ofercie banków pojawi∏y si´ te˝ konta oszcz´dnoÊciowe, oferujàce progresyw-
ne oprocentowanie rosnàce proporcjonalnie do Êrodków zgromadzonych na rachunku, przy za-
pewnieniu swobodnego dost´pu do pieni´dzy. 

Lokaty inwestycyjne ∏àczy∏y tradycyjnà lokat´ terminowà z tzw. produktami strukturyzowany-
mi. Deponent otrzymywa∏ ustalone odsetki minimalne lub wy˝sze, w zale˝noÊci od ewolucji wskaê-
nika, na którym opiera∏a si´ lokata. Wskaêniki, na których najcz´Êciej bazowa∏o oprocentowanie lo-
kat, to indeksy gie∏dowe rynków europejskich (np. Dow Jones Eurostoxx 50, FTSE Eurotop 100),
amerykaƒskich (np. S&P 500), Warszawskiej Gie∏dy Papierów WartoÊciowych (WIG20) oraz kursy
walut (np. dolara amerykaƒskiego).

Aby uzupe∏niç ubytek po stronie pasywów, spowodowany spadkiem depozytów, banki pro-
wadzi∏y równie˝ emisj´ w∏asnych obligacji detalicznych163. Do koƒca 2003 r. dodatkowà zach´tà
dla nabywców takich papierów by∏o zwolnienie z podatku od zysków kapita∏owych. Banki cz´sto
oferowa∏y w∏asne obligacje w po∏àczeniu z tradycyjnà lokatà. By∏y to tzw. lokaty dualne, polegajà-
ce na jednoczesnym zainwestowaniu w obligacje banku oraz lokat´ terminowà. Lokaty dualne wy-
st´powa∏y tak˝e w wersji ∏àczàcej lokat´ terminowà z inwestycjà w wybrany fundusz inwestycyjny.

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

XIIIXVIIIIXIIIXVIIIIXIIIXVIIIIXII

%

2000 2001 2002 2003

Nominalne Realne
miesiàce

Wykres 5.1.17. Ârednie oprocentowanie depozytów terminowych przedsi´biorstw

èród∏o: dane NBP.

161 P. Blajer: Wi´cej zabierajà ni˝ wyp∏acajà. „Moje Pieniàdze” – dodatek do „Rzeczpospolitej” z dnia 15.04.2004 r., s. D1.
162 Porównaj rozdzia∏ 5.3.
163 Patrz podrozdzia∏ 6.2.2.4.
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Oprócz rozwijania nowych produktów oszcz´dnoÊciowych banki stara∏y si´ przyciàgnàç de-
ponentów poprzez promocje niezwiàzane bezpoÊrednio z warunkami lokowania Êrodków. Przyk∏a-
dowo, za za∏o˝enie lokaty oferowano pakiet us∏ug telekomunikacyjnych, kupon rabatowy na zakup
us∏ug w biurze turystycznym czy mo˝liwoÊç wylosowania nagród rzeczowych.

5.1.7. Rozszerzanie kana∏ów dystrybucji

W latach 2002-2003 systematycznie zwi´ksza∏o si´ znaczenie nowych kana∏ów dystrybucji
produktów i us∏ug bankowych. Najdynamiczniej rozwija∏a si´ bankowoÊç elektroniczna, nie tylko
w przypadku banków internetowych, lecz równie˝ jako dodatkowy kana∏ dost´pu do us∏ug ofero-
wanych przez tradycyjne banki. Innowacjà by∏o powstanie sieci kiosków bankowych. Oprócz poszu-
kiwania nowych sposobów dystrybucji us∏ug banki udost´pnia∏y swojà sieç placówek do sprzeda˝y
produktów innych instytucji finansowych, szczególnie towarzystw ubezpieczeniowych oraz towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych.

BBaannkkoowwooÊÊçç  eelleekkttrroonniicczznnaa

BankowoÊç elektroniczna164 jest dodatkowym kana∏em dystrybucji produktów i us∏ug ban-
kowych. PoÊrednio przyczynia si´ do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej banków w zakresie ofe-
rowanych us∏ug, a tak˝e umo˝liwia redukcj´ kosztów operacyjnych. Wa˝nym elementem bankowo-
Êci elektronicznej jest pieniàdz elektroniczny165. Kategoria ta odnosi si´ do instrumentów rozlicze-
niowych, którymi sà karty p∏atnicze i elektroniczne kana∏y dost´pu.

W 2002 r. i 2003 r. wi´kszoÊç banków komercyjnych w Polsce (odpowiednio 38 i 42) prowa-
dzi∏a dzia∏alnoÊç za poÊrednictwem oddzia∏ów. Pozosta∏e banki to bezoddzia∏owe spó∏ki-córki ban-
ków zagranicznych, Êwiadczàce us∏ugi wy∏àcznie przez centrale. Równolegle banki prowadzi∏y dzia∏al-
noÊç za pomocà elektronicznych kana∏ów dystrybucji, niewymagajàcych obecnoÊci obu stron transak-
cji. Je˝eli tendencja rozwoju bankowoÊci elektronicznej b´dzie si´ utrzymywa∏a, zwi´kszanie liczby tra-
dycyjnych oddzia∏ów w bankach nie b´dzie konieczne. Nowe oddzia∏y generujà bowiem dla banku
wy˝szy koszt ni˝ obs∏uga elektronicznego kana∏u dystrybucji us∏ug. Dlatego banki stwarzajà takie wa-
runki funkcjonowania, poprzez ustalonà wysokoÊç prowizji i op∏at, aby klienci preferowali korzystanie
z elektronicznych kana∏ów dost´pu do us∏ug bankowych, zamiast korzystaç z obs∏ugi przy okienku. 

Nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e liczba krajowych placówek bankowych od 2001 r. systema-
tycznie si´ zmniejsza, co wià˝e si´ m.in. z rozwojem bankowoÊci elektronicznej. 

Rosnàcym zainteresowaniem klientów cieszy si´ obs∏uga konta oraz kupowanie produktów
bankowych przez telefon, tj. bankowoÊç telefoniczna (telephone banking), oraz bankowoÊç mobilna

164 Forma us∏ug bankowych, polegajàca na umo˝liwieniu klientowi bezpoÊredniego dost´pu do jego rachunku za po-
Êrednictwem komputera (lub innego urzàdzenia elektronicznego, np. bankomatu czy telefonu). Por. J. Grzywacz: Pod-
stawy bankowoÊci. Warszawa 2002 Difin, s. 71.
165 Definicja pieniàdza elektronicznego zosta∏a wprowadzona do Ustawy Prawo bankowe.

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

1998 1999 2000 2001 2002 20031997

9.883 9.746

10.428

11.470

10.721

9.965

9.163

Wykres 5.1.18. Liczba krajowych placówek banków komercyjnych

èród∏o: dane NBP.



5

Instytucje finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W LATACH 2002–2003 83

(mobile banking), ∏àczàca cechy telebankowoÊci i bankowoÊci internetowej z wykorzystaniem do-
st´pu do Internetu za pomocà protoko∏u WAP.

BankowoÊç internetowa jest obecnie jednym z najszybciej rozwijajàcych si´ komercyjnych za-
stosowaƒ Internetu. Banki oferujàce serwisy internetowe dzielà si´ na dwie grupy: banki istniejàce
fizycznie i posiadajàce sieci tradycyjnych oddzia∏ów, ale dodatkowo tworzàce rozwiàzania oparte
na stronach WWW i oferujàce us∏ugi przez Internet, oraz banki wy∏àcznie internetowe. Dla pierw-
szej grupy banków serwisy internetowe sà alternatywnymi kana∏ami dystrybucji us∏ug i produktów.
Banki tego typu dominujà na rynku. Druga grupa banków to tzw. banki wirtualne, które oferujà
swoje us∏ugi wy∏àcznie przez Internet i nie posiadajà tradycyjnych placówek. Oferujà zdalny dost´p
do konta bez mo˝liwoÊci wizyty w tradycyjnym oddziale bankowym (nie ma bezpoÊredniego kon-
taktu klienta z personelem banku). Banki tego typu sà tak˝e wspomagane przez telefoniczne kana-
∏y dystrybucji oraz sieç bankomatów zapewniajàcà dost´p do gotówki. W Polsce prekursorem e-
-bankowoÊci by∏ Powszechny Bank Gospodarczy z ¸odzi, który w 1998 r. uruchomi∏ pierwszy wir-
tualny oddzia∏ dla klientów indywidualnych i ma∏ych firm. W 1999 r. PBG zosta∏ w∏àczony do Ban-
ku Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA), w wyniku czego powsta∏a wersja konta z dost´pem przez In-
ternet dla klientów Banku Pekao SA. W 1999 r. rozpoczà∏ równie˝ dzia∏alnoÊç internetowà Wielko-
polski Bank Kredytowy SA oraz Bank Przemys∏owo-Handlowy SA.

Pierwszym bankiem w Polsce, który opar∏ swojà dystrybucj´ tylko na Internecie (bankiem wir-
tualnym), by∏ mBank. Nast´pnymi by∏y Volkswagen Bank Direct i Inteligo. W Polsce dzia∏ajà obec-
nie trzy w pe∏ni wirtualne banki, prowadzone przez BRE Bank SA, PKO Bank Polski SA i Volkswagen
Bank Polska SA (odpowiednio mBank, Interligo i Volkswagen Bank Direct). AtrakcyjnoÊç oferty ban-
ków wirtualnych polega w du˝ej mierze na tym, ˝e proponujà one bardzo korzystne warunki pro-
wadzenia konta, np.: bezp∏atne prowadzenie rachunku, bezp∏atnà kart´ p∏atniczà, bezp∏atne prze-
lewy, bezp∏atne korzystanie z niektórych bankomatów. Ponadto w bankach wirtualnych oprocento-
wanie ROR-ów jest wy˝sze ni˝ w bankach tradycyjnych.

BezpoÊrednie korzystanie z us∏ug bankowych umo˝liwiajà tak˝e bankomaty. Za ich poÊred-
nictwem klient mo˝e mieç dost´p do nast´pujàcych us∏ug bankowych: wp∏aty na rachunek i wyp∏a-
ty z rachunku, zak∏adanie lokat, sprawdzanie salda oraz oglàdanie historii konta.

Oprócz dynamicznie rozwijajàcej si´ bankowoÊci internetowej w 2003 r. na rynku us∏ug ban-
kowych pojawi∏a si´ innowacja w postaci dystrybucji produktów bankowych przez sieç tzw. kio-
sków. Debiutujàcy na rynku Eurobank opracowa∏ koncepcj´ kiosku bankowego, czyli punktu obs∏u-
gi w postaci stoiska zlokalizowanego w hipermarkecie bàdê w galerii handlowej, czynnego przez
siedem dni w tygodniu, obs∏ugiwanego przez ma∏y zespó∏ pracowników, wyposa˝onego w kom-
puter, sejf oraz bankomat z funkcjà depozytowà (tzw. wp∏atomat). Stworzona w krótkim okresie
sieç kiosków, uzupe∏niona tradycyjnymi oddzia∏ami, stanowi∏a sieç dystrybucji produktów nowego
banku. W za∏o˝eniach twórców Eurobanku, którego pierwszym g∏ównym produktem by∏y kredyty
konsumenckie, atutem takiego sposobu dystrybucji mia∏y byç: bliskoÊç i dost´pnoÊç dla potencjal-
nych klientów, szybkoÊç dokonywania oceny zdolnoÊci kredytowej i podejmowania decyzji o udzie-
leniu kredytu oraz minimalne formalnoÊci. Istotnà cechà kiosków bankowych by∏ równie˝ znacznie
ni˝szy ni˝ w przypadku tradycyjnych oddzia∏ów bankowych koszt utrzymania.

WWssppóó∏∏pprraaccaa  bbaannkkóóww  ii zzaakk∏∏aaddóóww  uubbeezzppiieecczzeenniioowwyycchh  ((bbaannccaassssuurraannccee))

W latach 2002-2003 nadal rozwija∏a si´ sprzeda˝ produktów ubezpieczeniowych przez ban-
ki (tzw. bancassurance). Do oferty typowych produktów banki do∏àcza∏y pakiety us∏ug ubezpiecze-
niowych. Tendencja ta by∏a szczególnie silna w przypadkach, gdy bank i zak∏ad ubezpieczeƒ nale-
˝a∏y do jednej grupy kapita∏owej. Banki przyjmowa∏y wi´c rol´ sieci dystrybucji produktów ubezpie-
czeniowych166. 

Konta osobiste coraz cz´Êciej przybiera∏y form´ pakietu zawierajàcego oprócz funkcji rozlicze-
niowych, oszcz´dnoÊciowych i kredytowych równie˝ us∏ugi ubezpieczeniowe. Us∏ugi takie obejmo-

166 Patrz rozdzia∏ 5.4.3.
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wa∏y przede wszystkim ubezpieczenie kart do∏àczonych do rachunku (debetowych lub kredyto-
wych) oraz ubezpieczenie na ˝ycie i ubezpieczenie nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków. Do pod-
stawowych (debetowych) kart p∏atniczych oferowano standardowe ubezpieczenie na wypadek nie-
uprawnionego u˝ycia utraconej karty167 oraz ró˝ne opcje dodatkowe, np. ubezpieczenie na wypa-
dek kradzie˝y gotówki wyp∏aconej w bankomacie, ubezpieczenie towaru zakupionego przy u˝yciu
karty, gwarancj´ najni˝szej ceny168. 

Znacznie szerszy wybór ubezpieczeƒ banki oferowa∏y u˝ytkownikom kart kredytowych. Licz-
ba i zakres udzielanych ubezpieczeƒ zale˝a∏y od rodzaju karty i do∏àczonego do niej pakietu us∏ug.
Przyk∏adowe us∏ugi oferowane posiadaczom najdro˝szych i najbardziej presti˝owych kart to: pakiet
assistance, zapewniajàcy dost´p do pomocy prawnej i medycznej za granicà; pakiet ubezpieczenia
zagranicznego do równowartoÊci miliona euro, obejmujàcy ubezpieczenie wypadkowe, koszty le-
czenia oraz odpowiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzone osobom trzecim; program ubezpieczeniowy
obejmujàcy w∏aÊciciela karty oraz towarzyszàcych mu w podró˝y cz∏onków rodziny. 

Banki w coraz wi´kszej skali oferowa∏y równie˝ ubezpieczenia towarzyszàce udzielanym kre-
dytom. W latach 2002–2003 wysokiej dynamice kredytów mieszkaniowych towarzyszy∏ rozwój pro-
duktów z dziedziny ubezpieczeƒ ryzyka finansowego zwiàzanego z finansowaniem nieruchomoÊci.
Do typowych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez banki nale˝a∏y: ubezpieczenie kre-
dytu do czasu uzyskania wpisu do hipoteki; wspomniane w poprzednim rozdziale ubezpieczenie
kredytu do wysokoÊci wymaganego udzia∏u w∏asnego, pozwalajàce kredytobiorcy na zaciàgni´cie
kredytu w wysokoÊci 100% wartoÊci nieruchomoÊci, oraz ubezpieczenie kredytobiorcy od ryzyka
utraty sta∏ego êród∏a utrzymania. Oprócz tego banki oferowa∏y klientom ubezpieczenia majàtkowe
nabywanej nieruchomoÊci. Przy udzielaniu kredytów konsumenckich na zakup samochodów banki
tradycyjnie oferowa∏y pakiety ubezpieczeƒ komunikacyjnych AC/OC/NW oraz ubezpieczeƒ na ˝ycie
dla kredytobiorcy. W ofercie banków pojawi∏y si´ te˝ produkty ∏àczàce us∏ugi ubezpieczeniowe
z kredytami ratalnymi i gotówkowymi. Innego rodzaju produktem typu bancassurance by∏y polisy
lokacyjne, umo˝liwiajàce osiàgni´cie zysku wolnego od podatku, ∏àczàce cechy produktu ubezpie-
czeniowego i inwestycyjnego (np. inwestycja okreÊlonej kwoty minimalnej po∏àczona z polisà na ˝y-
cie i do˝ycie). Banki prowadzi∏y te˝ sprzeda˝ ubezpieczeƒ w sposób niepowiàzany, np. ubezpieczeƒ
mieszkaniowych, na ˝ycie, OC osób w ˝yciu prywatnym lub pakietów podró˝nych.

5.1.8. Perspektywy

Rozwój polskiego sektora bankowego w najbli˝szych latach b´dzie w znacznym stopniu zde-
terminowany szansami i wyzwaniami zwiàzanymi z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Najwa˝niejszà szansà dla polskiego sektora bankowego, zwiàzanà z cz∏onkostwem w UE, jest
spodziewane zwi´kszenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Przyspieszenie rozwoju gospo-
darki powinno byç spowodowane przez nast´pujàce czynniki:

– wzrost obrotów w handlu mi´dzynarodowym (swobodny przep∏yw towarów w ramach UE,
wspólna polityka handlowa),

– zintensyfikowanie nap∏ywu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych (podniesienie wiary-
godnoÊci i atrakcyjnoÊci Polski jako miejsca lokalizacji inwestycji),

– rozwój infrastruktury (dzi´ki wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE).

O˝ywienie gospodarcze oraz stopniowe zwi´kszanie dochodów firm i gospodarstw domo-
wych powinny przyczyniç si´ do wzrostu ogólnego zapotrzebowania na us∏ugi finansowe. Wynika-

167 Ustawa z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p∏atniczych, która wesz∏a w ˝ycie dnia
12.10.2003 r., ograniczy∏a odpowiedzialnoÊç klientów banku za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione
po zg∏oszonej utracie karty do równowartoÊci 150 euro.
168 Gwarancja najni˝szej ceny obejmuje ochronà produkty kupione za pomocà karty przez okreÊlony okres od daty za-
kupu (np. do 30 dni w przypadku kart debetowych, 60 dni w przypadku kart kredytowych). Posiadacz karty, który spo-
tka si´ z ofertà tego samego produktu za ni˝szà cen´, otrzymuje od towarzystwa ubezpieczeniowego gwarancj´ pokry-
cia ró˝nicy w cenie produktu (przy spe∏nieniu pewnych dodatkowych warunków).
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jàcy z poprawy sytuacji finansowej wzrost optymizmu przedsi´biorców i konsumentów mo˝e spo-
wodowaç zwi´kszenie sk∏onnoÊci do inwestowania. Wp∏ynie to zapewne na wzrost popytu na kre-
dyt, poniewa˝ cz´Êç inwestycji b´dzie finansowana przez banki. Ponadto banki b´dà wspó∏finanso-
waç projekty realizowane w ramach unijnych programów pomocy strukturalnej.

Istnieje równie˝ wiele innych czynników wynikajàcych z cz∏onkostwa Polski w Unii Europej-
skiej, które b´dà oddzia∏ywaç na polski sektor bankowy. G∏ównym wyzwaniem dla banków b´dzie
rosnàca konkurencja ze strony podmiotów dzia∏ajàcych w innych sektorach systemu finansowego.
Nale˝y oczekiwaç upowszechnienia si´ w Polsce tendencji do stopniowego zast´powania banków
na rynku kredytowym i depozytowym przez niebankowe instytucje finansowe, takie jak poÊrednicy
kredytowi, firmy leasingowe, faktoringowe czy fundusze inwestycyjne169. Ponadto, w przypadku
podmiotów gospodarczych, zw∏aszcza du˝ych, mo˝na spodziewaç si´ dà˝enia do zast´powania
kredytu bankowego bezpoÊrednim finansowaniem na rynku kapita∏owym, zw∏aszcza przez naj-
wi´ksze przedsi´biorstwa, które b´dà w stanie wykorzystaç u∏atwienia w dost´pie do kapita∏u
na Jednolitym Rynku. Szansà dla banków w Polsce b´dzie rozwój us∏ug finansowych dla sektora
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.

Na szanse i zagro˝enia dla sektora bankowego w Polsce mo˝na równie˝ spojrzeç przez pry-
zmat ryzyka bankowego, w szczególnoÊci ryzyka kredytowego, ryzyka stopy procentowej oraz ryzy-
ka kursowego. 

Wprowadzenie w przysz∏oÊci euro wp∏ynie na zmniejszenie skali ryzyka stopy procentowej
i ryzyka kursowego170. Polska jako cz∏onek Unii Europejskiej b´dzie zobowiàzana do przyj´cia
wspólnej waluty. B´dzie to mo˝liwe pod warunkiem spe∏nienia tzw. kryteriów zbie˝noÊci (ramka
5.1.7). Polityka zmierzajàca do spe∏nienia tych kryteriów b´dzie polegaç m.in. na ograniczeniu po-
ziomu wahaƒ kursu z∏otego wzgl´dem euro i utrzymywaniu niskiego poziomu inflacji, co b´dzie
sprzyjaç spadkowi rynkowych stóp procentowych. Czynniki te zwi´kszà przewidywalnoÊç kursu z∏o-
tego oraz zmian stóp procentowych, co spowoduje zmniejszenie si´ odpowiednich rodzajów ryzy-
ka. Po wprowadzeniu euro ca∏kowicie zniknie ryzyko kursowe w relacji do innych gospodarek
wspólnego obszaru walutowego.

Ramka 5.1.7

169 Patrz rozdzia∏y 5.2 i 5.3.
170 Porównaj informacje nt. zmniejszenia zmiennoÊci kursu z∏otego wobec euro w 2003 r., zawarte w rozdziale 6.3.

KRYTERIA PRZYSTÑPIENIA DO STREFY EURO

Kryteria zbie˝noÊci, czyli kryteria z Maastricht, obejmujà kryteria fiskalne, odnoszàce si´
do wielkoÊci deficytu sektora finansów publicznych i d∏ugu publicznego, oraz kryteria mone-
tarne, dotyczàce stabilnoÊci cen, wysokoÊci d∏ugoterminowych stóp procentowych oraz stabil-
noÊci kursu walutowego. Kryterium inflacyjne jest spe∏nione, jeÊli inflacja w kraju ubiegajàcym
si´ o cz∏onkostwo w unii monetarnej nie przekracza w okresie referencyjnym o wi´cej ni˝ 1,5
pkt. proc. Êredniej inflacji w trzech krajach UE o najbardziej stabilnych cenach. Zgodnie z kry-
terium zbie˝noÊci stóp procentowych, d∏ugoterminowa stopa procentowa nie mo˝e przekra-
czaç o wi´cej ni˝ 2 pkt. proc. Êredniej z takich stóp w trzech krajach UE charakteryzujàcych si´
najni˝szà inflacjà. Od kraju zamierzajàcego przystàpiç do unii monetarnej wymagane jest rów-
nie˝ co najmniej dwuletnie uczestnictwo w Mechanizmie Kursowym II (ang. Exchange Rate
Mechanism II – ERM II). W tym czasie kurs waluty krajowej powinien utrzymywaç si´ w ustalo-
nym paÊmie wahaƒ wzgl´dem parytetu centralnego, nie szerszym ni˝ +/-15%. Ponadto,
w okresie uczestnictwa w systemie ERM II nie mogà wystàpiç powa˝ne napi´cia na rynku wa-
lutowym, w szczególnoÊci przybierajàce form´ dewaluacji kursu centralnego (patrz: Raport
na temat korzyÊci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro. Warszawa 2004 Narodowy
Bank Polski).
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W okresie uczestnictwa Polski w ERM II mo˝liwy jest przejÊciowy wzrost ryzyka kursowego.
Jak wskazujà doÊwiadczenia innych krajów europejskich, po wprowadzeniu sztywnego przedzia∏u
wahaƒ kursu walutowego oraz przy wystàpieniu niekorzystnych czynników wewn´trznych (brak
stabilnoÊci politycznej lub gospodarczej) mogà pojawiç si´ ataki spekulacyjne na walut´ krajowà.
W pierwszych latach cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej mo˝liwy b´dzie równie˝ przejÊciowy
wzrost ryzyka kredytowego. Mo˝e to si´ wiàzaç z intensywnymi przemianami strukturalnymi w go-
spodarce, które b´dà konsekwencjà w∏àczenia do Jednolitego Rynku. W wi´kszoÊci sektorów od-
czuwane b´dà pozytywne skutki zniesienia ograniczeƒ w przep∏ywie towarów, us∏ug i kapita∏u. Nie-
które przedsi´biorstwa mogà napotkaç trudnoÊci zwiàzane z wprowadzeniem przepisów i norm
unijnych oraz podwy˝szeniem poziomu konkurencji na rynku. Mo˝e to spowodowaç pogorszenie
sytuacji finansowej i problemy z wyp∏acalnoÊcià cz´Êci przedsi´biorstw-kredytobiorców. 

ZZmmiiaannyy  ww ÊÊrrooddoowwiisskkuu  rreegguullaaccyyjjnnyymm

Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej wià˝e si´ z koniecznoÊcià dostosowania polskiego
prawa bankowego do prawa europejskiego171. W ramach Jednolitego Rynku obowiàzuje jednolita
definicja banku, tj. instytucji kredytowej172, oraz zasada wzajemnego uznawania licencji na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci kredytowej (zasada jednolitej licencji). Bank, który uzyska∏ licencj´ w paƒstwie,
w którym znajduje si´ jego siedziba, mo˝e Êwiadczyç us∏ugi w innych paƒstwach cz∏onkowskich
bezpoÊrednio (us∏ugi transgraniczne) lub poprzez otwieranie oddzia∏ów. Wià˝e si´ z tym m.in. kwe-
stia organizacji nadzoru bankowego i mi´dzynarodowej „konkurencji” instytucji nadzorczych, spo-
wodowanej przez tzw. arbitra˝ regulacyjny. Je˝eli obowiàzujàce w innych krajach regulacje by∏yby
∏agodniejsze ni˝ w Polsce, mog∏oby to prowadziç do pogorszenia pozycji konkurencyjnej polskich
banków wobec banków zagranicznych. Aby uniknàç takiej sytuacji, w perspektywie zbli˝ajàcego si´
cz∏onkostwa w UE polski nadzór bankowy zmodyfikowa∏ niektóre przepisy. Porozumienie zawarte
mi´dzy Rzàdem RP, Narodowym Bankiem Polskim oraz Zwiàzkiem Banków Polskich w dniu
30.10.2003 r. obj´∏o zmiany m.in. w systemie rachunkowoÊci, systemie norm ostro˝noÊciowych,
w zasadach opodatkowania banków, a tak˝e ustalenia dotyczàce oprocentowania rezerwy obo-
wiàzkowej odprowadzanej przez banki do NBP. W efekcie zmian wprowadzonych w klasyfikacji na-
le˝noÊci zagro˝onych w 2004 r. b´dzie mog∏a zostaç rozwiàzana cz´Êç rezerw celowych utrzymy-
wanych przez banki. 

Nale˝y równie˝ wziàç pod uwag´ skutki niektórych nowych aktów prawnych Unii Europej-
skiej, które wejdà w ˝ycie w najbli˝szych latach. Sà to m.in. rozporzàdzenie o spó∏ce europejskiej,
stosowanie mi´dzynarodowych standardów rachunkowoÊci oraz trzecia dyrektywa o adekwatnoÊci
kapita∏owej (ramka 5.1.8).

Przepisy dotyczàce spó∏ki europejskiej u∏atwià bankom zagranicznym ewentualne przejmo-
wanie polskich banków oraz transformacj´ dotychczasowych spó∏ek zale˝nych w oddzia∏y. Mo˝e to
rodziç du˝e wyzwania dla nadzoru bankowego, banku centralnego, instytucji ochrony depozytów.
Odnosi si´ to zarówno do kraju macierzystego, jak i krajów goszczàcych.

W zwiàzku z wprowadzeniem w Unii Europejskiej Mi´dzynarodowych Standardów Rachun-
kowoÊci (MSR) banki notowane na gie∏dzie b´dà musia∏y podjàç dzia∏ania dostosowawcze, aby
od poczàtku 2005 r. sporzàdzaç skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. Du˝à
niepewnoÊç banków budzi spodziewane wprowadzenie do stosowania w UE standardów dotyczà-
cych instrumentów finansowych (ramka 5.1.8). Zawarte w tych standardach metody wyceny instru-

171 Szerzej nt. zmian prawnych w rozdziale 3.3.
172 Wed∏ug definicji zawartej w art. 1 Dyrektywy o podejmowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci przez instytucje kredyto-
we (2000/12/WE), „instytucja kredytowa jest przedsi´biorstwem, którego przedmiotem dzia∏alnoÊci jest gromadzenie
depozytów i innych Êrodków finansowych powierzonych przez klientów pod jakimkolwiek tytu∏em zwrotnym oraz
udzielanie kredytów na w∏asny rachunek. Instytucjà kredytowà jest równie˝ instytucja obracajàca pieniàdzem elektro-
nicznym”. Aneks 1 do ww. dyrektywy zawiera list´ kilkunastu czynnoÊci, które mogà byç wykonywane przez instytucje
kredytowe i finansowe. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e przyjmowanie depozytów od ludnoÊci, przechowywanie depozytów
w sejfach bankowych oraz us∏ugi w zakresie opiniowania kredytobiorców (badanie jakoÊci kredytowej) nale˝à do czyn-
noÊci, które mogà byç wykonywane wy∏àcznie przez instytucje kredytowe (czyli do tzw. core banking activities) i tym sa-
mym odró˝niajà banki od niebankowych instytucji finansowych.
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mentów finansowych znajdujàcych si´ w portfelach banków (wg tzw. wartoÊci godziwej) mogà
spowodowaç wi´kszà zmiennoÊç wyników finansowych (w zale˝noÊci od wahaƒ na rynkach), co
z kolei b´dzie wp∏ywaç na zmiany wielkoÊci kapita∏ów w∏asnych banków173.

WejÊcie w ˝ycie trzeciej dyrektywy Unii Europejskiej o adekwatnoÊci kapita∏owej (CAD III174)
b´dzie mia∏o wiele istotnych nast´pstw dla dzia∏alnoÊci banków w Polsce. W zale˝noÊci od stano-
wiska nadzoru bankowego, któremu przyznano swobod´ w tym zakresie, mo˝e si´ poprawiç sytu-
acja ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw jako kredytobiorców (ze wzgl´du na ni˝szà wag´ ryzyka
przypisanà takim podmiotom). W pierwszym okresie obowiàzywania nowych przepisów nie zmie-
ni si´ natomiast waga ryzyka przypisana wi´kszoÊci pozosta∏ych przedsi´biorstw (poniewa˝ nie ma-
jà ratingu). W d∏u˝szej perspektywie banki w Polsce prawdopodobnie poprawià zarzàdzanie ryzy-
kiem, zw∏aszcza kredytowym, co b´dzie wynikiem dà˝enia do stosowania zaawansowanych metod
pomiaru ryzyka przewidzianych przez dyrektyw´ (metody ratingu wewn´trznego). Powinno to po-
zytywnie wp∏ynàç na jakoÊç portfeli kredytowych oraz wielkoÊç kapita∏u regulacyjnego wymagane-
go do pokrycia poszczególnych ekspozycji. Po wejÊciu w ˝ycie CAD III pogorszà si´ natomiast wa-
runki finansowania polskich banków na rynkach zagranicznych. B´dzie to skutkiem zmiany zasady
przypisywania wagi ryzyka dla poszczególnych krajów: z kryterium przynale˝noÊci do OECD na in-
dywidualnà ocen´ danego kraju przez agencje ratingowe. Jednak ze wzgl´du na to, ˝e w krótkim
okresie po wejÊciu w ˝ycie dyrektywy spodziewane jest przystàpienie Polski do strefy euro i w kon-
sekwencji podwy˝szenie ocen ratingowych kraju, wp∏yw pogorszenia wiarygodnoÊci kredytowej
na polskie banki nie powinien byç d∏ugotrwa∏y.

173 Porównaj rozdzia∏ 3.2.
174 Capital Adequacy Directive III.

NOWE REGULACJE W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ

RRoozzppoorrzzààddzzeenniiee  oo ssppóó∏∏ccee  eeuurrooppeejjsskkiieejj (Rozporzàdzenie Rady nr 2157/2001/WE z dnia
08.10.2001 r.) wejdzie w ˝ycie w paêdzierniku 2004 r. Na jego mocy firma dzia∏ajàca w wi´cej
ni˝ jednym paƒstwie cz∏onkowskim b´dzie mog∏a zostaç zarejestrowana jako spó∏ka europej-
ska (Societas Europaea – SE). Pozwoli to podmiotom gospodarczym na funkcjonowanie na te-
renie ca∏ej Wspólnoty na podstawie jednolitego zbioru zasad i systemu zarzàdzania. G∏ówne
u∏atwienia b´dà dotyczyç swobody przenoszenia siedziby spó∏ki mi´dzy paƒstwami cz∏onkow-
skimi (bez koniecznoÊci zamykania i rozpoczynania dzia∏alnoÊci), otwierania oddzia∏ów zagra-
nicznych oraz przeprowadzania mi´dzynarodowych fuzji i przej´ç. 

MMii´́ddzzyynnaarrooddoowwee  SSttaannddaarrddyy  SSpprraawwoozzddaawwcczzooÊÊccii  FFiinnaannssoowweejj (MSSF)1 sà opracowywane
przez Rad´ Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci (RMSR)2 w celu ustalenia jednoli-
tego zestawu najwy˝szej jakoÊci Êwiatowych standardów prowadzenia rachunkowoÊci.
Do 2001 r. MSSF nosi∏y (nadal powszechnie u˝ywanà) nazw´ Mi´dzynarodowych Standardów
RachunkowoÊci (MSR)3. Wydawa∏ je Komitet Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci
(KMSR)4, który by∏ poprzednikiem RMSR. RMSR nie ma formalnych uprawnieƒ do egzekwowa-
nia standardów. Jednak w Unii Europejskiej, na mocy Rozporzàdzenia 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19.07.2002 r., wszystkie spó∏ki b´dàce emitentami papierów war-
toÊciowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynkach regulowanych zosta∏y zobowià-
zane do sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych za okresy sprawozdawcze
rozpoczynajàce si´ od dnia i po dniu 01.01.2005 r. zgodnie z MSR przyj´tymi do stosowania
w UE. Rozporzàdzenie 1725/2003 Komisji Europejskiej z dnia 29.09.2003 r. przyj´∏o do stoso-

Ramka 5.1.8

1 ang. International Financial Reporting Standards (IFRS).
2 ang. International Accounting Standards Board (IASB).
3 ang. International Accounting Standards (IAS).
4 ang. International Accounting Standards Committee (IASC).
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WWzzrroosstt  kkoonnkkuurreennccjjii  ww nnaasstt´́ppssttwwiiee  ww∏∏ààcczzeenniiaa  PPoollsskkii  ddoo JJeeddnnoolliitteeggoo  RRyynnkkuu

Banki w Polsce b´dà podlegaç zwi´kszajàcej si´ presji konkurencyjnej ze strony banków eu-
ropejskich. Przewaga kapita∏owa najwi´kszych banków europejskich pozwoli im na ∏atwiejsze finan-
sowanie najwi´kszych polskich firm (bez przekraczania limitów koncentracji). Cz∏onkostwo w Unii
Europejskiej b´dzie sprzyjaç wchodzeniu na polski rynek zagranicznych funduszy inwestycyjnych
i funduszy venture capital, które b´dà oferowaç krajowym przedsi´biorstwom alternatywne wobec
kredytów bankowych sposoby finansowania175. JednoczeÊnie swoboda przep∏ywu kapita∏u i us∏ug
u∏atwi du˝ym, dobrze zarzàdzanym polskim firmom bezpoÊredni dost´p do europejskiego rynku
kapita∏owego. W krajach Unii Europejskiej przedsi´biorstwa, zw∏aszcza du˝e, coraz cz´Êciej pozy-
skujà Êrodki na prowadzenie dzia∏alnoÊci poprzez emisje akcji lub papierów d∏u˝nych. Wynika to ze
stopniowego obni˝ania kosztu pozyskania kapita∏u. Proces ten jest w znacznym stopniu efektem
dzia∏aƒ Wspólnoty ukierunkowanych na podwy˝szenie poziomu konkurencji, eliminacj´ barier
i zwi´kszenie efektywnoÊci alokacji kapita∏u na Jednolitym Rynku. Do dzia∏aƒ tych nale˝y zaliczyç
przede wszystkim przyj´cie wspólnej waluty oraz zmiany regulacyjne zmierzajàce do utworzenia
Jednolitego Rynku Finansowego.

Wyzwaniem dla banków krajowych, w tym banków spó∏dzielczych, b´dzie zagospodarowa-
nie luki w zakresie finansowania ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Banki majàce placówki w ma-
∏ych oÊrodkach oraz dzia∏ajàce w skali powiatu lub gminy mogà wykorzystaç przewag´ konkuren-
cyjnà wynikajàcà z bezpoÊredniej znajomoÊci obs∏ugiwanych podmiotów i dobrej orientacji w lokal-
nych uwarunkowaniach. Szansà dla banków dzia∏ajàcych lokalnie jest równie˝ perspektywa pozy-
skania nowych klientów spoÊród beneficjentów pomocy finansowej UE, np. licznej grupy rolników,
którzy b´dà zobowiàzani do za∏o˝enia konta bankowego, aby móc korzystaç z dop∏at bezpoÊred-
nich do produkcji. Powy˝sze czynniki, w po∏àczeniu z doÊwiadczeniem w dystrybucji Êrodków od in-
stytucji publicznych, np. kredytów preferencyjnych dla rolnictwa, stanowià podstaw´ rozwoju naj-
lepiej zarzàdzanych banków spó∏dzielczych.

wania w Unii Europejskiej wszystkie MSR obowiàzujàce w chwili jego uchwalenia z wyjàtkiem
MSR 32 „Instrumenty finansowe – ujawnianie i prezentacja” oraz MSR 39 „Instrumenty finan-
sowe – ujmowanie i wycena”. Od czasu uchwalenia rozporzàdzenia 1727/2003 w RMSR trwa-
jà prace nad modyfikacjami MSR 32 i 39. Opublikowane zosta∏y równie˝ nowe standardy.

TTrrzzeecciiaa  ddyyrreekkttyywwaa  oo aaddeekkwwaattnnooÊÊccii  kkaappiittaa∏∏oowweejj  ((CCAADD  IIIIII)) ma zostaç wprowadzona w syste-
mach prawnych paƒstw cz∏onkowskich do 31.12.2006 r. Dyrektywa wprowadzi na obszarze
UE ustalenia Nowej Umowy Kapita∏owej (NUK)5 opracowanej przez Bazylejski Komitet ds. Nad-
zoru Bankowego6. Nowa Umowa Kapita∏owa (Bazylea II), która zastàpi pierwszà Umow´ Ka-
pita∏owà (Bazylea I)7, zawiera rekomendacje dotyczàce m.in. wymogów kapita∏owych z tytu∏u
ryzyka kredytowego wobec du˝ych banków dzia∏ajàcych w skali mi´dzynarodowej. NUK popra-
wia dotychczas obowiàzujàce regu∏y dotyczàce adekwatnoÊci kapita∏owej, m.in. poprzez lep-
sze dostosowanie kapita∏u regulacyjnego do poziomu ryzyka, wprowadzenie nowych metod
oceny ryzyka i umo˝liwienie bankom wyboru optymalnej metody, przy ustanowieniu bodêców
do wprowadzania metod najbardziej zaawansowanych. Przepisy NUK majà na celu zwi´ksze-
nie stabilnoÊci i bezpieczeƒstwa sektora us∏ug finansowych oraz popraw´ efektywnoÊci aloka-
cji kapita∏u. Przygotowywany przez Komisj´ Europejskà projekt CAD III rozciàga ustalenia NUK
na wszystkie banki oraz firmy zajmujàce si´ us∏ugami inwestycyjnymi.

5 Zakoƒczenie prac nad Nowà Umowà Kapita∏owà jest planowane na czerwiec 2004 r.
6 Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision) skupia przedstawicieli ban-
ków centralnych i instytucji nadzoru bankowego Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kanady, Luksemburga,
Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i W∏och. Komisja Europejska oraz Europejski
Bank Centralny biorà udzia∏ w pracach Komitetu ze statusem obserwatora. 
7 Pierwsza Bazylejska Umowa Kapita∏owa zosta∏a przyj´ta w 1988 r.

175 Porównaj podrozdzia∏ 5.2.2.4.
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Szansà dla banków krajowych b´dzie równie˝ rozwój bankowoÊci detalicznej, szczególnie ta-
kich produktów, jak kredyty hipoteczne. Obserwowany w latach 2002-2003 spadek oprocentowa-
nia sk∏ania∏ do zaciàgania d∏ugoterminowych kredytów hipotecznych. Do ukszta∏towania si´ ko-
rzystnych warunków dynamicznego rozwoju bankowoÊci hipotecznej dodatkowo przyczynià si´
niezaspokojony popyt na mieszkania oraz perspektywa d∏ugofalowej stabilizacji makroekonomicz-
nej w ramach UE. 

Dodatkowym czynnikiem, który wp∏ynie na wzrost presji konkurencyjnej na polskim rynku
us∏ug bankowych, b´dzie rozwój nowoczesnych kana∏ów dystrybucji i nowych form prowadzenia
dzia∏alnoÊci. Dzi´ki upowszechnianiu si´ bankowoÊci internetowej i telefonicznej klienci b´dà mo-
gli korzystaç z us∏ug finansowych oferowanych przez banki zlokalizowane w innych krajach.

Krajowe banki b´dà stara∏y si´ zwi´kszaç swojà konkurencyjnoÊç poprzez podwy˝szanie ja-
koÊci Êwiadczonych us∏ug, dostosowanie strategii do zmian zachowaƒ potencjalnych klientów,
zmniejszanie mar˝, op∏at i prowizji oraz jednoczesne obni˝anie kosztów dzia∏ania. W tym celu kon-
tynuowane b´dà procesy restrukturyzacyjne oraz konsolidacyjne, co mo˝e spowodowaç wzrost
koncentracji176 oraz dalsze zmniejszanie zatrudnienia w sektorze bankowym.

WWssppóó∏∏ffiinnaannssoowwaanniiee  pprroojjeekkttóóww  rreeaalliizzoowwaannyycchh  ww rraammaacchh  pprrooggrraammóóww  ppoommooccoowwyycchh  UUnniiii
EEuurrooppeejjsskkiieejj

Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE (ramka 5.1.10) b´dzie
zwiàzana ze zwi´kszonym zapotrzebowaniem na kredyty bankowe dostosowane do potrzeb bene-
ficjentów programów unijnych, g∏ównie jednostek samorzàdu terytorialnego oraz ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw. 

Ramka 5.1.10

TWORZENIE JEDNOLITEGO RYNKU FINANSOWEGO
W UNII EUROPEJSKIEJ

W celu osiàgni´cia pe∏nej integracji europejskich rynków finansowych Unia Europejska re-
alizuje Program Rozwoju Us∏ug Finansowych (Financial Services Action Plan – FSAP). Zosta∏ on
przyj´ty przez Komisj´ Europejskà w maju 1999 r., a w marcu 2000 r. zaakceptowa∏a go Rada
Europejska jako istotnà cz´Êç tzw. Strategii Lizboƒskiej, której celem jest uczynienie UE najbar-
dziej konkurencyjnà gospodarkà Êwiata do 2010 r. FSAP obejmuje 42 zadania o charakterze re-
gulacyjnym (dyrektywy, rozporzàdzenia, decyzje, rekomendacje i komunikaty Komisji). Termin
wprowadzenia aktów prawnych sk∏adajàcych si´ na FSAP w paƒstwach cz∏onkowskich zosta∏
pierwotnie wyznaczony na koniec 2005 r.; w praktyce niektóre ustalone terminy si´gajà 2006 r.

Ramka 5.1.9

176 Szerzej o zmianach koncentracji i ich wp∏ywie na poziom konkurencyjnoÊci w artykule monograficznym: Wp∏yw
zmian w sektorze bankowym na jego konkurencyjnoÊç.

POMOC STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI

Transfery z bud˝etu UE w ramach programów pomocowych dla danego paƒstwa cz∏on-
kowskiego mogà si´gaç 4% PKB rocznie. W latach 2004-2006 roczne przep∏ywy z bud˝etu UE
do polskiego bud˝etu majà wzrosnàç z poziomu oko∏o 3 mld do ponad 6 mld euro (Tabela
5.1.33). Wed∏ug wst´pnych projektów bud˝etu Wspólnoty na lata 2007-2013, transfery dla
Polski mogà si´gaç 12,5 mld euro rocznie. Regu∏y dotyczàce projektów inwestycyjnych wspó∏-
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Banki w Polsce przygotowujà ofert´ dla klientów korzystajàcych z funduszy strukturalnych.
Oferta ta obejmuje m.in.177:

– us∏ugi konsultacyjne i udzielanie informacji o zasadach kwalifikowania projektów do wspó∏-
finansowania z funduszy strukturalnych,

– doradztwo finansowe umo˝liwiajàce sporzàdzenie monta˝u finansowego (ramka 5.1.11),

– us∏ugi finansowe umo˝liwiajàce wspó∏finansowanie wk∏adu w∏asnego z kredytu lub emisji
obligacji,

– kredyty pomostowe, umo˝liwiajàce pokrywanie przez beneficjenta kosztów realizacji pro-
jektu do czasu ich refundacji z funduszy unijnych,

– us∏ugi finansowe dotyczàce zabezpieczenia kontraktów oraz rozliczeƒ zwiàzanych z reali-
zacjà projektów (promesy kredytowe, rachunki bankowe s∏u˝àce do rozliczeƒ projektów, in-
strumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem kursowym, gwarancje bankowe, akredytywy).

Wa˝nà rol´ w absorpcji Êrodków pomocowych z bud˝etu UE b´dà odgrywa∏y instytucje udziela-
jàce por´czeƒ i gwarancji kredytów. Nale˝y tu wymieniç przede wszystkim Fundusz Por´czeƒ Unijnych,
Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, Krajowy Fundusz Por´czeƒ Kredytowych oraz regionalne
i lokalne fundusze por´czeniowe. Na mocy porozumienia mi´dzy rzàdem, Narodowym Bankiem Pol-
skim oraz Zwiàzkiem Banków Polskich z dnia 30.10.2003 r. cz´Êç Êrodków pochodzàca z oprocento-
wania rezerwy obowiàzkowej utrzymywanej przez banki w NBP w latach 2004-2006 b´dzie przekazy-

finansowanych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci UE (zwanych dalej projektami
unijnymi) przewidujà, ˝e w przypadku inwestycji publicznych dotacja mo˝e wynieÊç 75% war-
toÊci projektów, natomiast w przypadku inwestycji przynoszàcych znaczàcy zysk – 40%1. Pozo-
sta∏à cz´Êç Êrodków musi zapewniç inwestor. Na poczàtkowym etapie realizacji projektu inwe-
stor musi wy∏o˝yç ca∏oÊç potrzebnych Êrodków, poniewa˝ wyp∏aty pieni´dzy w ramach progra-
mów unijnych realizowane sà w transzach po zakoƒczeniu i zatwierdzeniu poszczególnych eta-
pów inwestycji. Do tego nale˝y dodaç wst´pne koszty zwiàzane z przygotowaniem wniosku
o dofinansowanie i towarzyszàcej mu dokumentacji, równie˝ ponoszone przez inwestora.
Ârodki w∏asne inwestora na prefinansowanie i wspó∏finansowanie projektów unijnych mogà
pochodziç z kredytów bankowych. Ponadto, w niektórych programach decyzja banku o udzie-
leniu kredytu na prefinansowanie lub wspó∏finansowanie projektu b´dzie jednym z warunków
przyznania dotacji z funduszy UE.

1 Zwi´kszone o 10% limity dotacji z funduszy strukturalnych (do 85% i 50%) sà dopuszczalne w krajach obj´tych
dzia∏aniem Funduszu SpójnoÊci (kraje, w których Êredni dochód na mieszkaƒca nie przekracza 90% Êredniej unij-
nej), czyli równie˝ w Polsce.

Tabela 5.1.33. Oszacowanie transferów z bud˝etu UE dla Polski (w mln euro, w cenach z 2004 r.)

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych Komisji Europejskiej.

22000044 22000055 22000066

Pomoc przedakcesyjna 1.074 911 563

Rolnictwo 470 1.669 2.135

Fundusze strukturalne 921 1.636 1.742

Fundusz spójnoÊci 28 326 586

Polityka wewn´trzna UE 316 451 552

Rycza∏t na popraw´ p∏ynnoÊci 490 609 498

RRaazzeemm 33..229999 55..660022 66..007766

177 Na podstawie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, dodatek promocyjny PKO Banku Polskiego SA do „Rzeczpo-
spolitej” z dnia 30.04.2004 r.
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wana na rzecz Funduszu Por´czeƒ Unijnych (FPU)178. Fundusz ten, ulokowany w Banku Gospodarstwa
Krajowego, b´dzie udziela∏ por´czeƒ podmiotom zaciàgajàcym kredyt na prefinansowanie i wspó∏fi-
nansowanie projektów unijnych. Docelowo FPU ma zgromadziç Êrodki o wartoÊci 800-900 mln z∏, co
pozwoli mu na udzielenie gwarancji si´gajàcych 3,5 mld z∏. Zadaniem Funduszu Rozwoju Inwestycji Ko-
munalnych179 b´dzie preferencyjne kredytowanie wst´pnego etapu przygotowania projektów unijnych
w ma∏ych i s∏abszych ekonomicznie gminach. Rzàdowy program zak∏ada równie˝ budow´ docelowe-
go modelu por´czeƒ i gwarancji kredytów180, w którym Krajowy Fundusz Por´czeƒ Kredytowych b´-
dzie funduszem centralnym, wspó∏pracujàcym z szeÊcioma funduszami regionalnymi i stoma lokalny-
mi. Fundusz centralny b´dzie wspieraç kapita∏owo pozosta∏e fundusze i udzielaç im regwarancji.

5.2. Instytucje quasi-bankowe oraz instytucje niebankowe Êwiadczàce us∏ugi
finansowe

5.2.1. Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe

PPooddssttaawwoowwaa  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii

Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe (SKOK-i) sà instytucjami finansowymi181 dzia-
∏ajàcymi na podstawie ustawy o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych182 oraz pra-

178 Szerzej na ten temat w rozdziale 3.3. W latach 2004-2006 Fundusz Por´czeƒ Unijnych otrzyma cz´Êç odsetek z tytu∏u opro-
centowania rezerwy obowiàzkowej. W 2004 r. Fundusz zasili 80% odsetek, a 20% b´dzie stanowi∏o przychód banków. W 2005 r.
Fundusz zasili 60% odsetek, a 40% b´dzie stanowi∏o przychód banków, a w 2006 r. Fundusz zasili 50% odsetek, a 50% b´dzie
stanowi∏o przychód banków. Po 2006 r. wszystkie odsetki naliczone od rezerwy obowiàzkowej b´dà stanowiç przychód banków.
179 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 223, poz. 2218).
180 Fundusz Por´czeƒ Unijnych ma zostaç zlikwidowany w 2010 r., a jego Êrodki wraz z nale˝noÊciami i zobowiàzania-
mi majà zostaç przekazane Krajowemu Funduszowi Por´czeƒ Kredytowych.
181 Zgodnie z przyj´tym stanowiskiem negocjacyjnym Polski, SKOK-i zosta∏y wy∏àczone spod dzia∏ania dyrektyw banko-
wych Unii Europejskiej.
182 Podstawà prawnà dzia∏ania SKOK-ów jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2).

MONTA˚ FINANSOWY

Monta˝ finansowy polega na zidentyfikowaniu êróde∏ finansowania oraz okreÊleniu ich
procentowego udzia∏u w kosztach projektu. Przygotowanie monta˝u finansowego rozpoczy-
na si´ od okreÊlenia Êrodków w∏asnych i koniecznych wydatków zwiàzanych z projektem. Na-
st´pnie dzieli si´ koszty projektu na kwalifikowane i niekwalifikowane (wed∏ug kryteriów usta-
lonych przez Komisj´ Europejskà) oraz identyfikuje si´ luki w finansowaniu. Luki te mogà byç
pokrywane np. z dotacji, po˝yczek, kredytów lub Êrodków uzyskanych z emisji obligacji. Poni˝-
szy schemat przedstawia model monta˝u finansowego.

èród∏o: PKO BP.

Ramka 5.1.11

Ca∏kowity koszt 
projektu

Koszty 
niekwalifikowane

Ârodki w∏asne beneficjenta 

Kredyt bankowy / emisja obligacji

Koszy kwalifikowane

Wk∏ad w∏asny beneficjenta

Ârodki w∏asne beneficjenta

Wk∏ad rzeczowy 

Dotacje

Kredyt bankowy / emisja obligacji

Dofinansowanie z funduszu strukturalnego (mo˝liwe prefinansowanie
kredytem bankowym lub poprzez emisj´ obligacji)
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wa spó∏dzielczego. SKOK-i mogà byç tworzone w Êrodowisku ludzi zwiàzanych miejscem pracy lub
zamieszkania. Nie sà nastawione na osiàganie zysków (non-profit). Warunkiem korzystania z ich
us∏ug jest cz∏onkostwo w konkretnej SKOK. SKOK-i przyjmujà depozyty, prowadzà rachunki
oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowe, udzielajà kredytów, zawierajà umowy ubezpieczenia183.

Kasy oferujà swoim cz∏onkom wi´kszoÊç us∏ug Êwiadczonych przez banki. Klienci SKOK-ów mogà
otwieraç rachunki osobiste, do których do∏àczana jest karta p∏atnicza. Kasy mogà równie˝ prowadziç ra-
chunki spó∏ek cywilnych i osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà. Od 6 maja 2002 r. Kasa Krajo-
wa ma w∏asne konto w NBP, a klienci majà dost´p do elektronicznych rozliczeƒ za poÊrednictwem KIR.

RRoozzwwóójj  sseekkttoorraa  

Wy˝sze ni˝ w bankach oprocentowanie depozytów i ni˝sze oprocentowanie kredytów spo-
wodowa∏y, ˝e klienci coraz cz´Êciej wybierajà SKOK-i, a nie banki komercyjne lub spó∏dzielcze. Dla-
tego dzia∏ajàce ju˝ od ponad 10 lat kasy184 w ostatnim okresie rozwijajà si´ bardzo dynamicznie
(wykres 5.2.1).

Tabela 5.2.1. Liczba kas i cz∏onków Spó∏dzielczych Kas Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowych

èród∏o: dane KSKOK.

11999977 11999988 11999999

Liczba kas 198 220 228

Liczba kas wraz z oddzia∏ami 237 290 420

22000000 22000011 22000022

146 144 120

560 680 923

22000033

109

1.285

Liczba cz∏onków (tys.) 194 259 306 394 525 703 924
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Wykres 5.2.1. Aktywa Spó∏dzielczych Kas Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowych

èród∏o: dane KSKOK.
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Wykres 5.2.2. Depozyty Spó∏dzielczych Kas Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowych

èród∏o: dane KSKOK.

183 Wszelkie operacje prowadzone przez SKOK-i sà nominowane w z∏otych.
184 SKOK-i powsta∏y w 1992 r.
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WartoÊç po˝yczek i kredytów systematycznie roÊnie. Ich roczny wzrost w latach 2002-2003
wyniós∏ odpowiednio 33% i 34%. W portfelach kas dominujà kredyty i po˝yczki o okresie zapadal-
noÊci ponad 12 miesi´cy. Ich udzia∏ w omawianym okresie wynosi∏ oko∏o 80%. Systematycznie ro-
snà równie˝ depozyty. W 2003 r. wzros∏y o 38%, podczas gdy w 2002 r. o 44%. W latach 2002-
2003 w strukturze terminowej depozytów dominowa∏y depozyty do 12 miesi´cy (odpowiednio
75% i 81%).

SKOK-i, w odró˝nieniu od banków komercyjnych, lata 2001-2002 mog∏y zaliczyç do udanych.
Równie˝ w 2003 r. zysk netto SKOK-ów wzrós∏ i osiàgnà∏ 13 mln z∏, (w 2002 r. wyniós∏ 11 mln z∏).
By∏o to skutkiem o˝ywienia gospodarczego. W 2003 r. SKOK-i nie tylko poprawi∏y wyniki finanso-
we, ale równie˝ obni˝y∏y wskaênik po˝yczek i kredytów przeterminowanych185.

Dla rozwoju SKOK-ów istotne jest to, ˝e dzia∏ajà g∏ównie w segmencie klientów detalicznych,
tzn. majà w swoich portfelach przede wszystkim kredyty konsumpcyjne (w wi´kszoÊci do 3 lat). Nie
ponoszà zatem ryzyka zwiàzanego z utratà wyp∏acalnoÊci lub upad∏oÊcià przedsi´biorstw, nato-
miast ponoszà ryzyko zwiàzane z utratà pracy przez kredytobiorców – osoby prywatne. 

Kasy prowadzà dzia∏alnoÊç wed∏ug standardów okreÊlanych przez Kas´ Krajowà. Od maja
2002 r. SKOK-i mogà korzystaç z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK)186. Dost´p do BIK z jed-
nej strony wp∏ynà∏ na obni˝enie tempa wzrostu udzielanych przez kasy po˝yczek i kredytów, a z dru-
giej strony istotnie przyczyni∏ si´ do spadku przyrostu po˝yczek i kredytów przeterminowanych187. 

Od 1992 r. (od poczàtku dzia∏alnoÊci SKOK-ów) nie dosz∏o do upad∏oÊci ˝adnej kasy. By∏o to
skutkiem nie tyle umiej´tnego zarzàdzania tymi podmiotami w warunkach spadku koniunktury, ile
tego, ˝e Kasa Krajowa sk∏ania∏a silniejsze SKOK-i do przejmowania zagro˝onych podmiotów.
Do zwi´kszania skutecznoÊci zarzàdzania poszczególnymi kasami oraz bezpieczeƒstwa prowadzo-
nych przez nie operacji przyczyni∏o si´ tak˝e wprowadzenie przez najwi´ksze kasy systemu zarzà-
dzania jakoÊcià zgodnego z normà ISO 9001:2000. Od paêdziernika 2002 r. dzia∏a Spó∏dzielczy Ar-
bitra˝ Konsumencki (SAK), który rozstrzyga spory w zakresie roszczeƒ pieni´˝nych z tytu∏u niewy-
konania przez kas´ czynnoÊci podejmowanych w ramach dzia∏alnoÊci statutowej.

Przyczynà rosnàcej popularnoÊci SKOK-ów jest fakt, ˝e wiele osób postrzega polityk´ prowadzonà
przez banki komercyjne jako niezbyt przyjaznà dla klienta detalicznego. Alternatywà dla takich osób sta-
je si´ w∏aÊnie korzystanie z us∏ug SKOK-ów. W zwiàzku z tym mo˝na spodziewaç si´ dalszego przyrostu
liczby klientów SKOK-ów o tych odebranych bankom komercyjnym, dla których banki przesta∏y byç atrak-
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Wykres 5.2.3. Po˝yczki i kredyty udzielone przez Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-
-Kredytowe

èród∏o: dane KSKOK.

185 Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w przypadku kas do tej kategorii zalicza si´ ca∏à nale˝noÊç, tj. kapita∏ powi´kszony o odsetki
zwyk∏e, karne i ustawowe. Dlatego nie mo˝na porównaç tych wielkoÊci ze wspó∏czynnikiem kredytów zagro˝onych
w bankach.
186 Szerzej na ten temat w rozdziale 4.5.
187 Szerzej o kredytach przeterminowanych: „Raport o stabilnoÊci systemu finansowego w Polsce. Czerwiec 2001–gru-
dzieƒ 2002”, Warszawa 2003 NBP, s. 108.
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cyjne, np. ze wzgl´du na zbyt du˝e koszty. Nie nale˝y ju˝ zatem postrzegaç SKOK-ów jako instytucji, któ-
rych klienci nie korzystali z us∏ug banku z powodu niskich dochodów. Sà to instytucje, które klient deta-
liczny wybiera jako korzystniejsze dla niego. Ponadto dzi´ki rosnàcej liczbie placówek SKOK-ów i samo-
dzielnoÊci finansowej poszczególnych kas, wzrasta konkurencja mi´dzy poszczególnymi kasami. 

Jak wspomniano, SKOK-i nie muszà dostosowywaç si´ do standardów prawnych, które obowiàzu-
jà instytucje kredytowe dzia∏ajàce w UE. Mo˝e to dawaç im przewag´ konkurencyjnà m.in. nad bankami
spó∏dzielczymi, które muszà spe∏niaç okreÊlone wymogi dotyczàce np. minimalnej wysokoÊci kapita∏ów.

5.2.2. Instytucje niebankowe Êwiadczàce us∏ugi finansowe 

Us∏ugi Êwiadczone przez niebankowe instytucje poÊrednictwa finansowego stanowià alterna-
tyw´ bàdê uzupe∏nienie oferty bankowej. Sta∏y wzrost wielkoÊci sprzeda˝y poÊredników wskazuje
na rosnàce z ka˝dym rokiem znaczenie tych form finansowania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Oferta
firm leasingowych i faktoringowych kierowana jest do klientów majàcych osobowoÊç prawnà (przed-
si´biorstw, spó∏ek, przedsi´biorców indywidualnych). Klientami poÊredników kredytowych sà osoby
fizyczne. ObecnoÊç poÊredników w miejscu zakupu towaru ma u∏atwiç konsumentom podj´cie de-
cyzji kredytowych oraz przyÊpiesza i ogranicza do niezb´dnego minimum procedur´ kredytowà.

Wspólnà cechà poÊredników finansowych jest silne uzale˝nienie od finansowania bankowe-
go i dominujàcy udzia∏ banków jako w∏aÊcicieli. Najwi´ksze firmy w poszczególnych bran˝ach sà
kontrolowane przez banki. U∏atwia to dost´p do finansowania, bazy klientów oraz nowoczesnych
metod weryfikacji wiarygodnoÊci kredytowej.

5.2.2.1. Leasing

Leasing mo˝e objàç wszelkie rodzaje dóbr, np. Êrodki transportu, wyposa˝enie, powierzchnie
biurowe. Stanowi alternatywnà wobec kredytu bankowego form´ finansowania dzia∏alnoÊci inwe-
stycyjnej przedsi´biorstwa. Mo˝liwoÊç prowadzenia inwestycji i zakupu dóbr niezb´dnych do dzia-
∏ania w oparciu o bie˝àce dochody czyni leasing wyjàtkowo atrakcyjnym dla nowo powstajàcych
podmiotów gospodarczych oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Z tego powodu firmy leasingo-
we kierujà swojà ofert´ g∏ównie do tej grupy klientów.

Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce jest w dalszym ciàgu niewielkie – wartoÊç wyleasin-
gowanych dóbr stanowi oko∏o 1,3% PKB. W paƒstwach UE relacja wyleasingowanych dóbr do PKB
jest zbli˝ona i w 2003 r. wynios∏a oko∏o 1,9% PKB188.

Od 2001 r., dzi´ki nowelizacji Kodeksu cywilnego189, umowa leasingu w polskim prawie jest
tzw. umowà nazwanà (ramka 5.2.1). Kodeks cywilny okreÊla elementy, jakie muszà znaleêç si´ w ta-
kiej umowie oraz obowiàzki i prawa obu stron transakcji – ffiinnaannssuujjààcceeggoo  (leasingodawcy) i kkoorrzzyy--
ssttaajjààcceeggoo (leasingobiorcy). Nazwanie umowy stanowi podstaw´ do wprowadzenia w innych regu-
lacjach, np. podatkowych i rachunkowych, rozwiàzaƒ charakterystycznych dla tej us∏ugi.

Leasing umo˝liwia przedsi´biorcy elastyczne podejÊcie do planów inwestycyjnych. Kredyt
bankowy mo˝e byç podstawà finansowania dzia∏alnoÊci bie˝àcej firmy (kredyt obrotowy czy w ra-
chunku bie˝àcym), leasing zaÊ – finansowania inwestycji. Pomimo wy˝szych kosztów (wy˝sze opro-
centowanie rat leasingowych ni˝ kredytu) leasing jest atrakcyjnà ofertà finansowà ze wzgl´du
na dogodne rozwiàzania podatkowe, m.in. mo˝liwoÊç spisywania rat leasingowych w koszty i do-
konywania amortyzacji u˝ytkowanego dobra. Dodatkowe, odmienne zasady rachunkowe w odnie-
sieniu do leasingu operacyjnego i finansowego majà wp∏yw na wysokoÊç podatków p∏aconych
przez firmy i umo˝liwiajà przedsi´biorcom wybranie korzystniejszego dla nich wariantu umowy.

Firmy leasingowe zawierajà z bankami umowy o wspó∏pracy. Umowa okreÊla system finan-
sowania, rodzaje zabezpieczeƒ i podzia∏ ryzyka zwiàzanego z niewyp∏acalnoÊcià d∏u˝nika wobec

188 èród∏o: Leaseurope, http://www.leaseurope.org. Dane nie obejmujà Irlandii i Luksemburga.
189 Nowelizacja Kodeksu cywilnego wesz∏a w ˝ycie 9 grudnia 2000 r. i wprowadzi∏a tytu∏ XVII1 Umowa leasingu. Usta-
wa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535).
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korzystajàcego bàdê finansujàcego. Ponadto, reguluje sposób rozliczania i windykacji nale˝noÊci.
Na polskim rynku dzia∏a jedynie kilka firm niepowiàzanych z bankami, nale˝àcych do zagranicznych
grup finansowych. Kupujà one dobra obj´te leasingiem z w∏asnych Êrodków. Mo˝liwe jest równie˝
finansowanie dzia∏alnoÊci poprzez emisj´ krótkoterminowych papierów d∏u˝nych. Krajowe firmy
leasingowe podejmujà pierwsze kroki w celu przygotowania takich emisji.

SSttrruukkttuurraa  ww∏∏aassnnooÊÊcciioowwaa

Od kilku lat wÊród firm dzia∏ajàcych na rynku us∏ug leasingowych obserwowane sà tenden-
cje konsolidacyjne oraz znaczàce zmiany w strukturze w∏asnoÊciowej. Jeszcze w 2000 r. funkcjono-
wa∏o 150 firm, dwa lata póêniej aktywnych by∏o jedynie 40.

DEFINICJA I RODZAJE LEASINGU

Umowà leasingu jest ka˝da umowa, na mocy której finansujàcy (dawniej leasingodawca)
zobowiàzuje si´ do nabycia rzeczy od okreÊlonego zbywcy na warunkach okreÊlonych w tej
umowie i oddania tej rzeczy korzystajàcemu (leasingobiorcy) do u˝ywania. Korzystajàcy zobo-
wiàzuje si´ zap∏aciç finansujàcemu wynagrodzenie pieni´˝ne w uzgodnionych ratach.

Ze wzgl´du na ró˝nice w podatkowym i rachunkowym podejÊciu do umowy leasingu roz-
ró˝niamy dwie podstawowe formy leasingu: leasing operacyjny (zwany te˝ bie˝àcym) oraz le-
asing finansowy (zwany równie˝ kapita∏owym). 

W lleeaassiinngguu  ooppeerraaccyyjjnnyymm przedmiot umowy przez ca∏y czas jej trwania jest zaliczany
do sk∏adników majàtku finansujàcego i dzi´ki temu mo˝e on dokonywaç odpisów amortyza-
cyjnych w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Raty leasingowe stanowià przychód
finansujàcego i jednoczeÊnie koszt uzyskania przychodu u korzystajàcego. Ponadto, umowa
leasingu operacyjnego zawierana jest na okres krótszy ni˝ czas zu˝ycia przedmiotu leasingu.

Czas trwania umowy lleeaassiinngguu  ffiinnaannssoowweeggoo zbli˝ony jest do okresu zu˝ycia przedmiotu
leasingu. Dobro leasingowane jest zaliczane do sk∏adników majàtku korzystajàcego i to on do-
konuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem dla korzystajàcego sà równie˝ raty leasingowe, ale
tylko w cz´Êci odsetkowej. Cz´Êç odsetkowa jest jednoczeÊnie przychodem finansujàcego.

Innymi formami leasingu spotykanymi w obrocie gospodarczym sà m.in.: leasing zwrotny
(korzystajàcy odsprzedaje finansujàcemu swój majàtek za gotówk´, a nast´pnie korzysta z nie-
go na podstawie umowy leasingu), leasing dewizowy (wszystkie op∏aty zwiàzane z umowà
leasingu korzystajàcy zobowiàzuje si´ regulowaç na podstawie notowaƒ kursów walut).

Ramka 5.2.1
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Wykres 5.2.4. Struktura w∏asnoÊciowa firm leasingowych zrzeszonych w Zwiàzku
Przedsi´biorstw Leasingowych

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie informacji ZPL.
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Uzale˝nienie od finansowania bankowego wp∏ywa na struktur´ w∏asnoÊciowà bran˝y. Domi-
nujàcà pozycj´ na rynku zajmujà firmy kontrolowane przez banki. SpoÊród 35 przedsi´biorstw, któ-
re przekaza∏y w 2003 r. swoje wyniki Zwiàzkowi Przedsi´biorstw Leasingowych (ZPL)190, ponad po-
∏owa to firmy zwiàzane kapita∏owo z bankami (podobnie by∏o w 2002 r., a w 2001 r. odsetek ten
wynosi∏ prawie 40%).

Rozwój rynku us∏ug leasingowych zale˝y od dost´pu do êróde∏ finansowania. Stàd obserwu-
je si´ wzrost udzia∏u w rynku firm zwiàzanych kapita∏owo z bankami. Maleje liczba firm ma∏ych
i niezale˝nych. Firmy „niebankowe” poszukujà inwestorów wÊród podmiotów zagranicznych.

WWiieellkkooÊÊçç  ii ssttrruukkttuurraa  sseekkttoorraa

Koniec lat 90. charakteryzowa∏ si´ sta∏ym wzrostem wartoÊci aktywów oddanych w leasing.
W 2000 r. po raz pierwszy zanotowano spadek tego wskaênika. Dla bran˝y leasingowej najtrudniej-
szy okaza∏ si´ 2001 r., kiedy oddano w leasing Êrodki o najni˝szej wartoÊci – oko∏o 6,5 mld z∏.

Od 2002 r. rynek us∏ug leasingowych zaczà∏ si´ ponownie rozwijaç. Wprowadzenie nowych
rozwiàzaƒ prawnych, a zw∏aszcza zdefiniowanie umowy leasingowej i korzystniejsze rozwiàzania
podatkowe (majàce na celu m.in. wyeliminowanie podwójnego opodatkowania podatkiem VAT
leasingu samochodów), sprzyja∏y ekspansji firm leasingowych i wzrostowi znaczenia tej formy fi-
nansowania w gospodarce. Wed∏ug danych ZPL, w 2002 r. rynek osiàgnà∏ wielkoÊç prawie 8 mld z∏,
a w 2003 r. – ponad 11 mld z∏.

Tendencje w dynamice i zmiany w strukturze leasingowanych dóbr przedstawia tabela 5.2.2.

Zmienia si´ struktura leasingowanych dóbr. Na podstawie danych prezentowanych w tabeli
5.2.2 mo˝na stwierdziç, ˝e zarysowuje si´ wyraêna dominacja leasingu Êrodków transportu drogo-
wego. Równie˝ pod wzgl´dem dynamiki pozycja ta okazuje si´ jednà z g∏ównych. Leasing maszyn
i urzàdzeƒ przemys∏owych oraz wyposa˝enia biur (w tym w sprz´tu IT) traci na znaczeniu w struk-
turze leasingowanych dóbr. Dotyczy to równie˝ leasingu nieruchomoÊci – udzia∏ firm specjalizujà-
cych si´ w leasingu nieruchomoÊci maleje z roku na rok. Zastój w tym segmencie mo˝na t∏umaczyç
nasyceniem rynku w zakresie powierzchni biurowej, jak równie˝ spowolnieniem gospodarki.

Przesuni´cia w strukturze to równie˝ wynik wspomnianych zmian podatkowych191, zwi´k-
szajàcych atrakcyjnoÊç leasingu samochodów. Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, ˝e przy niepew-
nych perspektywach gospodarki przedsi´biorcy odk∏adajà decyzje inwestycyjne. Nie zg∏aszajà wi´c

Tabela 5.2.2. Zmiany wartoÊci i struktura Êrodków oddanych w leasing 
(w %, wg wartoÊci netto)

èród∏o: www.leasing.org.pl

ZZmmiiaannaa

22000011 22000022

1. Wyleasingowane Êrodki ruchome -11,4 42,0

– maszyny i urzàdzenia przemys∏owe -12,1 12,0

– komputery i sprz´t biurowy 15,5 3,5

– Êrodki transportu kolejowego, powietrznego i wodnego -21,4 -51,6

SStt rruukkttuurraa

22000033 22000011 22000022

43,6 79,6 92,9

27,8 25,6 23,6

26,8 4,6 3,9

-38,6 3,5 1,4

22000033

94,4

21,3

2,0

0,6

– Êrodki transportu drogowego (bez samochodów osobowych) -17,9 69,0 59,5 40,1 55,6 62,8

– samochody osobowe 513,2 269,7 13,2 2,4 7,4 6,0

– inne 11,6 -66,6 154,1 3,4 0,9 1,7

2. NieruchomoÊci w leasingu 17,6 -57,5 11,5 20,4 7,1 5,6

33 .. RRuucchhoommooÊÊccii   ii   nniieerruucchhoommooÊÊccii   ww  lleeaassiinngguu  
––  ccaa∏∏kkoowwii ttaa  wwaarr ttooÊÊçç -6,7 21,7 41,3 100,0 100,0 100,0

190 W 2001 r. zrzeszonych by∏o 26 firm, w 2002 r. – 29, w 2003 r. – 35, co stanowi∏o 80–95% rynku.
191 Rozporzàdzenie Ministerstwa Finansów z paêdziernika 2002 r. znios∏o podwójne opodatkowanie podatkiem VAT
leasingu samochodów.
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dodatkowego zapotrzebowania na finansowanie budowy nowych obiektów przemys∏owych czy za-
kupu maszyn i urzàdzeƒ.

Wp∏yw na wykorzystanie ró˝nych form finansowania ma równie˝ czas, jaki up∏ywa mi´dzy
zg∏oszeniem si´ przedsi´biorcy do firmy a podpisaniem umowy oraz wymagane zabezpieczenia.
Czas oczekiwania na umow´ zale˝y od przedmiotu leasingu i jego wartoÊci. W przypadku samo-
chodów finalizacja nast´puje w ciàgu 1-2 dni, a zabezpieczeniem jest przedmiot leasingu, który
w sytuacji niewyp∏acalnoÊci leasingobiorcy wraca do firmy finansujàcej. W przypadku innych dóbr,
np. maszyn i urzàdzeƒ, czas potrzebny na zakoƒczenie transakcji to kilka dni lub nawet tygodni. Fi-
nansujàcy musi bowiem oceniç zdolnoÊç kredytowà korzystajàcego i ustanowiç adekwatne zabez-
pieczenia. Skrajnym przypadkiem jest leasing nieruchomoÊci, w którym czas potrzebny do sfinalizo-
wania umowy wynosi nawet kilka miesi´cy.

PPeerrssppeekkttyywwyy  bbrraann˝̋yy  lleeaassiinnggoowweejj

G∏ównym êród∏em finansowania dzia∏alnoÊci firm leasingowych sà kredyty bankowe. Firmy
leasingowe, równie˝ powiàzane kapita∏owo z bankami, szukajà jednak innych (taƒszych) form fi-
nansowania, które uniezale˝ni∏yby je od kredytów bankowych. Mo˝liwe sà dwie drogi: znalezienie
inwestora pozabankowego, majàcego zaplecze finansowe, albo emisja papierów d∏u˝nych.

Dla dalszego rozwoju sektora decydujàce b´dà zmiany sytuacji makroekonomicznej, a zw∏asz-
cza polityki inwestycyjnej przedsi´biorstw. Wzrost popytu na dobra i us∏ugi oraz wynikajàca z tego
potrzeba rozbudowy mocy produkcyjnych pociàga za sobà koniecznoÊç odnowy linii produkcyjnych.
Cz´Êç tych zmian mo˝e zostaç sfinansowana poprzez leasing. Znajdzie to odbicie w strukturze leasin-
gowanych dóbr – wzroÊnie bowiem zainteresowanie leasingiem maszyn i urzàdzeƒ.

Nowym wyzwaniem dla podmiotów z bran˝y leasingowej mo˝e okazaç si´ stworzenie ofer-
ty dla osób fizycznych. Ta forma leasingu, popularna w krajach UE, jest ma∏o znana na polskim ryn-
ku. Przyczynà braku oferty leasingowej dla osób fizycznych by∏y: bogata oferta kredytów ratalnych,
stanowiàcych substytut leasingu, a tak˝e brak ulg podatkowych, które stanowi∏y istotny czynnik
wp∏ywajàcy na popyt na us∏ugi leasingowe dla przedsi´biorstw. Po wejÊciu Polski do UE polskie fir-
my leasingowe b´dà musia∏y przygotowaç ofert´ skierowanà do klientów indywidualnych, gdy˝
w przeciwnym wypadku przygotujà jà firmy zagraniczne z innych krajów UE.

5.2.2.2. Faktoring

Faktoring stanowi alternatyw´ wobec kredytu bankowego w zakresie finansowania bie˝àcej
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. Bywa równie˝ mylnie kojarzony ze sprzeda˝à wierzytelnoÊci i tak
traktowany przez niektóre banki.

Znaczenie faktoringu w polskiej gospodarce jest w dalszym ciàgu stosunkowo niewielkie –
wartoÊç skupionych faktur stanowi oko∏o 1,5% PKB. Dla porównania, w gospodarkach zachodnio-
europejskich wskaênik ten oscyluje wokó∏ 10%. Skala wykorzystania faktoringu przez podmioty go-
spodarcze zale˝y od rozwiàzaƒ prawnych przyj´tych w tej dziedzinie. Za najmniej przyjazny uwa˝a-
ny jest system niemiecki. Najwi´kszy udzia∏ faktoringu w obrocie gospodarczym obserwuje si´ we
W∏oszech i Austrii.

Ramka 5.2.2

DEFINICJA FAKTORINGU I JEGO RODZAJE

W przeciwieƒstwie do kredytu i leasingu umowa faktoringowa nie jest w polskim prawie
umowà nazwanà. Definicj´ umowy faktoringowej okreÊla konwencja zawarta w Ottawie
w 1988 r. Stanowi ona, ˝e faktoring jest umowà zawartà mi´dzy dostawcà (faktorantem) a fak-
torem. Zgodnie z tà umowà, dostawca przenosi na faktora w∏asnoÊç wierzytelnoÊci wynikajà-
cych z umowy sprzeda˝y dóbr (produktów, towarów, us∏ug) klientom (d∏u˝nikom). Faktoring
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CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ii wwyynniikkii  bbrraann˝̋yy119922

Faktoringiem zajmujà si´ przede wszystkim banki bàdê spó∏ki im podporzàdkowane. Jedynie
trzy z liczàcych si´ na rynku firm, w tym dwie b´dàce cz∏onkami Konferencji Instytucji Faktoringo-
wych (KIF), sà niezale˝ne od banków i zwiàzane kapita∏owo z du˝ymi grupami mi´dzynarodowy-
mi. Wi´kszoÊç podpisywanych umów dotyczy faktoringu niepe∏nego, a wi´c bez przejmowania
przez faktora ryzyka zwiàzanego z niewyp∏acalnoÊcià d∏u˝nika. Faktoringu pe∏nego ch´tniej podej-
mujà si´ firmy niebankowe.

Obroty i wyniki firm faktoringowych sà bardzo ÊciÊle zwiàzane z kondycjà ca∏ej gospodarki. W cza-
sie spowolnienia wzrostu gospodarczego kontrahenci wyd∏u˝ajà terminy p∏atnoÊci i zalegajà z p∏atno-
Êciami, zmniejsza si´ liczba i wysokoÊç podpisywanych przez firmy kontraktów. Takà sytuacj´ obserwo-
wano w 2001 r. i pierwszej po∏owie 2002 r. Faktoranci nie wykorzystywali limitów zaanga˝owania przy-
znanych przez faktorów, wyd∏u˝y∏ si´ równie˝ czas od wykupienia do sp∏acenia faktury. Spowodowa∏o
to mniejszy od prognozowanego przez firmy wzrost wartoÊci wykupionych faktur. W 2002 r. skupiono
faktury za ponad 10 mld z∏, co oznacza∏o roczny wzrost o 2 mld z∏. Poprawa sytuacji gospodarczej
w 2003 r. zaowocowa∏a lepszymi wynikami sektora faktoringowego i optymistycznymi prognozami
na rok nast´pny. Skupiono faktury za ponad 12,2 mld z∏, co oznacza wzrost o ponad 18%. 

PPeerrssppeekkttyywwyy

Otwarcie rynku UE stwarza firmom faktoringowym okazj´ do nawiàzania wspó∏pracy z fak-
torami zagranicznymi w ramach tzw. faktoringu zagranicznego (eksportowego). Ju˝ teraz polscy
faktorzy, b´dàcy cz∏onkami mi´dzynarodowych organizacji skupiajàcych firmy faktoringowe, podej-
mujà wspólne dzia∏ania z firmami unijnymi193.

Planowane wstàpienie Polski do Unii mog∏o rodziç obawy o wypieranie rodzimych us∏ugo-
dawców przez podmioty z wi´kszym doÊwiadczeniem i zapleczem finansowym. Wydaje si´ jednak,

nie jest jednak prostym wykupem d∏ugów, a jego przedmiotem nie sà wierzytelnoÊci wymagal-
ne. Faktor musi bowiem na podstawie wspomnianej umowy wykonaç co najmniej dwie z po-
ni˝szych czynnoÊci:

– finansowaç dostawc´,
– prowadziç rozliczenia zwiàzane z wierzytelnoÊciami,
– inkaso i windykacja wierzytelnoÊci,
– przejàç ryzyko wyp∏acalnoÊci d∏u˝nika.

Zakres oferowanych us∏ug oraz forma p∏atnoÊci sà kryterium podzia∏u faktoringu na ppee∏∏--
nnyy  i nniieeppee∏∏nnyy. Gdy faktor przejmuje na siebie ca∏e ryzyko zwiàzane z wyp∏acalnoÊcià d∏u˝nika
i sam dochodzi nale˝noÊci w razie nieuregulowania zobowiàzania, mówimy o faktoringu ppee∏∏--
nnyymm (w∏aÊciwym). Brak tego zobowiàzania w umowie faktoringowej czyni go nniieeppee∏∏nnyymm (nie-
w∏aÊciwym). Mo˝liwe jest równie˝ stworzenie umowy mieszanej, w której ryzyko jest roz∏o˝o-
ne na obie strony. Ustala si´ wówczas limit odpowiedzialnoÊci faktora.

Wyst´pujà dwie formy p∏atnoÊci, determinujàce podzia∏ faktoringu na ddyysskkoonnttoowwyy i oodd--
sseettkkoowwyy. W pierwszym przypadku kwota z przedstawionej faktury zostaje pomniejszona o dys-
konto, czyli o pobierane z góry op∏aty i prowizje faktora oraz odsetki za ca∏y okres od dnia wy-
kupu do daty p∏atnoÊci faktury. W faktoringu odsetkowym na podstawie faktury wyp∏acana jest
zaliczka (oko∏o 80% wartoÊci faktury), rozliczana póêniej w momencie sp∏aty lub wymagalno-
Êci wierzytelnoÊci. Odsetki naliczane sà za rzeczywisty czas korzystania z finansowania (do mo-
mentu zap∏aty przez d∏u˝nika) i naliczane raz w miesiàcu.

192 Na podstawie informacji udzielanych przez Konferencj´ Instytucji Faktoringowych, powo∏anà do ˝ycia w listopadzie
2001 r. Nale˝y do niej 8 najwi´kszych instytucji tego sektora (z czego 6 to spó∏ki nale˝àce do banków).
193 Finansowanie transgraniczne w ramach faktoringu jest w praktyce mo˝liwe jedynie poprzez partnerów z tej samej
organizacji bran˝owej. Na rynku mi´dzynarodowym funkcjonuje kilka organizacji skupiajàcych faktorów z ró˝nych
paƒstw. Polskie firmy nale˝à do dwóch z nich: najwi´kszej Factors Chain i najstarszej International Factors Group. Zrze-
szenia zajmujà si´ rozwojem infrastruktury i tworzeniem regulacji usprawniajàcych finansowanie handlu zagranicznego.



5

Instytucje finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W LATACH 2002–2003 99

˝e rynek si´ ustabilizowa∏ (a w podziale tym uczestniczà równie˝ spó∏ki zale˝ne podmiotów unij-
nych) i nie nale˝y oczekiwaç pojawienia si´ znacznej liczby nowych us∏ugodawców. Wzrost presji
konkurencyjnej, który zapewne nastàpi, wp∏ynie jedynie pozytywnie na jakoÊç us∏ug oferowanych
polskim przedsi´biorcom.

Barierà rozwoju us∏ug faktoringowych jest niedostosowanie uregulowaƒ prawnych, w tym
brak nazwania umowy faktoringowej, oraz brak mo˝liwoÊci zaliczania udokumentowanych strat
do kosztów uzyskania przychodu.

5.2.2.3. PoÊrednicy kredytowi

CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  sseekkttoorraa

Dzia∏alnoÊç poÊredników kredytowych jest formà outsourcingu i uzupe∏nieniem tradycyjnych
kana∏ów dystrybucji produktów bankowych, g∏ównie kredytów ratalnych dla osób prywatnych. Kre-
dyt sprzedawany przez poÊrednika jest w rzeczywistoÊci udzielany przez bank – klient podpisuje
umow´ kredytowà z bankiem. Rola poÊrednika zale˝y od rodzaju umowy o wspó∏pracy podpisanej
z bankiem. Mo˝e on byç jedynie dodatkowym ogniwem mi´dzy kredytobiorcà a kredytodawcà, ale
mo˝e równie˝ prowadziç monitoring i ewentualnà windykacj´ nale˝noÊci przeterminowanych.

Atutami poÊredników sà: elastycznoÊç, bliski kontakt z klientami, a przede wszystkim relatyw-
nie ma∏o sformalizowany proces przyznawania kredytu. Cechy te powodujà, ˝e klientami poÊredni-
ków sà osoby, którym sytuacja finansowa nie pozwala na uzyskanie kredytu w banku lub które chcà
uzyskaç po˝yczk´ w czasie krótszym, ni˝ wymagajà tego procedury bankowe.

Rynek poÊrednictwa kredytowego zdominowany jest przez 5 firm o zasi´gu ogólnokrajowym,
których udzia∏ w rynku w 2003 r. wynosi∏ ponad 80%, co oznacza, ˝e w ciàgu ostatnich dwóch lat
wzrós∏ o ponad 20 pkt. proc. Wi´kszoÊç przedstawicieli bran˝y to firmy zwiàzane kapita∏owo z ban-
kami. Sektor bankowy dà˝y do zwi´kszenia kontroli nad poÊrednikami i przej´cia sieci sprzeda˝y.
Obserwowane sà równie˝ ruchy w drugà stron´, kiedy poÊrednik przejmuje bank i staje si´ spó∏kà-
-matkà grupy kapita∏owej. W efekcie tych dzia∏aƒ, wÊród dziesi´ciu najwi´kszych podmiotów
w 2003 r. tylko trzy by∏y nie zwiàzane z bankami194.

WWiieellkkooÊÊçç  sseekkttoorraa119955

Rynek poÊrednictwa kredytowego rozwija si´ dynamicznie od poczàtku lat 90. Spowolnienie
gospodarcze wp∏yn´∏o na spadek wielkoÊci udzielonych kredytów. W 2002 r. wartoÊç udzielanych
kredytów zmniejszy∏a si´ o prawie 2% (z prawie 9,5 mld z∏ do nieco ponad 9,3 mld z∏). Dodatko-
wo, na wynik poÊredników negatywnie wp∏yn´∏a wspó∏praca z mniej zamo˝nà cz´Êcià spo∏eczeƒ-
stwa. Przy rosnàcym bezrobociu powoduje to zwi´kszenie ryzyka kredytowego i spadek rentowno-
Êci prowadzonej dzia∏alnoÊci. Wzrost ryzyka wp∏ywa z kolei na wzrost odsetka kredytów nieregu-
larnych, a w konsekwencji na ograniczenie akcji kredytowej. 

Rok 2003 by∏ pomyÊlny dla firm poÊrednictwa kredytowego. WartoÊç udzielonych kredytów
wzros∏a o ponad 1/3, do prawie 12,5 mld z∏. Dane te nie w pe∏ni odzwierciedlajà dynamik´ dzia∏a-
nia poÊredników ze wzgl´du na zmieniajàcà si´ grup´ firm przekazujàcych informacje196. Pomimo
braku pe∏nej porównywalnoÊci danych mo˝na stwierdziç, ˝e bran˝a rozwija si´ dynamicznie i sta-
nowi dla banków dodatkowy kana∏ dystrybucji produktów kredytowych.

PoÊrednicy stale poszerzajà swojà ofert´, banki zaÊ poprzez ÊciÊlejsze powiàzania z tymi fir-
mami zyskujà êród∏o przychodów (przy czym wy˝sze ryzyko zwiàzane z udzielaniem kredytu przez
poÊrednika rekompensujà jego wy˝szà cenà).

194 Ostatnia firma z pierwszej piàtki zosta∏a sprzedana bankowi na poczàtku 2004 r.
195 Na podstawie danych Konferencji Przedsi´biorstw Finansowych (www.kpf.pl).
196 Jedna z liczàcych si´ firm sta∏a si´ w∏aÊcicielem banku i zaprzesta∏a przekazywania informacji zwiàzkowi bran˝owe-
mu. Z kolei z rankingu wypad∏o kilka mniejszych firm (fuzja z innà firmà bàdê zaprzestanie dzia∏alnoÊci). JednoczeÊnie
informacje o wielkoÊci akcji kredytowej przekaza∏ jeden z banków, prowadzàcy akwizycje kredytów poprzez agentów
i punkty obs∏ugi w sklepach.



100

5

Instytucje finansowe

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

PoÊrednicy kredytowi starajà si´ urozmaicaç swojà ofert´. Oprócz tradycyjnego kredytu ratal-
nego proponujà równie˝ kredyty mieszkaniowe, hipoteczne, karty kredytowe oraz ró˝nego rodza-
ju ubezpieczenia. ZacieÊnianie wspó∏pracy z bankami mo˝e doprowadziç do sytuacji, gdy otwarcie
rachunku bankowego b´dzie mo˝liwe poprzez firmy zewn´trzne. 

Rosnàca konkurencja oraz sytuacja gospodarcza wymusi∏y na poÊrednikach kredytowych
wprowadzenie systemów zarzàdzania portfelami kredytowymi, zakup nowych technologii i poszu-
kiwanie dodatkowych êróde∏ finansowania. Stabilny inwestor daje szans´ przetrwania i dalszego
rozwoju. Pojawienie si´ konkurentów zagranicznych wzmocni jeszcze t´ presj´. 

PoÊrednictwo kredytowe nie jest dzia∏alnoÊcià licencjonowanà i tym samym nie podlega nad-
zorowi. Stanowi jednak form´ outsourcingu dla banków i b´dzie podlegaç przygotowywanym no-
wym przepisom Prawa bankowego. Powierzenie przez bank pewnych czynnoÊci firmie zewn´trznej
b´dzie podlegaç ocenie nadzoru bankowego. Z jednej strony mo˝e to ograniczyç zakres wspó∏pra-
cy pomi´dzy bankami a firmami poÊrednictwa kredytowego, z drugiej zaÊ wp∏ynie na zacieÊnienie
zwiàzków, np. poprzez dostosowanie procedur do wymogów banków.

5.2.3. Sektor kapita∏u wysokiego ryzyka (private equity/venture capital)

CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  sseekkttoorraa

Venture capital mo˝na okreÊliç w skrócie jako wspomaganie rozwijania biznesu (business of
building business)197. Charakteryzuje si´ on tym, ˝e kapita∏ jest wnoszony na okreÊlony z góry okres
(przeci´tnie na 3-7 lat) przez zewn´trznych inwestorów do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, któ-
re potrzebujà Êrodków finansowych do dynamicznego rozwoju, a majà trudnoÊci z uzyskaniem fi-
nansowania, np. za pomocà kredytu, gdy˝ nie zosta∏y jeszcze zweryfikowane przez rynek i stano-
wià inwestycje o zbyt wysokim ryzyku198. 

Obie strony inwestycji venture capital oczekujà wymiernych efektów. Dzi´ki pozyskanemu ka-
pita∏owi, a tak˝e strategicznemu doradztwu i know–how uzyskanemu od inwestora, przedsi´bior-
stwo dà˝y do umocnienia swojej pozycji rynkowej (np. mierzonej wzrostem sprzeda˝y po wprowa-
dzeniu nowego produktu). Kapita∏odawca, dostrzegajàc potencja∏ rozwojowy firmy, oczekuje, ˝e
inwestycja przyniesie mu znacznà stop´ zwrotu.

Sektor ten odgrywa bardzo istotnà rol´ w rozwoju rynków finansowych, poniewa˝ jednym
ze sposobów wyjÊcia z inwestycji przez podmioty venture capital jest wprowadzenie na gie∏d´
przedsi´biorstwa, w które zainwestowa∏y Êrodki w∏asne199.

Pierwsze fundusze venture capital powsta∏y w Europie i Stanach Zjednoczonych w latach 30.
XX w.200 i mia∏y na celu m.in. wspieranie rozwoju sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Przez
d∏ugi okres amerykaƒski sektor venture capital by∏ najbardziej rozwini´ty na Êwiecie. W 2001 r. re-
lacja wartoÊci inwestycji private equity do PKB w Stanach Zjednoczonych wynios∏a 0,41%201 i by∏a
o 0,14 pkt. proc. wy˝sza ni˝ w Europie. Od 2002 r. stosunek inwestycji venture capital do PKB w Eu-
ropie by∏ wy˝szy ni˝ w Stanach Zjednoczonych (Êrednia arytmetyczna obliczona dla 21 krajów

197 Por. A. Bance, Why and How to Invest In Private Equity. EVCA Investor Relations Committee Paper, March 2004.
198 Poj´cie venture capital jest cz´sto stosowane zamiennie z poj´ciem private equity. Private equity ma szersze znacze-
nie. Venture capital to cz´Êç kapita∏u private equity. Odznacza si´ wy˝szym ryzykiem, gdy˝ dotyczy zw∏aszcza inwesty-
cji w spó∏ki znajdujàce si´ we wczesnych fazach rozwoju oraz spó∏ki rozpoczynajàce dzia∏alnoÊç. W literaturze mo˝-
na spotkaç wiele ró˝nych definicji venture capital. Por. K. Sobaƒska, P. Sieradzan: Inwestycje private equity/venture ca-
pital. Warszawa 2004 Wydawnictwo Key Text, s. 13; M. Zawisza: Venture capital – istota zjawiska. „Bank. Miesi´cznik
Finansowy” nr 4/1998, s. 79 – 83; J. W´c∏awski: Venture capital – nowy instrument finansowania przedsi´biorstw. War-
szawa 1997 PWN, s. 17.
199 Wed∏ug danych European Venture Capital Association, wyjÊcia z inwestycji (tzw. dezinwestycje) poprzez ofert´ gie∏-
dowà w 2003 r. stanowi∏y w Polsce 22% ca∏oÊci kwoty dezinwestycji liczonej wed∏ug wartoÊci poczàtkowej (spadek o 10
pkt. proc. w stosunku do 2002 r.). W Europie ten udzia∏ w 2003 r. wyniós∏ 12% (bez zmian w stosunku do 2002 r.).
200 By∏y nimi: w Europie – Charterhouse Development Capital, utworzony w 1934 r., oraz 3i, powsta∏e w 1945 r.,
a w Stanach Zjednoczonych – ARD (American Research and Development Corporation), utworzone w 1946 r.
201 Na podstawie U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis oraz National Venture Capital Association. 
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europejskich202 w 2002 r. wynios∏a oko∏o 3%). Liderem w Europie jest Wielka Brytania, gdzie war-
toÊç inwestycji private equity w 2002 r. stanowi∏a równowartoÊç 0,6% PKB203. Na wykresie 5.2.5
porównano europejski i amerykaƒski rynek venture capital.

WWiieellkkooÊÊçç  sseekkttoorraa

W Polsce sektor venture capital zaczà∏ si´ kszta∏towaç na poczàtku lat 90. Do koƒca 2003 r.
fundusze venture capital zainwestowa∏y w kraju ∏àcznie oko∏o 2,2 mld dol. w oko∏o 600 spó∏ek204.
Relacja inwestycji venture capital do PKB w Polsce w 2000 r. wynios∏a 0,08%, a w 2002 r. jedynie
0,06%205, co wskazuje na wp∏yw zmian koniunktury gospodarczej na rozwój tego sektora. By∏o to

202 By∏y nimi, uporzàdkowane wed∏ug zwi´kszajàcej si´ relacji wartoÊci inwestycji private equity do PKB: W´gry, Grecja,
S∏owacja, Czechy, Portugalia, Polska, Austria, Irlandia, Norwegia, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Belgia, Hiszpania, Islandia,
W∏ochy, Finlandia, Holandia, Francja, Szwecja, Wielka Brytania.
203 EVCA 2004 Yearbook. Annual Survey of Pan-European Private Equity 2003. EVCA, June 2004.
204 K. Sobaƒska, P. Sieradzan, op.cit., s. 342.
205 EVCA 2004 Yearbook, op.cit.
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èród∏o: Main Economic Indicators. OECD, June 2004, National Venture Capital Association (www.nvca.org), EVCA Annual Report 2003.
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Uwaga: dane dla Polski sà oparte na wynikach badania przeprowadzonego na poczàtku 2003 r. przez PricewaterhouseCoopers przy
wspó∏pracy z EVCA. Nie uwzgl´dnia ono funduszy regionalnych, które nie inwestujà w Polsce. W badaniu wzi´∏o udzia∏ 21 firm
zarzàdzajàcych 52 funduszami PE/VC w latach 1990-2002, których ∏àczny kapita∏ wyniós∏ 4,1 mld euro. Wyniki nie uwzgl´dniajà jedenastu
funduszy, które nie odpowiedzia∏y na kwestionariusz.

èród∏o: EVCA 2004 Yearbook. Annual Survey of Pan - European Private Equity 2003. June 2004, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita∏owych.
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szczególnie widoczne w 2000 r., który by∏ prze∏omowy dla sektora venture capital na Êwiecie.
Inwestycje polskich funduszy venture capital (w kraju i za granicà) wynios∏y w tym roku po-
nad 800 mln z∏. Z kolei w 2001 r., w zwiàzku z os∏abieniem koniunktury gospodarczej w Polsce
i na Êwiecie, wartoÊç inwestycji polskich funduszy (w kraju i za granicà) wynios∏a 552 mln z∏206. Ry-
nek venture capital w Polsce wykazuje d∏ugoterminowà tendencj´ wzrostowà, jednak wartoÊç do-
konanych rocznych inwestycji w kraju wcià˝ mo˝e byç porównywana jedynie z najmniejszymi kra-
jami cz∏onkowskimi UE. Warto dodaç, ˝e przewa˝ajàca cz´Êç zainwestowanych w Polsce Êrodków
pochodzi od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Brak krajowych êróde∏ kapita∏u stanowi
istotnà barier´ rozwoju tego rynku.

W omawianym okresie dynamicznie ros∏y w Polsce inwestycje funduszy majàcych siedzib´
za granicà. Wskazuje to na atrakcyjnoÊç polskiego rynku venture capital dla tych inwestorów, mimo
os∏abienia koniunktury gospodarczej.

Polskie firmy zarzàdzajàce funduszami w tym okresie równie˝ skoncentrowa∏y swojà dzia∏al-
noÊç inwestycyjnà w kraju, a w 2003 r. w ogóle nie inwestowa∏y poza jego granicami207.

W 2003 r. w Polsce najwi´cej inwestycji pod wzgl´dem wartoÊci zrealizowano w bran˝y te-
lekomunikacyjnej i mediów (46% wartoÊci inwestycji venture capital), a tak˝e dóbr konsumpcyjnych
(20%). Podobne tendencje wyst´powa∏y w Europie. Charakterystycznà cechà sektora venture capi-
tal w Polsce by∏ stosunkowo wysoki odsetek inwestycji w przedsi´biorstwa w tzw. fazie zasiewu (tj.
rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç). W 2003 r. wyniós∏ on 11,3% (w Europie 2,2%)208. 

Wsparcie ze strony funduszy venture capital umo˝liwi∏o rozwój wielu znanym firmom209. Mimo to
przedsi´biorcy cz´Êciej korzystajà z innych sposobów pozyskiwania Êrodków na rozwój dzia∏alnoÊci (fun-

Tabela 5.2.3. Inwestycje private equity/venture capital w Polsce (w mln z∏)

Uwaga: podane wielkoÊci liczbowe oznaczajà wartoÊci inwestycji rozpocz´tych w danym roku.

èród∏o: EVCA, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita∏owych (www.psik.org.pl).
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èród∏o: Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita∏owych.

206 Rocznik 2002, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita∏owych.
207 Dane Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapita∏owych (PSIK), por. www.psik.org.pl.
208 Dane European Venture Capital Association (EVCA).
209 Zob. szerzej E. Kupiecka: Nap´d w private equity. „Gazeta Bankowa” nr 38 (830) z dnia 20 wrzeÊnia 2004 r.
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dusze w∏asne, kredyty bankowe itp.). Jednà z g∏ównych przyczyn jest ciàgle niewielka wiedza na temat
venture capital. Innymi czynnikami ograniczajàcymi rozwój tego sektora w Polsce sà przede wszystkim210:

– brak uregulowaƒ dotyczàcych formy prawnej odpowiedniej do prowadzenia tego rodzaju
dzia∏alnoÊci inwestycyjnej,

– ograniczenia prawne inwestowania funduszy emerytalnych w fundusze venture capital211,

– wzgl´dna niestabilnoÊç systemu podatkowego oraz niekorzystne zasady opodatkowania
inwestycji venture capital (brak ulg dla tzw. business angels, czyli zamo˝nych osób prywat-
nych, powierzajàcych Êrodki funduszom private equity),

Bariery rozwoju rynku venture capital w Polsce sà podobne do tych, które wyst´pujà w kra-
jach UE. Zosta∏y one zidentyfikowane przez Komisj´ Europejskà, która w ramach Strategii Lizboƒ-
skiej przyj´∏a w marcu 1998 r. dokument o nazwie „Risk Capital Action Plan” (ramka 5.2.3).

Ramka 5.2.3

210 Opracowano na podstawie wyników sondy przeprowadzonej w 2003 r. przez „Nasz Rynek Kapita∏owy” wÊród
przedstawicieli funduszy PE/VC w Polsce. Por. te˝: J. Rogoziƒski: Ograniczenia rozwoju rynku private equity/venture ca-
pital w Polsce. „Nasz Rynek Kapita∏owy” nr 7(151)/2003; P. Sieradzan: Bariery i ograniczenia rozwoju rynku private equ-
ity/venture capital w Polsce. „Nasz Rynek Kapita∏owy” nr 7(763)/2004.
211 W krajach UE udzia∏ funduszy emerytalnych w inwestycjach venture capital jest wysoki. W 2003 r. stanowi∏ on 19,4%
wartoÊci wszystkich inwestycji (w Wielkiej Brytanii a˝ 27,4%). Por. Great Expectations. The Annual EVCA Symposium,
Berlin, 2-4 June 2004. Zgodnie z obowiàzujàcà ustawà z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z póên. zm.), OFE mogà lokowaç Êrodki w zamkni´te fundusze
inwestycyjne, przy czym z tej formy prawnej nie korzystajà fundusze private equity/venture capital dzia∏ajàce w Polsce.
Obowiàzuje równie˝ 10-procentowy limit zaanga˝owania OFE w kapita∏ jednego funduszu inwestycyjnego.

RISK CAPITAL ACTION PLAN (1998-2003)

Jednym z najwa˝niejszych celów Strategii Lizboƒskiej jest pe∏na integracja rynków finan-
sowych Unii Europejskiej. Jego osiàgni´ciu majà s∏u˝yç: Financial Services Action Plan (2000-
2005), Risk Capital Action Plan (RCAP) oraz realizacja rekomendacji z raportu Lamfalussy’ego1.
Dla sektora private equity/venture capital szczególne znaczenie mia∏ RCAP. Jego zadaniem by-
∏o stworzenie ram prawnych rozwoju tego sektora, zarówno na szczeblu UE, jak i na poziomie
poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich. W dokumencie wyró˝niono 6 kategorii barier ograni-
czajàcych rozwój rynku venture capital w Europie:

– fragmentacja rynków kapita∏owych krajów cz∏onkowskich oraz zwiàzana z tym ich niska
kapitalizacja i p∏ynnoÊç,

– brak odpowiednich regulacji prawnych i instytucjonalnych dla funkcjonowania funduszy
venture capital oraz inwestorów instytucjonalnych (funduszy inwestycyjnych i funduszy
emerytalnych),

– niedostosowanie systemów podatkowych, które zniech´cajà potencjalnych inwestorów
do lokowania Êrodków w fundusze venture capital,

– niewielka liczba ma∏ych przedsi´biorstw w bran˝y nowoczesnych technologii oraz nie-
dostosowanie regulacji prawnych (np. z zakresu ochrony w∏asnoÊci intelektualnej), któ-
re nie zach´cajà do innowacyjnych przedsi´wzi´ç,

– niedostateczna liczba przedsi´biorców oraz ekspertów w dziedzinie projektów venture
capital,

– czynniki kulturowe, np. awersja przedsi´biorcy do ryzyka, oraz niedostateczny nacisk
k∏adziony na edukacj´ w zakresie przedsi´biorczoÊci.

Usuni´cie tych barier, nale˝àce do zadaƒ RCAP, jest decydujàce dla rozwoju rynku venture
capital i sektora MSP, a tak˝e stanowi silny impuls do wzrostu gospodarczego i tworzenia no-
wych miejsc pracy. Termin zakoƒczenia realizacji RCAP up∏ynà∏ z koƒcem 2003 r. Europejski ry-

1 Wi´cej na temat tych programów zob. www.europa.eu.int/comm/internal_market/securities/lamfalussy/in-
dex_en.htm.
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TTeennddeennccjjee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy  rroozzwwoojjoowwee  

W Polsce istnieje potencja∏ do rozwoju sektora private equity/venture capital. Ostatnie lata
wykaza∏y, ˝e zosta∏ on dostrze˝ony g∏ównie przez inwestorów zagranicznych, co wyra˝a∏o si´ w ro-
snàcej dynamice rocznych wartoÊci kapita∏u zainwestowanego przez nich w Polsce. Rozwój tego
sektora jest tym wa˝niejszy, ˝e w 2003 r. w Polsce dzia∏a∏o oko∏o 3,5 mln ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw, które wytwarza∏y niemal 50% PKB212. U∏atwienie im finansowania si´ za pomocà fun-
duszy private equity/venture capital stanowi∏oby silny impuls rozwojowy dla tego sektora. Ponadto,
proces wchodzenia do UE spowoduje nap∏yw nowych funduszy oraz zwi´kszonà potrzeb´ pozyska-
nia kapita∏u dla rozwijajàcych si´ firm. Zwiàzane z tym procesem dostosowywanie regulacji praw-
nych krajów kandydujàcych do regulacji unijnych to dobra okazja do stworzenia zdrowego, silne-
go sektora private equity/venture capital.

Nale˝y pozytywnie oceniç fakt, ˝e wzrost inwestycji venture capital w Polsce zosta∏ jednym z ce-
lów Strategii rozwoju rynku kapita∏owego Agenda Warsaw City 2010, opracowywanej przez Minister-
stwo Finansów pod koniec 2003 r. Na sektor private equity/venture capital b´dzie wp∏ywa∏o równie˝
obni˝enie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 27% do 19% od poczàtku 2004 r.

Rozwój sektora private equity/venture capital w Polsce jest uwarunkowany wyeliminowaniem
czynników ograniczajàcych, które scharakteryzowano powy˝ej. Bardzo wa˝na w tym wzgl´dzie jest
aktywna polityka paƒstwa, zw∏aszcza w kwestii zmian regulacji prawnych, wp∏ywajàcych na ten
sektor (np. dotyczàcych funduszy emerytalnych). Równie istotne pozostaje stymulowanie nap∏ywu
kapita∏u krajowego do funduszy, gdy˝ blisko 97% kapita∏ów funduszy private equity w Polsce po-
chodzi od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych213. Sà to zadania priorytetowe, których re-
alizacja b´dzie stanowi∏a o dalszym rozwoju tego sektora w Polsce.

5.3. Instytucje wspólnego inwestowania

Instytucje wspólnego inwestowania to podmioty gromadzàce kapita∏ klientów w celu zarzà-
dzania nim w ramach wspólnego portfela inwestycyjnego. Termin ten obejmuje zarówno same pro-
gramy wspólnego inwestowania (collective investment schemes), jak i podmioty zarzàdzajàce nimi.
W sk∏ad sektora wchodzà fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i fundusze kapita∏owe zwià-
zane z ubezpieczeniem na ˝ycie.

Cz´Êç zak∏adów ubezpieczeƒ sprzedajàcych polisy ubezpieczenia na ˝ycie z funduszem kapi-
ta∏owym nie zarzàdza zebranymi pieni´dzmi autonomicznie. Ârodki inwestowane na rzecz klienta

nek venture capital rozwinà∏ si´ od 1998 r., w którym rozpocz´to realizacj´ RCAP. Raporty Ko-
misji Europejskiej2 dotyczàce wprowadzenia tego planu, podkreÊlajà jego pozytywne rezultaty,
wskazujàc jednoczeÊnie na utrzymujàcà si´ luk´ rozwojowà tego rynku pomi´dzy USA i Euro-
pà. Najs∏abszym punktem realizacji RCAP pozosta∏y kwestie zwiàzane z ró˝norodnoÊcià syste-
mów podatkowych. RCAP odegra∏ wa˝nà rol´ w uÊwiadomieniu przedsi´biorcom znaczenia
rynku venture capital oraz mo˝liwoÊci jego wykorzystania w finansowaniu przedsi´wzi´ç.

Na 2004 r. Komisja Europejska planuje dokonanie analizy czynników, które mogà ograni-
czaç rozwój rynku private equity/venture capital w Europie, a nast´pnie opracowanie kolejnych
rekomendacji i propozycji w celu eliminowania tych ograniczeƒ. W planach tych uwzgl´dnia
fakt, ˝e terminem zakoƒczenia realizacji Strategii Lizboƒskiej jest 2010 r.

2 Implementation of the Risk Capital Action Plan. Commission Communication of 11 May 1999 – COM(1999) 232,
Commission Communication to the Council and the European Parliament of 25 October 2001 – COM(2001) 605,
COM(2002)563 of 16 October 2002, COM(2003)654.

212 Dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (PARP) na koniec 2003 r., www.parp.gov.pl.
213 P. Sieradzan, op.cit. Por. te˝ A. Kornasiewicz: Venture capital w krajach rozwini´tych i w Polsce. Warszawa 2004
CeDeWu, s. 229.
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sà przez nie przekazywane do funduszy inwestycyjnych – najcz´Êciej w ramach w∏asnej grupy kapi-
ta∏owej. Dane na temat funduszy kapita∏owych powiàzanych z ubezpieczeniem na ˝ycie sà ograni-
czone. W dalszej cz´Êci raportu uwaga zostanie skupiona na Powszechnych Towarzystwach Emery-
talnych (PTE) i Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych (TFI)214.

Instytucje wspólnego inwestowania stajà si´ coraz istotniejszym elementem polskiego syste-
mu finansowego. Podobne tendencje mo˝na zaobserwowaç tak˝e w Czechach i na W´grzech.
Zmiany te powodujà, ˝e banki spotykajà si´ z coraz wi´kszà konkurencjà, zarówno jeÊli chodzi
o gromadzenie oszcz´dnoÊci, jak i rynek finansowania zewn´trznego przedsi´biorstw. Zwi´kszajà-
ce si´ aktywa instytucji wspólnego inwestowania u∏atwiajà przedsi´biorstwom uplasowanie emisji
akcji na rynku gie∏dowym. Wzrost znaczenia tych instytucji znajduje odzwierciedlenie na rynkach fi-
nansowych, gdzie banki muszà zwracaç uwag´ na wp∏yw instytucji wspólnego inwestowania
na rynkowe wyceny instrumentów finansowych.

Wzrost znaczenia instytucji wspólnego inwestowania jest czynnikiem pozytywnym dla go-
spodarki. Instytucje wspólnego inwestowania akumulujà d∏ugo- i Êrednioterminowe oszcz´dnoÊci,
przez co mogà byç êród∏em poda˝y d∏ugo- i Êrednioterminowego kapita∏u, sprzyjajàc w ten sposób
wzrostowi inwestycji w gospodarce.

5.3.1. Ewolucja wielkoÊci i struktury sektora instytucji wspólnego inwestowania

WWiieellkkooÊÊçç  ii ddyynnaammiikkaa  sseekkttoorraa

W latach 2002-2003 zdecydowanie wzros∏o znaczenie instytucji wspólnego inwestowania.
Zarzàdzane przez nie aktywa zwi´kszy∏y si´ ponad dwukrotnie, zarówno nominalnie, jak i w relacji
do PKB. Ze wzgl´du na efekt bazy dynamika ta jest niemo˝liwa do utrzymania, ale aktywa instytu-
cji wspólnego inwestowania nadal b´dà znaczàco ros∏y. Najsilniejszym i najtrwalszym czynnikiem,
który gwarantuje ten wzrost, sà szeroko rozumiane oszcz´dnoÊci emerytalne, których b´dzie przy-
bywaç w obowiàzkowym i dobrowolnym systemie gromadzenia kapita∏u emerytalnego, a tak˝e
w instytucjach, które b´dà zarzàdza∏y pieni´dzmi przeznaczonymi na wyp∏aty emerytur215.

Porównujàc rozwój instytucji wspólnego inwestowania w Polsce oraz w Czechach i na W´-
grzech, mo˝na stwierdziç, ˝e sektor instytucji wspólnego inwestowania w Polsce zmniejszy∏ dystans
w stosunku do tych krajów i wkrótce zostanie liderem regionu pod wzgl´dem relacji aktywów fun-
duszy emerytalnych i inwestycyjnych do PKB.

Relacje aktywów instytucji wspólnego inwestowania do PKB w przedstawionych krajach
na koniec 2003 r. by∏y zbli˝one. Inne by∏y jednak Êcie˝ki dojÊcia do tego stanu. W Czechach akty-
wa funduszy inwestycyjnych mia∏y tendencj´ spadkowà. Wynika∏o to z wczeÊniejszego sztucznego
zawy˝enia ich aktywów w drodze prywatyzacji kuponowej. Na W´grzech rynek funduszy inwesty-
cyjnych rozwija∏ si´ systematycznie. W Polsce natomiast przez ostatnie cztery lata nastàpi∏ po-
nad siedmiokrotny wzrost relacji aktywów funduszy inwestycyjnych do PKB. 

W sektorze TFI od czasu boomu, który zaczà∏ si´ po wprowadzeniu w 2002 r. podatku
od przychodów z kapita∏ów pieni´˝nych, zasz∏o wiele zmian. G∏ównym czynnikiem wspierajàcym
rozwój sektora by∏y obni˝ajàce si´ stopy procentowe. Sprzyja∏y one osiàganiu wysokich zysków
przez fundusze obligacyjne, przez co przyciàga∏y nowych klientów. Powodowa∏y tak˝e poszukiwa-
nie przez klientów banków alternatywnych mo˝liwoÊci lokowania kapita∏u. 

214 PTE – Powszechne Towarzystwa Emerytalne sà instytucjami zarzàdzajàcymi aktywami gromadzonymi w otwartych
funduszach emerytalnych (OFE). TFI – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych sà instytucjami zarzàdzajàcymi aktywami
gromadzonymi w funduszach inwestycyjnych. Ka˝de PTE mo˝e zarzàdzaç tylko jednym OFE, natomiast TFI mo˝e zarzà-
dzaç wieloma funduszami inwestycyjnymi. Zarówno PTE, jak i TFI sà oddzielone instytucjonalnie od zarzàdzanych przez
nie funduszy. Ka˝de ma odr´bnà osobowoÊç prawnà, a tak˝e oddzielne bilanse oraz rachunki zysków i strat.
215 W Polsce fundusze emerytalne zajmujà si´ inwestowaniem pieni´dzy w fazie akumulowania kapita∏u. Nie podj´to
jeszcze decyzji, w jakich instytucjach b´dzie mo˝na wykupiç emerytury za zgromadzone oszcz´dnoÊci. Ârodki te nie zo-
stanà wyp∏acone jednorazowo, wi´c aktywa te nie zniknà z rynku po dokonaniu wyp∏at z OFE.
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WielkoÊç aktywów funduszy emerytalnych w du˝ym stopniu zale˝y od polityki emerytalnej
paƒstwa. W Czechach nie ma funduszy emerytalnych, w których udzia∏ by∏by obowiàzkowy, ale sà
zach´ty podatkowe dla dobrowolnie oszcz´dzajàcych na emerytur´. Oba czynniki spowodowa∏y
rozwój sektora dobrowolnych oszcz´dnoÊci emerytalnych. Na W´grzech dobrowolne oszcz´dnoÊci
emerytalne rozwija∏y si´ znacznie wolniej ni˝ w Czechach. W 1998 r. wprowadzono tam obowiàz-
kowe fundusze emerytalne dla osób wchodzàcych na rynek pracy i mo˝liwoÊç przejÊcia do systemu
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Wykres 5.3.1. Aktywa instytucji wspólnego inwestowania w Czechach, na W´grzech 
i w Polsce 

èród∏o: dane KNUiFE, STFI, banki centralne Czech i W´gier.
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Tabela 5.3.1. WielkoÊç sektora

Uwaga: suma aktywów instytucji wspólnego inwestowania jest nieznacznie zawy˝ona, jednak NBP nie ma obecnie danych, które pozwoli∏yby
wyeliminowaç efekt podwójnego liczenia funduszy kapita∏owych powiàzanych z ubezpieczeniem na ˝ycie. Zak∏ady ubezpieczeƒ przekazujà
aktywa niektórych z tych funduszy funduszom inwestycyjnym. 

èród∏o: dane NBP, GUS, MF, KNUiFE, GPW.

22000011 22000022 22000033

Aktywa instytucji wspólnego inwestowania (mld z∏) 35 59 84

Aktywa netto OFE (mld z∏) 19 32 45

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych (mld z∏) 12 23 33

Lokaty w funduszach kapita∏owych powiàzanych z ubezpieczeniem na ˝ycie (mld z∏) 3 4 6

Aktywa OFE jako % PKB 2,55 4,04 5,50

Aktywa funduszy inwestycyjnych jako % PKB 1,60 2,92 4,08



5

Instytucje finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W LATACH 2002–2003 107

kapita∏owego dla osób ju˝ pracujàcych216. Znacznie przyspieszy∏o to rozwój funduszy emerytalnych
w tym kraju i ju˝ w 1999 r. ich aktywa w relacji do PKB by∏y wy˝sze ni˝ aktywa funduszy czeskich.

W Polsce reforma emerytalna zosta∏a wprowadzona w 1999 r., a udzia∏ w formie kapita∏o-
wej ubezpieczenia emerytalnego by∏ obowiàzkowy dla wszystkich osób w wieku do 30 lat. Dlate-
go aktywa funduszy emerytalnych rosnà szybciej od aktywów czeskich i w´gierskich funduszy
emerytalnych217.

W Polsce szybko rosnà tak˝e aktywa funduszy inwestycyjnych. Ich wartoÊç w przeliczeniu
na mieszkaƒca i w relacji do PKB nadal jest jednak niewielka, szczególnie w odniesieniu do krajów UE.

Nadzwyczaj wysokie aktywa funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Luksemburgu i Ir-
landii w stosunku do liczby ludnoÊci i PKB tych krajów wynikajà z wyjàtkowo liberalnych regulacji.
Sprawiajà one, ˝e instytucje z innych krajów zak∏adajà tam fundusze inwestycyjne. We Francji na-
tomiast czynnikiem dynamizujàcym rozwój funduszy by∏y wprowadzane od 1978 r. korzystne dla
nich regulacje podatkowe. Nietypowym w skali Êwiata zjawiskiem jest we Francji wzgl´dnie du˝y
udzia∏ w rynku funduszy rynku pieni´˝nego218. 

216 Do kapita∏owej cz´Êci obowiàzkowych ubezpieczeƒ emerytalnych na W´grzech, podobnie jak w Polsce, wp∏aca-
na jest tylko cz´Êç sk∏adek (7% wysokoÊci wynagrodzenia, w Polsce 7,3%). Wi´kszoÊç sk∏adek emerytalnych pozostaje
na W´grzech w systemie repartycyjnym.
217 Wzrost ten by∏by wi´kszy, gdyby nie zaleg∏oÊci z przekazywaniem sk∏adek do OFE przez ZUS.
218 We Francji na koniec 2002 r. 35,4% aktywów otwartych funduszy znajdowa∏o si´ w funduszach rynku pieni´˝nego,
a w rekordowym 1993 r. prawie 50%. G∏ównà przyczynà du˝ego powodzenia tych funduszy by∏ splot wydarzeƒ, który
wystàpi∏ na prze∏omie lat 80. i 90. W 1989 r. zezwolono na tworzenie funduszy kapita∏owych, a na poczàtku lat 90.
z podatku od zysków kapita∏owych zwolnione by∏y przychody z inwestycji w akcje i fundusze inwestycyjne, jeÊli zyski te
nie przekroczy∏y w ciàgu roku 60 tys. dol. amer. Do tego momentu fundusze musia∏y co roku wyp∏acaç swoje zyski,
od których inwestorzy musieli p∏aciç podatek. Fundusze kapita∏owe mog∏y reinwestowaç zyski, przez co podatek p∏aco-
no dopiero w momencie wycofania si´ z inwestycji. W tym okresie warunki rynkowe sprzyja∏y inwestowaniu w instru-
menty rynku pieni´˝nego, a wspomniane zach´ty podatkowe stworzy∏y przewag´ konkurencyjnà funduszy rynku pie-
ni´˝nego nad bankami. Mimo ˝e w póêniejszych latach sytuacja rynkowa i podatkowa nie by∏a ju˝ tak korzystna dla fun-
duszy rynku pieni´˝nego, to w spo∏eczeƒstwie pozosta∏a ÊwiadomoÊç, ˝e istnieje taki substytut lokat bankowych, i przy-
zwyczajono si´ do korzystania z niego.

Tabela 5.3.2. Aktywa funduszy inwestycyjnych w wybranych paƒstwach europejskich w 2003 r.

1 Dane za 2002 r.

èród∏o: dane STFI, Eurostat, OECD.

AAkkttyywwaa  ((ww  mmllnn  eeuurroo))

Luksemburg 953.302

Irlandia 361.760

Francja 1.008.000

Austria 92.115

Szwajcaria 79.637

Niemcy 822.099

Dania 48.934

Belgia 83.503

Szwecja 70.713

Wielka Brytania 418.861

W∏ochy 393.429

Holandia1 93.200

Hiszpania 204.989

Finlandia 23.727

Norwegia 17.414

Grecja 31.813

Portugalia 27.763

W´gry 3.467

Czechy 3.338

Polska 7.068

NNaa  mmiieesszzkkaaƒƒccaa  ((ww  eeuurroo)) AAkkttyywwaa//PPKKBB  ((ww  %%))

6.845 30,22

2.147.077 4.623,73

92.830 274,32

16.946 64,68

11.318 41,08

10.923 31,81

9.970 38,56

9.106 26,05

8.132 31,23

7.923 29,55

7.098 26,36

5.787 20,54

5.056 27,59

4.562 16,54

3.837 9,90

2.985 23,16

2.675 21,28

341 4,68

327 4,41

183 4,09
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IInnssttyyttuuccjjee  wwssppóóllnneeggoo  iinnwweessttoowwaanniiaa  aa rryynneekk  ffiinnaannssoowwyy  

RoÊnie znaczenie instytucji wspólnego inwestowania na polskim rynku kapita∏owym. Jest to
wynikiem zarówno rozwoju sytuacji makroekonomicznej (wzrost PKB, obni˝ajàce si´ stopy procen-
towe, niska inflacja), jak i dzia∏aƒ o charakterze systemowym (reforma systemu emerytalnego, opo-
datkowanie odsetek od lokat bankowych).

Efektem wzrostu aktywów instytucji wspólnego inwestowania jest znaczna, jak na polski ry-
nek, poda˝ Êrednio- i d∏ugoterminowego kapita∏u. Ten znaczàcy strumieƒ Êrodków wp∏ywajàcych
na polski rynek kapita∏owy u∏atwia uplasowanie nowych emisji. G∏ównym po˝yczkobiorcà na rynku
jest jednak bud˝et paƒstwa. Drugim oprócz rynku papierów skarbowych p∏ynnym segmentem ryn-
ku finansowego jest rynek akcji. Fundusze inwestycyjne i emerytalne wykorzystujà tak˝e rynek de-
pozytów bankowych, ale te sà traktowane jedynie jako instrument p∏ynnoÊciowy, a nie docelowa
inwestycja. 

Tabela 5.3.3. Instytucje wspólnego inwestowania na polskim rynku finansowym 

1Free float jest to suma akcji w wolnym obrocie. Za akcje w wolnym obrocie nie uwa˝a si´: pakietów akcji powy˝ej 10%, b´dàcych
w posiadaniu jednego akcjonariusza bàdê akcjonariuszy ze sobà powiàzanych (grupy kapita∏owe, rodzina), akcji Skarbu Paƒstwa, akcji
w∏asnych spó∏ki przeznaczonych do umorzenia. Za akcje w wolnym obrocie uznaje si´ m.in. akcje b´dàce w posiadaniu funduszy
inwestycyjnych i emerytalnych oraz instytucji finansowych zarzàdzajàcych portfelami, a tak˝e akcje obj´te programami emisji kwitów
depozytowych. 

èród∏o: dane NBP, MF, KNUiFE, GPW, KDPW.

22000011 22000022 22000033

Udzia∏ OFE w rynku bonów i obligacji skarbowych (w %) 7,92 10,56 11,72

Udzia∏ OFE we free float1 GPW (w %) 15,14 21,71 23,22

Udzia∏ funduszy inwestycyjnych w rynku bonów i obligacji skarbowych (w %) 4,05 7,83 7,84

Udzia∏ funduszy inwestycyjnych we free float GPW (w %) 3,72 4,10 7,87

P¸YNNOÂå A D¸UGOTERMINOWE INWESTOWANIE

Horyzont inwestycyjny funduszy emerytalnych sprawia, ˝e mogà byç nabywcami niep∏yn-
nych papierów wartoÊciowych. Tak˝e ich polityka inwestycyjna nie stanowi przeszkody w naby-
waniu takich instrumentów. Unikajà one spekulacji, preferujàc strategi´ „kup i trzymaj”.

Mo˝liwoÊç wycofania si´ z inwestycji w dowolnym momencie zmniejsza jej ryzyko. Podstawo-
wà wadà inwestycji w niep∏ynne instrumenty jest w∏aÊnie trudnoÊç z wycofaniem si´ z niej. Jednà
z zalet inwestycji w p∏ynne instrumenty jest mo˝liwoÊç ustalenia limitu straty, którà inwestor jest
sk∏onny zaakceptowaç. Inwestujàc w p∏ynne instrumenty, mo˝na te˝ zareagowaç na zmiany rynko-
we i wycofaç si´ z zyskiem lub stratà w momencie, kiedy zarzàdzajàcy oceni, ˝e inwestycja ta prze-
sta∏a byç perspektywiczna albo na rynku pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç lepszego ulokowania kapita∏u.

Kolejny problem z inwestowaniem w niep∏ynne instrumenty przez OFE to minimalna wy-
magana stopa zwrotu (MWSZ) i zwiàzana z nià strategia naÊladownictwa stosowana przez
fundusze. Gdy inwestycja w p∏ynny instrument okazuje si´ nietrafna i powoduje, ˝e wyniki fun-
duszu sà gorsze od Êredniej rynkowej, zarzàdzajàcy mo˝e wycofaç si´ z tej inwestycji i dosto-
sowaç parametry portfela do Êredniej rynkowej, aby uniknàç ryzyka dop∏aty. Inwestowanie
w niep∏ynne instrumenty, w które nie zainwestowa∏a konkurencja, mo˝e spowodowaç trwa∏e
odbieganie wyników inwestycyjnych od wyników konkurencji. To z kolei, w przypadku gdy in-
westycja oka˝e si´ nietrafna, grozi dop∏atà z tytu∏u niespe∏nienia wymogu MWSZ. Emitent mo-
˝e zmniejszyç opisanà niedogodnoÊç. W tym celu powinien zach´ciç do swojej oferty najwi´k-
sze OFE, których portfele majà najwi´kszy udzia∏ w kszta∏towaniu rynkowego benchmarku.

Reasumujàc, OFE z racji wielkoÊci swoich aktywów i d∏ugookresowej strategii inwestycyj-
nej mogà przyczyniç si´ do rozwoju rynków do tej pory niep∏ynnych instrumentów finanso-
wych. Jednak ich emitenci muszà spe∏niç bardzo du˝o warunków, aby zainteresowaç fundusze
tymi instrumentami. Najwa˝niejsza jest premia za brak p∏ynnoÊci.

Ramka 5.3.1
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Na rynku akcji najwi´ksze fundusze napotykajà ju˝ barier´ p∏ynnoÊci. Na rynku papierów skarbo-
wych problemu tego jeszcze nie widaç, ale mo˝e si´ pojawiç w perspektywie kilku–kilkunastu lat. 

Otwarte fundusze emerytalne niewiele Êrodków lokujà w nieskarbowe d∏u˝ne papiery warto-
Êciowe. Fundusze emerytalne mogà byç jednak znaczàcym inwestorem na rynku nieskarbowych pa-
pierów d∏u˝nych, na co wskazujà doÊwiadczenia Chile. Kraj ten jako pierwszy wprowadzi∏ obowiàz-
kowe fundusze emerytalne. Tamtejsze fundusze emerytalne majà znaczàcy udzia∏ w rynku obligacji
hipotecznych (56,4% w 2000 r., co stanowi∏o 14,4% ich portfela inwestycyjnego)219. Znaczàcy by∏
te˝ udzia∏ funduszy emerytalnych w rynku korporacyjnych papierów d∏u˝nych. Przez wiele lat utrzy-
mywa∏ si´ on na poziomie ponad 50%, ale w 2000 r. gwa∏townie spad∏, w wyniku zwi´kszenia si´
rynku korporacyjnych papierów d∏u˝nych o ponad 40%, i na koniec roku wynosi∏ 39,8%. Udzia∏
tych inwestycji w portfelach funduszy w 2000 r. wynosi∏ 4,0%. 

Aby staç si´ przedmiotem zainteresowania OFE, nieskarbowe d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
muszà spe∏niaç wiele warunków:

• Emitowane papiery wartoÊciowe muszà spe∏niaç wymogi regulacyjne dotyczàce limitów in-
westycyjnych OFE (patrz ramka 5.3.2. Najwa˝niejsze limity inwestycyjne OFE).

• WielkoÊç emisji musi byç odpowiednio du˝a. Zarzàdzajàcym nie op∏aca si´ poÊwi´caç cza-
su na analizy emisji, w które mogà zainwestowaç jedynie Êladowe, wzgl´dem wielkoÊci
portfela, kapita∏y.

• Ryzyko kredytowe nie mo˝e byç zbyt wysokie. Jest to najistotniejszy element oceniany przez
inwestorów przy zakupie papierów d∏u˝nych. Jego znaczenie dodatkowo roÊnie w przy-
padku inwestycji w instrumenty niep∏ynne. Fundusze interesuje cel emisji, przejrzystoÊç
spó∏ki i jej wiarygodnoÊç. Warunki te powodujà, ˝e najwi´kszà szans´ na obj´cie emisji ich
papierów d∏u˝nych przez OFE majà spó∏ki publiczne, szczególnie takie, których akcje ju˝
znajdujà si´ w portfelach funduszy. Emisje takich spó∏ek bez problemów znajdujà nabyw-
ców wÊród OFE.

• JeÊli instrument jest ma∏o p∏ynny, to musi zawieraç dodatkowà premi´ za brak p∏ynnoÊci.
Premia taka mo˝e przyjmowaç dwie podstawowe formy: zwi´kszone bezpieczeƒstwo in-
westycji bàdê wy˝szà stop´ zwrotu.

• Musi istnieç mo˝liwoÊç codziennej rzetelnej wyceny. Jest to bowiem obowiàzek OFE. Zanim
nab´dà instrument finansowy, muszà rozwa˝yç, czy b´dà potrafi∏y codziennie podaç jego
rzetelnà wycen´. Sposób wyceny musi tak˝e zatwierdziç KNUiFE.

Istniejà te˝ pewne specyficzne dla rynku OFE czynniki, które wp∏ywajà na ich decyzje
inwestycyjne: 

• AtrakcyjnoÊç emisji roÊnie dzi´ki zaanga˝owaniu si´ w nià najwi´kszych OFE. Regulacje po-
wodujà, ˝e fundusze niech´tnie tworzà portfele odbiegajàce swojà charakterystykà od ryn-
kowego benchmarku, w którym dominujàcy udzia∏ majà najwi´ksze fundusze. Ma to szcze-
gólnie istotny wp∏yw na decyzje o zakupie instrumentów niep∏ynnych.

• Fundusze preferujà inwestycje w instrumenty o d∏ugim terminie zapadalnoÊci. Fundusz
musi udokumentowaç ka˝dà podj´tà decyzj´ inwestycyjnà. Zarzàdzajàcy musi udowod-
niç nadzorowi, ˝e do takiej, a nie innej decyzji prowadzi∏a analiza, a nie np. jego prze-
czucie. Taki obowiàzek zniech´ca do inwestowania w krótkoterminowe, rolowane poza-
skarbowe instrumenty d∏u˝ne, gdy˝ operacja rolowania jest traktowana jak nowa decy-
zja inwestycyjna i przed zakupem nowej serii papierów d∏u˝nych zarzàdzajàcy musi do-
konaç nowych analiz. Do funduszy nap∏ywa co miesiàc prawie 1 mld z∏ i zarzàdzajàcy
muszà znaleêç instrumenty, w które warto zainwestowaç. Starajà si´ wi´c ograniczaç do-
datkowà pul´ aktywów (uwolnionych z powodu up∏ywu terminu zapadalnoÊci), które
trzeba reinwestowaç.

219 E. Walker, F. Lefort: Pension Reform and Capital Markets, Are There Any (Hard) Links? The World Bank, luty 2002.



110

5

Instytucje finansowe

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

• Istotnym czynnikiem jest mo˝liwoÊç zwi´kszania zaanga˝owania w danà emisj´ (na rynku
pierwotnym lub rynku wtórnym). W wyniku nap∏ywu nowych Êrodków aktywa OFE nie-
ustannie si´ zwi´kszajà. OFE zarzàdzajà swoim portfelem poprzez utrzymywanie okreÊlo-
nego udzia∏u poszczególnych emisji w portfelu. Aby utrzymaç za∏o˝ony poziom zaanga˝o-
wania w danà emisj´, fundusze muszà dokupowaç. Cz´sto stosowanà strategià jest te˝ po-
czàtkowo skromne zaanga˝owanie w danà inwestycj´ i w przypadku, gdy zarzàdzajàcy
oceni jà jako udanà, zwi´kszanie zaanga˝owania.

Porównanie opisanych oczekiwaƒ OFE ze strukturà emisji nieskarbowych papierów d∏u˝nych
(patrz rozdzia∏ 6.) pokazuje, dlaczego OFE sà ma∏o znaczàcym inwestorem na tych rynkach. Dzieje
si´ tak, gdy˝: 

– emisje sà w wi´kszoÊci niezabezpieczone, 

– najcz´stsze sà emisje dokonywane przez spó∏ki niepubliczne na rynku niepublicznym,

– wartoÊç wi´kszoÊci emisji jest ma∏a w stosunku do potrzeb OFE, 

– przewa˝ajà emisje krótkoterminowych papierów d∏u˝nych o terminie zapadalnoÊci do 90 dni,

– emitenci wolà nie wskazywaç celu emisji. 

Rozpowszechnienie ratingu tylko w niewielkim stopniu zwi´kszy∏oby atrakcyjnoÊç nieskarbo-
wych papierów d∏u˝nych z punktu widzenia OFE. Fundusze i tak muszà przygotowywaç w∏asne
analizy, a korzyÊci z powszechnoÊci ratingu nale˝y upatrywaç w jego funkcji edukacyjnej w stosun-
ku do emitenta. 

Ewentualne inwestycje OFE w papiery d∏u˝ne emitowane przez najwi´ksze spó∏ki gie∏dowe
mogà byç utrudnione przez istnienie tzw. limitu koncentracji. OFE mogà inwestowaç maksymalnie
5% swoich aktywów w papiery wartoÊciowe jednego emitenta. W przypadku takich spó∏ek OFE wo-
là wykorzystaç ten limit na inwestycje w ich akcje, gdy˝ sà to najwi´ksze emisje i najbardziej p∏yn-
ne akcje dost´pne na GPW.

Oprócz spe∏niania funkcji inwestorów fundusze emerytalne i inwestycyjne, jako akcjonariusze
spó∏ek publicznych, odgrywajà pozytywnà rol´, dbajàc o wprowadzenie i przestrzeganie w spó∏-
kach zasad ∏adu korporacyjnego. Promujà wyp∏acanie przez spó∏ki dywidend i starajà si´ pilnowaç,
aby wi´kszoÊciowy inwestor bran˝owy, jeÊli spó∏ka ma takiego, nie transferowa∏ zysków poza spó∏-
k´, w postaci kosztów ponoszonych na rzecz spó∏ki nale˝àcej do g∏ównego udzia∏owca.

Rosnàce zaanga˝owanie instytucji wspólnego inwestowania na rynku kapita∏owym mo˝e po-
wodowaç równie˝ pewne utrudnienia w jego rozwoju. Zagro˝eniem dla efektywnoÊci rynku kapi-
ta∏owego mo˝e byç rosnàcy wp∏yw decyzji pojedynczych instytucji na wyceny papierów wartoÊcio-
wych, poniewa˝ mo˝e to prowadziç do nieefektywnej wyceny. Jednym ze skutków nieefektywnej
wyceny mo˝e byç powstanie bàbla cenowego w rezultacie sta∏ego (niezale˝nie od atrakcyjnoÊci in-
westycji) dop∏ywu kapita∏u na rynek220.

KKoonncceennttrraaccjjaa  ii kkoonnkkuurreennccjjaa

Polskie sektory towarzystw funduszy inwestycyjnych i towarzystw emerytalnych cechuje kon-
centracja wi´ksza ni˝ w sektorze bankowym i zdecydowanie mniejsza ni˝ w sektorze ubezpieczeƒ221.

Sektor TFI cechuje si´ mniejszà koncentracjà od sektora PTE. W latach 2002-2003 mo˝na by-
∏o zaobserwowaç rosnàcà koncentracj´ sektora TFI. Przyczynà jest fakt, ˝e najwi´ksze podmioty
okaza∏y si´ lepiej przygotowane do wykorzystania szansy spowodowanej nap∏ywem nowych Êrod-
ków do sektora.

220 Patrz „Raport o stabilnoÊci systemu finansowego 2003”, ramka 3.3.1. DoÊwiadczenia chilijskie. Warszawa 2004 NBP, s. 145.
221 Patrz tabela 5.4.4.
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W latach 2002-2003 w sektorze PTE mo˝na by∏o zaobserwowaç niewielkie zmiany. Dosz∏o
do jednego po∏àczenia, lecz mimo to zmniejszy∏ si´ wskaênik koncentracji rynku. Na spadek kon-
centracji wp∏ywa∏o obni˝anie si´ udzia∏u w rynku najwi´kszego podmiotu.

Nie nale˝y si´ jednak spodziewaç, ˝e utrwali si´ obecny poziom koncentracji sektora PTE.
Podmioty dzia∏ajàce w sektorze wstrzymywa∏y si´ z dzia∏aniami konsolidacyjnymi w oczekiwaniu
na zmian´ ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych222. Wprowadzi∏a ona roz-
wiàzania, które znaczàco wp∏ynà na przychody i koszty PTE. NiepewnoÊç co do ostatecznego kszta∏-
tu ustawy uniemo˝liwia∏a dokonanie rzetelnej wyceny wartoÊci udzia∏ów w poszczególnych towa-
rzystwach, co jest czynnikiem niezb´dnym do dokonania zmian w∏asnoÊciowych. Nowa ustawa
spowoduje spadek przysz∏ych przychodów wi´kszoÊci towarzystw, przez co wzroÊnie minimal-
na wielkoÊç OFE, przy której zarzàdzanie nim jest op∏acalne. Nowa ustawa prawdopodobnie stanie
si´ wi´c impulsem do dalszej konsolidacji rynku.

W sektorze TFI panuje wi´ksza konkurencja ni˝ w sektorze PTE. Wp∏ywa na to zdecydowanie
mniejsza bariera wejÊcia na rynek. Dodatkowo, sektor emerytalny jest du˝o silniej regulowany i na-
ra˝ony na ryzyko zmian przepisów, co zmniejsza sk∏onnoÊç do zachowaƒ konkurencyjnych.

SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

Dla przysz∏ego kierunku rozwoju sektora us∏ug zbiorowego inwestowania wa˝ny jest fakt,
˝e coraz bardziej znaczàcymi udzia∏owcami stajà si´ grupy kapita∏owe, które majà w swojej struk-
turze równie˝ du˝y zak∏ad ubezpieczeƒ na ˝ycie. To w∏aÊnie te grupy od poczàtku, tzn. od 1999 r.,
zdominowa∏y sektor PTE i stanowià coraz wa˝niejszà cz´Êç sektora TFI. Okazuje si´, ˝e kluczem
do sukcesu jest dost´p do klienta, a zapewnia go du˝a grupa dobrze wyszkolonych agentów, któ-
rzy oferujà klientom szeroki wybór produktów: ubezpieczeniowych, emerytalnych i inwestycyj-
nych. Bogata oferta pozwala agentom na pobieranie mniejszych prowizji za pojedynczà umow´,
dzi´ki czemu grupa kapita∏owa osiàga znaczny efekt synergii. Efekt ten wzmacniajà korzyÊci zwià-
zane z oszcz´dnoÊciami na promocji marki. Przyk∏adowo, wysokie nak∏ady na akcj´ marketingowà
przy wprowadzaniu reformy emerytalnej pozwoli∏y wypromowaç marki kilku firm, z czego korzy-
Êci czerpià tak˝e zak∏ady ubezpieczeƒ i towarzystwa funduszy inwestycyjnych dzia∏ajàce pod tà sa-
mà markà co fundusz emerytalny.

W drugiej po∏owie 2003 r. istotnym czynnikiem, który wp∏ynà∏ na struktur´ podmiotowà sek-
tora TFI by∏a bessa na rynku papierów d∏u˝nych i utrzymujàcy si´ do koƒca sierpnia silny trend wzro-
stowy na rynku akcji. W wyniku tej zmiany trendów nastàpi∏ dynamiczny rozwój towarzystw majà-
cych atrakcyjnà ofert´ funduszy inwestujàcych cz´Êç swojego portfela w akcje. Towarzystwa, które

Tabela 5.3.4. Wskaêniki koncentracji PTE i TFI

1 Wskaênik udzia∏u w rynku trzech najwi´kszych podmiotów, mierzony aktywami netto.
2 Indeks Herfindahla-Hirschmana – liczony jako suma kwadratów udzia∏u w rynku. Im wy˝sza wartoÊç wskaênika, tym wi´ksza koncentracja
rynku. Maksimum wynosi 1 dla rynku ca∏kowicie zmonopolizowanego. Rynki, dla których wartoÊç HHI jest mniejsza od 0,1, uwa˝a si´ za
potencjalnie konkurencyjne. Gdy natomiast wartoÊç wspó∏czynnika jest wy˝sza od 0,2, rynek uwa˝a si´ za potencjalnie niekonkurencyjny.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych KNUiFE i STFI.

22000011 22000022 22000033

LL ii cczzbbaa

PTE 17 16 16

TFI 17 19 16

CCRR3311 ((ww  %%))

PTE 64,94 64,96 64,75

TFI 53,20 58,08 57,98

HHHHII22

PTE 0,1654 0,1650 0,1646

TFI 0,1294 0,1419 0,1494

222 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651).



112

5

Instytucje finansowe

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

nie mia∏y takiej oferty bàdê dopiero jà budowa∏y, zanotowa∏y w drugiej po∏owie 2003 r. spadek ak-
tywów, pomimo dynamicznego rozwoju rynku jako ca∏oÊci.

Rok 2003 by∏ prze∏omowy pod wzgl´dem sposobu dystrybucji jednostek uczestnictwa fun-
duszy inwestycyjnych. Fundusze zdecydowa∏y si´ p∏aciç poÊrednikom nie tylko prowizj´ od pozyska-
nej kwoty, ale te˝ dzielà si´ z nimi op∏atà za zarzàdzanie. Dzi´ki temu wspó∏praca z TFI sta∏a si´
op∏acalna dla banków i biur maklerskich niepowiàzanych kapita∏owo z konkretnym towarzystwem.
Niektóre banki oferujà jednostki uczestnictwa funduszy nale˝àcych do kilku towarzystw. Zdarza si´
nawet, ˝e banki powiàzane kapita∏owo z jakimÊ TFI oferujà jednostki konkurencyjnych funduszy.

5.3.2. Struktura aktywów

FFuunndduusszzee  iinnwweessttyyccyyjjnnee

W przypadku funduszy inwestycyjnych zarzàdzajàcy majà ograniczone pole manewru
przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wynika to ze statutów poszczególnych funduszy, de-
terminujàcych ich strategi´ inwestycyjnà. Dlatego zaanga˝owanie sektora funduszy inwestycyjnych
w poszczególne typy instrumentów jest kszta∏towane przez decyzje oszcz´dzajàcych o wyborze ro-
dzaju funduszu, w który inwestujà.

W latach 2002-2003 struktura aktywów funduszy inwestycyjnych podlega∏a istotnym zmia-
nom. Zmiany te by∏y ÊciÊle zwiàzane z tendencjami cenowymi na rynku obligacji i rynku akcji. Zmia-
na struktury wynika∏a nie tylko ze zmian w wycenie posiadanych aktywów, ale przede wszystkim ze
zwi´kszonego zainteresowania oszcz´dzajàcych inwestowaniem w fundusze, które w danym mo-
mencie mia∏y najlepsze wyniki inwestycyjne.

Tabela 5.3.5. Aktywa netto poszczególnych typów funduszy inwestycyjnych (w mld z∏)

èród∏o: dane STFI.

TTyyppyy  ffuunndduusszzyy 22000011 22000022 22000033

Krajowego rynku pieni´˝nego 2,38 4,16 5,72

Krajowych papierów d∏u˝nych 6,74 15,45 13,51

Zagranicznych papierów d∏u˝nych 0,02 0,37 3,05

Stabilnego wzrostu – rynku polskiego 0,28 0,51 5,04

Mieszane – rynku polskiego 1,05 1,01 2,87

Krajowych akcji 0,99 1,00 2,30

Zagranicznych akcji 0,13 0,08 0,14

Pozosta∏e 0,53 0,45 0,61
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Wykres 5.3.3. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych wed∏ug ich typów

èród∏o: dane STFI.
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W latach 2001-2002, ze wzgl´du na wzrost cen obligacji, najbardziej popularne by∏y fundusze
krajowych papierów d∏u˝nych. Zatrzymanie tendencji do wzrostu cen obligacji, które nastàpi∏o w koƒ-
cu drugiego kwarta∏u 2003 r., spowodowa∏o spadek zainteresowania oszcz´dzaniem w funduszach
obligacyjnych. W lipcu, kiedy ceny obligacji zacz´∏y spadaç, saldo wp∏at do funduszy obligacyjnych by-
∏o ju˝ ujemne. Od sierpnia 2003 r. z funduszy obligacyjnych co miesiàc odp∏ywa∏o ponad 500 mln z∏.
Sà to jedyne fundusze, które na koniec 2003 r. mia∏y mniej aktywów ni˝ rok wczeÊniej.

Oszcz´dzajàcy ulokowali Êrodki (zarówno nowe, jak i wycofane z funduszy papierów d∏u˝nych)
nie w bezpieczniejszych funduszach rynku pieni´˝nego, lecz w funduszach bardziej agresywnych: po-
czynajàc od funduszy stabilnego wzrostu i zagranicznych papierów d∏u˝nych, poprzez fundusze mie-
szane, a˝ po najbardziej ryzykowne fundusze akcji krajowych i fundusze akcji zagranicznych. Zjawisko
to by∏o wynikiem poprawy koniunktury gie∏dowej oraz niskiego poziomu stóp procentowych. Rosnà-
ca popularnoÊç funduszy inwestujàcych za granicà to efekt spadku wartoÊci z∏otego.

Zyska∏y przede wszystkim fundusze stabilnego wzrostu, które majà podobnà struktur´ port-
fela inwestycyjnego jak OFE i sà promowane przez towarzystwa jako sposób dodatkowego oszcz´-
dzania na emerytur´ (tzw. trzeci filar). Oszcz´dzajàcy, obserwujàc notowania jednostek uczestnic-
twa w OFE, przyzwyczaili si´ ju˝ do wahaƒ stóp zwrotu funduszy o podobnej strukturze aktywów
i zobaczyli, ˝e w d∏u˝szym horyzoncie jednostki zyskujà na wartoÊci. W takiej sytuacji agentom ∏a-
twiej jest zobrazowaç klientom skal´ ryzyka inwestycyjnego, twierdzàc, ˝e fundusze stabilnego
wzrostu inwestujà mniej ryzykownie ni˝ OFE (nieco mniejszy Êredni udzia∏ akcji w portfelu).

W uj´ciu procentowym aktywa funduszy inwestujàcych w zagraniczne papiery d∏u˝ne ros∏y
niemal tak samo szybko jak aktywa funduszy stabilnego wzrostu, bowiem ich zyski powi´ksza∏a de-
precjacja z∏otego.

Za poÊrednictwem funduszy inwestycyjnych szczególnie du˝o Êrodków nap∏yn´∏o na war-
szawskà gie∏d´ w sierpniu 2003 r. Prawdopodobnie g∏ównie dzi´ki tym Êrodkom indeks najwi´k-
szych polskich spó∏ek WIG 20 notowa∏ wówczas swoje roczne maksima.

Udzia∏ poszczególnych typów funduszy inwestycyjnych w polskim rynku coraz bardziej przy-
pomina rynek europejski. Najwi´ksza ró˝nica polega na wi´kszej popularnoÊci w Polsce funduszy pa-
pierów d∏u˝nych i hybrydowych (mieszane i stabilnego wzrostu), a mniejszej – funduszy akcyjnych.

W Czechach i na W´grzech struktura funduszy inwestycyjnych wed∏ug ich typów znacznie
odbiega od Êredniej dla Europy. Struktura na W´grzech przypomina polskà z poczàtku 2002 r., na-
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Wykres 5.3.4. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych w podziale na poszczególne typy
w wybranych paƒstwach i Êrednia dla Europy w 2003 r.

Uwaga: Êrednia dla Europy obejmuje kraje nale˝àce do FEFSI (Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d'Investissement, europejskie
stowarzyszenie za∏o˝one przez krajowe stowarzyszenia skupiajàce firmy zarzàdzajàce funduszami inwestycyjnymi z nast´pujàcych paƒstw:
Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Lichtensteinu, Luksemburga, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski,
Portugalii, S∏owacji, Szwajcarii, Szwecji, W´gier, Wielkiej Brytanii, W∏och), nie uwzgl´dniono w niej Irlandii.

èród∏o: dane FEFSI.
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tomiast czeska jest bardzo nietypowa. Udzia∏ funduszy rynku pieni´˝nego jest w Czechach wi´kszy
ni˝ we Francji, uwa˝anej za modelowy przyk∏ad popularnoÊci tego typu funduszy. W Hiszpanii, czy-
li kraju zbli˝onym wielkoÊcià do Polski, udzia∏ poszczególnych typów funduszy inwestycyjnych
w rynku jest podobny do Êredniej europejskiej. Jedynà znaczàcà ró˝nicà jest mniejszy udzia∏ fundu-
szy z kategorii „pozosta∏e”. 

OOttwwaarrttee  ffuunndduusszzee  eemmeerryyttaallnnee

Decyzje inwestycyjne zarzàdzajàcych OFE by∏y w du˝ym stopniu determinowane przez obo-
wiàzujàce limity inwestycyjne oraz zasad´ minimalnej wymaganej stopy zwrotu, zmuszajàcà PTE
do pilnego Êledzenia strategii konkurencji i konstruowania portfela o parametrach zbli˝onych
do portfeli najwi´kszych funduszy. Z tego powodu analiza zagregowanego portfela inwestycyjne-
go wszystkich OFE wystarcza, by przedstawiç najwa˝niejsze tendencje wyst´pujàce na rynku.

Fundusze emerytalne lokowa∏y aktywa g∏ównie w polskich skarbowych papierach wartoÊcio-
wych (61-71%) oraz akcjach notowanych na GPW (24-35%). W latach 2001-2003 wystàpi∏y
po dwa okresy spadku i wzrostu zaanga˝owania w akcje. Poniewa˝ zmiennoÊç cen na rynku akcji
jest znacznie wi´ksza ni˝ na rynku papierów d∏u˝nych, wysokoÊç zaanga˝owania w akcje jest za-
zwyczaj wyznacznikiem poziomu zaanga˝owania w papiery d∏u˝ne.

WartoÊç inwestycji zagranicznych, które po raz pierwszy pojawi∏y si´ w portfelach OFE
pod koniec 2001 r., powoli, lecz systematycznie ros∏a i na koniec 2002 r. stanowi∏a 1,44% aktywów.
Na poczàtku 2003 r. najwi´kszy fundusz zaczà∏ si´ wycofywaç z tego rodzaju lokat, co zapoczàt-
kowa∏o odwrócenie tendencji, i na koniec marca 2003 r. inwestycje zagraniczne stanowi∏y tylko
0,70% aktywów funduszy. Jednak na koniec 2003 r. inwestycje zagraniczne stanowi∏y ju˝ 1,51%
aktywów OFE i prawdopodobnie nadal b´dà systematycznie rosnàç.

G∏ównym powodem tego, ˝e limit inwestycji zagranicznych by∏ w du˝ym stopniu niewyko-
rzystywany przez OFE, by∏y koszty sta∏e zwiàzane z podj´ciem takich inwestycji. Dlatego najpierw
za granicà zacz´∏y inwestowaç najwi´ksze fundusze i dopiero po pewnym czasie do∏àcza∏y do nich
mniejsze. Istotnymi elementami sà te˝: ryzyko kursowe zwiàzane z inwestycjami zagranicznymi oraz
lepsze prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce ni˝ w wi´kszoÊci krajów stanowiàcych potencjal-
ne miejsce inwestycji zagranicznych OFE. Przed ryzykiem kursowym OFE nie mog∏y si´ zabezpieczaç
na rynku terminowym, bowiem – chocia˝ ustawa zezwala∏a na to – nie zosta∏o wydane stosowne
rozporzàdzenie. Sk∏onnoÊç OFE do inwestowania za granicà zwi´kszy∏aby mo˝liwoÊç nabywania
przez nie jednostek indeksowych, co znacznie zmniejszy∏oby koszty inwestycji zagranicznych
i umo˝liwi∏o lepszà dywersyfikacj´ portfela zagranicznego.
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Wykres 5.3.5. Zagregowany portfel inwestycyjny OFE

Uwaga: kategoria „inne" obejmuje g∏ównie lokaty bankowe, które pe∏nià funkcj´ instrumentu zarzàdzania p∏ynnoÊcià.

èród∏o: dane KNUIFE.
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Ramka 5.3.2

5.3.3. Wyniki inwestycyjne

Jedynymi funduszami, które w latach 2002-2003 przynios∏y straty, by∏y fundusze akcji zagra-
nicznych. Zarówno pozosta∏e fundusze inwestycyjne, jak i fundusze emerytalne wypracowa∏y zysk
nie tylko nominalny, ale tak˝e realny (po uwzgl´dnieniu inflacji).

NAJWA˚NIEJSZE LIMITY INWESTYCYJNE OFE

OFE mogà bez ograniczeƒ lokowaç aktywa jedynie w papiery wartoÊciowe emitowane
przez Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski oraz po˝yczki i kredyty udzielane tym podmio-
tom, a tak˝e w papiery d∏u˝ne, po˝yczki lub kredyty gwarantowane bàdê por´czane przez te
podmioty.

W latach 2002-2003 OFE mog∏y inwestowaç tak˝e w nast´pujàce instrumenty1:
– do 20% aktywów w depozyty bankowe i bankowe papiery wartoÊciowe,
– do 40% aktywów w akcje spó∏ek notowanych na regulowanym rynku gie∏dowym, 
– do 10% aktywów w NFI,
– do 10% aktywów w akcje spó∏ek nienotowanych na regulowanym rynku gie∏dowym,

lecz dopuszczonych do publicznego obrotu,
– do 15% aktywów w dopuszczone do publicznego obrotu obligacje komunalne (5%

w obligacje niedopuszczone do publicznego obrotu),
– do 10% aktywów w zabezpieczone i dopuszczone do publicznego obrotu obligacje ko-

mercyjne (5% w obligacje niedopuszczone do publicznego obrotu),
– do 5% aktywów w niezabezpieczone obligacje i inne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe emi-

towane przez spó∏ki publiczne,
– do 30% aktywów w listy zastawne dopuszczone do publicznego obrotu,
– do 5% aktywów w inwestycje zagraniczne,
– do 15% aktywów w otwarte lub specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne,
– do 5% aktywów w zamkni´te fundusze inwestycyjne, 
– do 5% aktywów w mieszane fundusze inwestycyjne.

1 Od paêdziernika 2003 r. zacz´∏y wchodziç w ˝ycie regulacje poszerzajàce mo˝liwoÊci inwestycyjne OFE. Patrz roz-
dzia∏ 3.4.

Tabela 5.3.6. Stopy zwrotu uzyskane przez fundusze inwestycyjne i emerytalne (w %)

Uwaga: w przypadku funduszy inwestycyjnych podana jest zawsze Êrednia wa˝ona stopa zwrotu dla danego typu funduszy. Najlepszy
i najgorszy OFE to, odpowiednio, fundusze z najlepszym i najgorszym wynikiem inwestycyjnym w danym roku bàdê w ciàgu dwóch lat
(ostatnia kolumna).

èród∏o: dane STFI, KNUiFE, GUS.

FFuunndduusszzee 22000011 22000022 22000033 22000022--22000033

Akcji -17,7 1,1 35,0 36,5

Papierów d∏u˝nych 15,9 13,9 2,8 17,1

Rynku pieni´˝nego 16,7 9,8 5,0 15,3

Zrównowa˝one -5,5 4,3 17,9 23,0

Stabilnego wzrostu 6,0 11,0 11,6 23,9

Akcji zagranicznych -27,4 -27,9 23,7 -10,8

Zagranicznych papierów d∏u˝nych b.d. 5,2 10,5 16,3

Najlepszy OFE 10,0 17,4 16,8 30,3

Najgorszy OFE 0,1 7,1 9,7 18,2

Ârednia wa˝ona dla OFE 5,5 13,6 10,9 26,1

Inflacja 5,5 1,9 0,8 2,7
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Wyniki pokazujà zmian´ trendów rynkowych, jaka nastàpi∏a w 2003 r. Inwestycje w papiery
d∏u˝ne zyskowne w latach 2001-2002 okaza∏y si´ nieudanà inwestycjà w 2003 r.223 Inaczej sytu-
acja wyglàda∏a na rynku akcji. Rok 2003 przyniós∏ znacznà popraw´ koniunktury gie∏dowej. W tych
zmiennych warunkach sprawdzi∏a si´ struktura portfela inwestycyjnego funduszy stabilnego wzro-
stu i funduszy emerytalnych, które przy stosunkowo ma∏ej zmiennoÊci rocznych stóp zwrotu osià-
gn´∏y dobre wyniki inwestycyjne.

Porównanie tabeli 5.3.6 z wykresem 5.3.3 pozwala zauwa˝yç zale˝noÊç mi´dzy zmianami
udzia∏u poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w aktywach wszystkich funduszy
a zmianami stóp zwrotu. Widaç, ˝e wysokie stopy zwrotu funduszy danego typu szybko przyciàga-
jà nowych klientów. MobilnoÊç klientów funduszy inwestycyjnych jest du˝a, co prowadzi
do wzmacniania si∏y trendów wyst´pujàcych na rynkach kapita∏owych. W poczàtkowej fazie kszta∏-
towania si´ trendu zmieniajà si´ relacje mi´dzy stopami zwrotu z ró˝nych aktywów, co wp∏ywa
na stopy zwrotu z inwestycji w poszczególne typy funduszy inwestycyjnych. Nast´pnie znajduje to
odzwierciedlenie w indywidualnych decyzjach oszcz´dzajàcych o zmianie funduszu. Decyzje te po-
wodujà, ˝e fundusze inwestycyjne pozbywajà si´ instrumentów, które przynosi∏y niesatysfakcjonu-
jàce stopy zwrotu, i zwi´kszajà popyt na instrumenty, których cena ros∏a. W ten sposób istniejàce
na rynkach trendy sà wzmacniane.

WWyynniikkii  iinnwweessttyyccyyjjnnee  OOFFEE  aa ppoozziioomm  ppooddeejjmmoowwaanneeggoo  rryyzzyykkaa

Otwarte fundusze emerytalne sà instytucjami, których wyniki inwestycyjne sà bardzo pilnie
Êledzone i cz´sto komentowane. Poni˝ej przedstawiono analiz´ stóp zwrotu osiàgni´tych przez OFE
w relacji do podejmowanego przez nie ryzyka inwestycyjnego.

Jak wynika z analizy (patrz wykres 5.3.6), w latach 2000-2001 ryzykowne inwestycje nie przy-
nios∏y oczekiwanego zysku. Poniewa˝ wszystkie fundusze inwestowa∏y w podobny sposób, wszyst-
kie uzyska∏y gorsze stopy zwrotu od stopy zwrotu z inwestycji w 13-tygodniowe bony skarbowe.

W latach 2002-2003 podejmowanie wi´kszego ryzyka sprzyja∏o natomiast osiàganiu wyso-
kich stóp zwrotu (wykres 5.3.7). Wszystkie fundusze osiàgn´∏y stopy zwrotu wy˝sze od stopy przy-
j´tej jako wolna od ryzyka. Te fundusze, które podejmowa∏y wi´ksze ryzyko, przynios∏y na ogó∏
wi´ksze zyski.

223 Analiza dotyczy stóp zwrotu w skali roku. Nale˝y zaznaczyç, ˝e 2003 r. by∏ mocno zró˝nicowany pod wzgl´dem sto-
py zwrotu z inwestycji w fundusze obligacyjne. Pierwsze pó∏ roku by∏o bardzo udane dla tych inwestycji. Dopiero od lip-
ca ceny papierów d∏u˝nych zacz´∏y spadaç.
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Wykres 5.3.6. Relacja zysku do ryzyka OFE w latach 2000–2001

Uwaga: zielony punkt to hipotetyczna stopa zwrotu, gdyby jakiÊ fundusz emerytalny inwestowa∏ wszystkie Êrodki w 13-tygodniowe bony
skarbowe. Bràzowe punkty obrazujà inwestycje 16 OFE dzia∏ajàcych w grudniu 2003 r. Zysk jest przedstawiony jako kwartalna stopa zwrotu
w danym okresie, a ryzyko jako odchylenie standardowe kwartalnych stóp zwrotu. Okres kwartalny i w konsekwencji 13-tygodniowe bony
jako benchmark zosta∏y wybrane ze wzgl´du na to, ˝e OFE by∏y co kwarta∏ rozliczane przez KNUiFE z osiàgni´cia minimalnej wymaganej
stopy zwrotu (MWSZ). Wyeliminowano wp∏yw, jaki na wynik inwestycyjny mia∏y dop∏aty PTE do rachunków klientów dokonane w wyniku
nieuzyskania MWSZ.

èród∏o: obliczenia w∏asne.
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Istotny jest równie˝ fakt, ˝e w latach 2002-2003 wyniki inwestycyjne OFE by∏y lepsze ni˝ w la-
tach 2000-2001 i zosta∏y osiàgni´te przy znacznie ni˝szej inflacji. Ponadto, osiàgni´to je podejmu-
jàc mniejsze ryzyko. 

Na skuteczne zarzàdzanie Êrodkami OFE wskazuje analiza indeksu Sharpe’a224.

Na podstawie wykresu 5.3.8 mo˝na wnioskowaç, ˝e dla niemal wszystkich funduszy do-
datnia wartoÊç wspó∏czynnika osiàgni´ta w latach 2002-2003 przekracza∏a wartoÊç ujemnà z po-
przedniego okresu. Obserwowany okres jest zbyt krótki, aby formu∏owaç definitywne wnioski.
Poniewa˝ jednak obejmowa∏ okres koniunktury i dekoniunktury, mo˝na zauwa˝yç, ˝e ró˝nice
mi´dzy wynikami inwestycyjnymi poszczególnych OFE sà skutkiem nie tylko przyj´cia ró˝nego po-
ziomu ryzyka, ale tak˝e ró˝nej skutecznoÊci zarzàdzania powierzonymi Êrodkami. Sprawnie za-
rzàdzane fundusze osiàgn´∏y lepsze wyniki nie tylko dlatego, ˝e podejmowa∏y wy˝sze bàdê ni˝-
sze ryzyko, ale tak˝e dlatego, ˝e konstruowa∏y portfele inwestycyjne, których relacja zysku do po-
ziomu ryzyka by∏a korzystniejsza.
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Wykres 5.3.7. Relacja zysku do ryzyka OFE w latach 2002–2003

Uwaga: zielony punkt to hipotetyczna stopa zwrotu, gdyby jakiÊ fundusz emerytalny inwestowa∏ wszystkie Êrodki w 13-tygodniowe bony
skarbowe. Bràzowe punkty obrazujà inwestycje 16 OFE dzia∏ajàcych w grudniu 2003 r. Zysk jest przedstawiony jako kwartalna stopa zwrotu
w danym okresie, a ryzyko jako odchylenie standardowe kwartalnych stóp zwrotu. Okres kwartalny i w konsekwencji 13-tygodniowe bony
jako benchmark zosta∏y wybrane ze wzgl´du na to, ˝e OFE by∏y co kwarta∏ rozliczane przez KNUiFE z osiàgni´cia minimalnej wymaganej
stopy zwrotu (MWSZ). Wyeliminowano wp∏yw, jaki na wynik inwestycyjny mia∏y dop∏aty PTE do rachunków klientów dokonane w wyniku
nieuzyskania MWSZ.

èród∏o: obliczenia w∏asne.
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Wykres 5.3.8. Indeks Sharpe’a dla poszczególnych OFE 

èród∏o: obliczenia w∏asne.

224 Ang. Sharpe index, jest miarà skutecznoÊci zarzàdzania portfelem inwestycyjnym odnoszàcà ró˝nic´ osiàgni´tej sto-
py zwrotu i stopy wolnej od ryzyka do odchylenia standardowego stopy zwrotu z portfela (szerzej patrz np.: H.B. Mayo:
Wst´p do inwestowania. Warszawa 1997, s. 807-872). Jako stop´ zwrotu wolnà od ryzyka przyj´to stop´ zwrotu z in-
westycji w 13-tygodniowe bony skarbowe.
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5.3.4. NowoÊci w ofercie produktowej

Rok 2003 by∏ okresem dynamicznego rozwoju hybrydowych funduszy inwestycyjnych (stabil-
nego wzrostu i mieszanych), a tak˝e funduszy zagranicznych obligacji. Wydaje si´, ˝e mo˝liwy jest
dalszy dynamiczny wzrost funduszy hybrydowych, gdy˝ oszcz´dzajàcy zacz´li dostrzegaç zalety
zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych. 

Zgodnie z dotychczasowymi doÊwiadczeniami, nale˝y si´ spodziewaç, ˝e wybierane b´dà ta-
kie rodzaje funduszy, które w ostatnich okresach przynosi∏y najwi´ksze zyski. Opóênienie reakcji
(w stosunku do momentu zmian tendencji rynkowych) wynosi∏o do tej pory 2-3 miesiàce.

TFI przygotowujà wprowadzenie do swojej oferty funduszy inwestujàcych na rynku nierucho-
moÊci. Mo˝e to byç wa˝nym produktem, jeÊli dobra koniunktura na gie∏dzie si´ nie utrzyma, a sto-
py zwrotu z funduszy obligacyjnych pozostanà na niskim poziomie.

5.3.5. Perspektywy

Nale˝y liczyç si´ z tym, ˝e oszcz´dzajàcy na emerytur´ b´dà g∏ównymi klientami firm zajmu-
jàcych si´ zbiorowym zarzàdzaniem aktywami.

Szybki wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych mia∏ konkretne przyczyny, których
ewentualne ustanie, przy braku nowych, korzystnych czynników, spowoduje spowolnienie
rozwoju tego segmentu rynku. Decydujàce dla dynamiki dalszego rozwoju wydaje si´ osiàga-
nie znaczàcych zysków przez którykolwiek z typów funduszy. To wizja ponadprzeci´tnych225

zysków przyciàga do oszcz´dzania w funduszach inwestycyjnych. Szansa, jakà dla funduszy
inwestycyjnych sà indywidualne konta emerytalne (IKE), mo˝e okazaç si´ zagro˝eniem w przy-
padku przegrania konkurencji o te oszcz´dnoÊci. DoÊwiadczenia Êwiatowe wskazujà, ˝e ulgi
podatkowe dla dobrowolnych oszcz´dnoÊci emerytalnych tylko nieznacznie zwi´kszajà zagre-
gowanà wielkoÊç oszcz´dnoÊci krajowych, a g∏ównie powodujà ich realokacj´226. JeÊli wi´c
fundusze inwestycyjne przegrajà konkurencj´ o Êrodki, które b´dà gromadzone w ramach IKE,
to wprowadzenie ulgi podatkowej zwiàzanej z IKE mo˝e mieç negatywny wp∏yw na wielkoÊç
ich aktywów.

WejÊcie Polski do Unii Europejskiej i wià˝àca si´ z tym mo˝liwoÊç sprzeda˝y w Pol-
sce jednostek uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych na pewno zwi´kszà zain-
teresowanie tà formà oszcz´dzania227. B´dzie do tego sk∏aniaç szersza ni˝ dotychczas ofer-
ta, umo˝liwiajàca inwestowanie za granicà228. Pierwszym krokiem w kierunku zdobycia ryn-
ku przez zagraniczne fundusze b´dzie zapewne oferowanie przez polskie towarzystwa mo˝-
liwoÊci inwestowania w jednostki zagranicznych funduszy z tej samej grupy kapita∏owej. Tak-
˝e banki z du˝ymi sieciami detalicznymi mogà zaanga˝owaç si´ w dystrybucj´ zagranicznych
funduszy inwestycyjnych na podobnych zasadach jak od niedawna w przypadku dystrybucji
polskich funduszy.

Pomimo znacznego rozwoju relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do PKB w Polsce jest
nadal ni˝sza nie tylko od poziomu obserwowanego w rozwini´tych gospodarkach europejskich, ale
tak˝e w Czechach i na W´grzech.

225 W Polsce fundusze inwestycyjne konkurujà g∏ównie z bankami, wi´c ponadprzeci´tne zyski nale˝y rozumieç jako zy-
ski wi´ksze od uzyskiwanych z lokat bankowych. 
226 Patrz szerzej: J. Bailliu, H. Reisen: Do Funded Pensions Contribute to Higher Aggregate Savings? A Cross-Country
Analysis. OECD Development Center Technical Papers, grudzieƒ 1997.
227 Fundusze inwestycyjne zarejestrowane w krajach UE mogà sprzedawaç swoje jednostki uczestnictwa na terenie ca∏ej
Wspólnoty, pod warunkiem ˝e dzia∏ajà na mocy regulacji krajowych zgodnych z UCITS (Undertakings for Collective Inve-
stments in Transferable Securities). UCITS to powszechnie u˝ywany skrót dla dyrektyw unijnych okreÊlajàcych szczegó∏o-
we zasady dzia∏ania funduszy inwestycyjnych, które majà tzw. jednolity paszport (single passport). Fundusze zagraniczne
mogà prowadziç dystrybucj´ w Polsce po zawiadomieniu KPWiG, która mo˝e jedynie sprawdziç kwestie formalne. Nie
mo˝e natomiast zg∏aszaç zastrze˝eƒ merytorycznych do statutów tych funduszy czy ich prospektów emisyjnych.
228 Dopóki w Polsce stopy procentowe sà wy˝sze ni˝ na rynkach rozwini´tych, a inwestycje zagraniczne sà obarczone
ryzykiem walutowym, dopóty wzrost zainteresowania zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi mo˝e byç dynamiczny
(efekt niskiej bazy), ale nie zdob´dà one znaczàcego udzia∏u w krajowym rynku.



5

Instytucje finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W LATACH 2002–2003 119

Wykres 5.3.9 wskazuje, ˝e relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do PKB zwi´ksza si´
wraz ze wzrostem wartoÊci PKB na mieszkaƒca. Poczàtkowo dynamika wzrostu aktywów funduszy
inwestycyjnych przekracza dynamik´ wzrostu PKB. Proces ten ma dwie zasadnicze przyczyny.
Po pierwsze, stopa zwrotu z inwestycji na rynku kapita∏owym w d∏ugim okresie przekracza stop´
wzrostu PKB, a wi´c Êrodki, które ju˝ sà w funduszach, rosnà szybciej od PKB. Po drugie, stopa
oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych roÊnie wraz ze wzrostem zamo˝noÊci, a wi´c dynamika na-
p∏ywu nowych Êrodków do funduszy jest w d∏ugim okresie wi´ksza od dynamiki PKB.

Przy PKB wynoszàcym oko∏o 20 tys. euro na mieszkaƒca wzrost relacji aktywów funduszy
inwestycyjnych do PKB zostaje zahamowany. Przyczyny tej sytuacji nale˝y dopatrywaç w tym, ˝e im
bogatsze spo∏eczeƒstwo, tym wi´ksza sk∏onnoÊç do korzystania z bardziej zaawansowanych spo-
sobów inwestowania. 

W spo∏eczeƒstwach o niskim PKB na mieszkaƒca gospodarstwa domowe oszcz´dzajà g∏ów-
nie w bankach. W miar´ wzrostu zamo˝noÊci rozwija si´ rynek kapita∏owy, zwi´kszajà si´ te˝ zaso-
by oszcz´dnoÊciowe obywateli i ich wiedza o inwestowaniu. Gospodarstwa domowe zaczynajà in-
westowaç za poÊrednictwem instytucji wspólnego inwestowania: funduszy inwestycyjnych, emery-
talnych czy zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie oferujàcych polisy z funduszem kapita∏owym.

W bogatszych spo∏eczeƒstwach jest coraz wi´cej osób, które majà wystarczajàcà wiedz´ o ryn-
ku, aby samodzielnie inwestowaç swoje oszcz´dnoÊci, lub posiadajà tak du˝e oszcz´dnoÊci, ˝e mogà
skorzystaç z oferty indywidualnego zarzàdzania ich portfelem inwestycyjnym przez banki inwestycyjne
lub firmy asset management. Wraz ze wzrostem zamo˝noÊci coraz szerszy jest tak˝e dost´p do inwe-
stycji zagranicznych229, np. za poÊrednictwem funduszy zarejestrowanych w Luksemburgu czy Irlandii.

OczywiÊcie w ró˝nych krajach wyst´pujà specyficzne uwarunkowania prawne, historyczne i kul-
turowe, które sprawiajà, ˝e przy podobnym poziomie PKB na mieszkaƒca rozwój funduszy inwesty-
cyjnych jest zró˝nicowany. W Wielkiej Brytanii istnieje np. tradycja inwestowania na w∏asny rachunek.

Polska prawdopodobnie przejdzie podobnà ewolucj´. Dlatego perspektywy rozwoju sektora
funduszy inwestycyjnych nale˝y uznaç za dobre. Elementami zwi´kszajàcymi niepewnoÊç tej Êcie˝-
ki rozwoju sà tworzenie jednolitego rynku europejskiego i mo˝liwoÊç pojawienia si´ oferty fundu-
szy zarejestrowanych w innych krajach UE.

Nap∏yw Êrodków do funduszy inwestycyjnych i emerytalnych jest wi´kszy w krajach, w któ-
rych paƒstwo gwarantuje wyp∏at´ relatywnie mniejszych emerytur230. Wa˝nym czynnikiem jest te˝
wielkoÊç sektora funduszy emerytalnych. JeÊli sektor ten si´ nie rozwinà∏, to fundusze inwestycyjne
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Wykres 5.3.9. Aktywa funduszy inwestycyjnych do PKB a PKB na mieszkaƒca w 2003 r.

Uwaga: na wykresie pomini´to cztery kraje z tabeli 5.3.2, gdy˝ omawiana relacja jest w nich mocno zniekszta∏cona przez czynniki
specyficzne dla danego kraju. Paƒstwa te to: Luksemburg, Irlandia, Francja i Norwegia.

èród∏o: dane STFI, Eurostat, OECD.

229 Wi´kszy dost´p wynika zarówno z wi´kszych funduszy do dyspozycji pojedynczych osób (koszty transakcyjne), jak
i wi´kszej wiedzy o inwestowaniu.
230 W relacji do Êredniego wynagrodzenia w danym kraju.
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cz´sto pe∏nià funkcj´ instytucji, w których gromadzone sà oszcz´dnoÊci emerytalne. Istotny jest te˝
sposób, w jaki fundusze emerytalne inwestujà gromadzone aktywa231.

Wa˝nym czynnikiem wp∏ywajàcym na inwestowanie sà regulacje podatkowe. Polskie regula-
cje podatkowe odmiennie traktujà inwestowanie w polskie fundusze inwestycyjne oraz fundusze
zagraniczne. Zyski z inwestycji w polskie fundusze podlegajà przepisom o opodatkowaniu docho-
dów kapita∏owych, natomiast zysk z inwestycji w fundusze zagraniczne jest rozliczany w ramach
PIT i CIT. Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e zainteresowanie rozliczajàcych si´ wed∏ug stawki PIT ofertà fun-
duszy zagranicznych b´dzie znikome. Wszyscy, którzy p∏acà podatek PIT wed∏ug stawki wy˝szej ni˝
19%, zap∏acà bowiem podatek od zysków z inwestycji w fundusze zagraniczne wed∏ug wy˝szej
stawki podatkowej, ni˝ zap∏aciliby inwestujàc w polskie fundusze.

Istnieje pewne zagro˝enie konkurencjà podatkowà ze strony luksemburskich funduszy inwe-
stycyjnych. Jednak dystrybucjà tych funduszy w Polsce b´dà si´ zajmowa∏y, przynajmniej przez
pierwsze lata, polskie instytucje, które dostarczà urz´dom skarbowym potrzebnych im informacji,
nawet jeÊli nie zrobi tego oszcz´dzajàcy.

Nie nale˝y si´ spodziewaç, ˝e polskie fundusze rozpocznà aktywnà akwizycj´ za granicà.
Wi´kszoÊç polskich TFI wchodzi jednak w sk∏ad mi´dzynarodowych grup kapita∏owych, które za-
pewne stopniowo b´dà do∏àczaç do swojej oferty inwestycyjnej w krajach UE mo˝liwoÊç inwesto-
wania w jednostki uczestnictwa polskich funduszy.

Rozwój PTE jest zdeterminowany przez nap∏yw obligatoryjnych sk∏adek do OFE. KNUiFE pro-
gnozuje, ˝e w 2007 r. aktywa OFE przekroczà 100 mld z∏, a w 2010 r. b´dà wynosi∏y ju˝ ponad 160
mld z∏. Wed∏ug szacunków KNUiFE, saldo wp∏at i wyp∏at Êrodków OFE zrównowa˝y si´ w 2031 r.,
po czym wielkoÊç Êrodków wyp∏acanych zacznie dominowaç nad wp∏ywajàcymi. Komisja zastrzega,
˝e jest to data przybli˝ona. Do jej oszacowania za∏o˝ono stop´ zwrotu OFE na poziomie 4,5% oraz
realny wzrost p∏ac na poziomie 2,5%. Nie oznacza to, ˝e aktywa OFE zacznà po 2031 r. spadaç, gdy˝
zwi´kszajà si´ nie tylko w wyniku wp∏at, ale tak˝e w wyniku zysków osiàganych z inwestycji. 

DoÊwiadczenie PTE w zarzàdzaniu oszcz´dnoÊciami emerytalnymi mo˝e staç si´ wa˝nym ar-
gumentem za dopuszczeniem ich do innych segmentów rynku emerytalnego. PTE mog∏yby zajàç
si´ zarówno zarzàdzaniem kapita∏em osób, które ju˝ b´dà na emeryturze i majà nagromadzony ka-
pita∏ w obowiàzkowym systemie emerytalnym, jak i prowadzeniem IKE. Przed podj´ciem decyzji
o dopuszczeniu PTE do tych rynków mo˝e powstrzymywaç ustawodawc´ obawa, ˝e stanà si´ one
zbyt du˝ymi instytucjami finansowymi. 

Oferta produktowa towarzystw emerytalnych jest ÊciÊle uregulowana prawnie, wi´c tylko no-
we regulacje mogà spowodowaç powstanie nowego produktu. Od 2005 r. takim produktem majà
byç otwarte fundusze emerytalne typu B. Fundusze typu B mia∏y stanowiç ofert´ inwestycyjnà dla
osób, którym pozosta∏o niewiele czasu do emerytury i polityka inwestycyjna standardowych OFE jest
dla nich zbyt agresywna. W pierwotnym zamyÊle nowe fundusze mia∏y mieç zakaz inwestowania
w instrumenty udzia∏owe. Ustawa przewiduje, ˝e do koƒca 2004 r. ka˝de towarzystwo mo˝e za-
rzàdzaç tylko jednym funduszem232. Po tym terminie mo˝e natomiast za∏o˝yç tak˝e drugi fundusz,
typu B. Jednak do tej pory nie ma projektu ustawy regulujàcej dzia∏alnoÊç nowych funduszy – obo-
wiàzujàca ustawa mówi jedynie o ich powstaniu.

Z powstaniem funduszy typu B wià˝e si´ kwestia sposobu przenoszenia do nich oszcz´dno-
Êci. Pojawia si´ pytanie, czy powinno to byç automatyczne, czy zostawiç t´ kwesti´ do decyzji
oszcz´dzajàcych, czy mo˝e zastosowaç jakiÊ mechanizm poÊredni. B´dzie to mia∏o znaczenie dla
oszcz´dzajàcych w OFE i dla bud˝etu paƒstwa (sposób przenoszenia oszcz´dzajàcych do funduszy
typu B b´dzie mia∏ pewien wp∏yw na wielkoÊç dop∏at z bud˝etu do minimalnych emerytur). Wiel-
koÊç przep∏ywów z funduszy podstawowych do funduszy typu B istotnie wp∏ynie te˝ na rynki kapi-

231 Niektóre fundusze emerytalne lokujà aktywa w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (dotyczy to g∏ów-
nie pracowniczych funduszy emerytalnych).
232 Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz.
776 z póên. zm.).
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ta∏owe. Strategia inwestycyjna funduszy typu B b´dzie prawdopodobnie wykluczaç mo˝liwoÊç in-
westowania w papiery udzia∏owe.

Drugà istotnà kwestià jest to, czy zmiana funduszu powinna byç aktem jednorazowym, czy
mo˝na b´dzie jednoczeÊnie byç cz∏onkiem dwóch funduszy i stopniowo zmieniaç profil ryzyka in-
westycyjnego swoich oszcz´dnoÊci emerytalnych. Zaletà stopniowej zmiany funduszu jest zniwelo-
wanie ryzyka zmiany funduszu w momencie niekorzystnym dla oszcz´dzajàcego. Ze wzgl´du
na du˝à zmiennoÊç cen papierów udzia∏owych jednorazowa zmiana funduszu z inwestujàcego
w takie papiery oko∏o 30% aktywów na nieinwestujàcy w nie w ogóle mo˝e powodowaç znaczne
ró˝nice w zgromadzonym kapitale, w zale˝noÊci od momentu tej zmiany. Zasadne wydaje si´ stwo-
rzenie przepisów chroniàcych przed ryzykiem zmiany funduszu w niekorzystnym momencie – po-
przez dokonywanie zmiany stopniowo.

Przy okazji wprowadzania funduszy typu B nale˝a∏oby przeanalizowaç koncepcj´ stworzenia
kilku rodzajów funduszy emerytalnych o zró˝nicowanej strategii inwestycyjnej. Takie rozwiàzanie
pozwoli∏oby lepiej dopasowaç strategi´ inwestycyjnà do indywidualnych potrzeb klientów, a tak˝e
dostosowaç jà do okresu, jaki pozosta∏ danemu klientowi do emerytury. Prowadzenie wi´kszej licz-
by funduszy mo˝e jednak wiàzaç si´ z wy˝szymi kosztami.

5.4. Zak∏ady ubezpieczeƒ

5.4.1. Ewolucja wielkoÊci sektora ubezpieczeƒ

LLiicczzbbaa  zzaakk∏∏aaddóóww  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ

W latach 2002-2003 na rynku ubezpieczeƒ majàtkowych, po dwuletniej stagnacji, zwi´kszy-
∏a si´ liczba podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà. Od trzech lat nie zmieni∏a si´
natomiast liczba ubezpieczycieli oferujàcych ubezpieczenia na ˝ycie, a jeden z zak∏adów ubezpie-
czeƒ na ˝ycie zosta∏ postawiony w stan likwidacji.

SSkk∏∏aaddkkaa

W latach 1999–2002 mala∏a dynamika sk∏adki przypisanej brutto233. G∏ówne przyczyny tego
zjawiska mo˝na podzieliç na:

• Wewn´trzne, b´dàce wynikiem spowolnienia gospodarczego oraz wzrostu bezrobocia, które
spowodowa∏y zmniejszenie popytu na produkty ubezpieczeniowe. Pogorszenie sytuacji finanso-
wej gospodarstw domowych przy jednoczesnym braku kontroli i nieegzekwowaniu obowiàzku
posiadania wa˝nego ubezpieczenia OC samochodowego wp∏yn´∏o na zmniejszenie liczby za-
wieranych umów i sk∏adki z tego tytu∏u. Równie˝ w ubezpieczeniach na ˝ycie, na skutek pogor-
szenia sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zmniejsza∏a si´ roczna dynamika sk∏adki.

• Zewn´trzne, zwiàzane poÊrednio z atakiem terrorystycznym z dnia 11 wrzeÊnia 2001 r.
Zdarzenie to wp∏yn´∏o na podwy˝szenie niektórych stawek reasekuracyjnych, co spowodo-

233 Sk∏adka przypisana brutto (lub przypis sk∏adki brutto) oznacza wartoÊç sk∏adek nale˝nych zak∏adowi ubezpieczeƒ
za dany okres. W dalszej cz´Êci tekstu wyra˝enie „sk∏adka” b´dzie oznacza∏o sk∏adk´ przypisanà brutto.

Tabela 5.4.1. Liczba zak∏adów ubezpieczeƒ prowadzàcych dzia∏alnoÊç

èród∏o: dane KNUiFE.
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wa∏o wzrost cen polis obejmujàcych ró˝ne rodzaje ryzyka, takie jak ubezpieczenie statków
powietrznych, OC przewoênika, ubezpieczenie szkód rzeczowych. Wy˝sze ceny polis przy-
czyni∏y si´ do zmniejszenia popytu na te produkty ubezpieczeniowe.

W 2003 r. nastàpi∏o przerwanie trwajàcej od kilku lat tendencji do spadku dynamiki sk∏adki
zarówno w sektorze ubezpieczeƒ na ˝ycie, jak i w sektorze ubezpieczeƒ majàtkowych. By∏o to
g∏ównie wynikiem lepszej koniunktury gospodarczej. O˝ywienie gospodarcze i poprawa sytuacji
na rynku pracy dajà podstaw´ do oczekiwania wzrostu dynamiki sk∏adki w obu typach ubezpieczeƒ.

Poziom rozwoju polskiego sektora ubezpieczeƒ mierzony wartoÊcià sk∏adki na mieszkaƒca
jest podobny jak na W´grzech i S∏owacji, jednak˝e jest du˝o ni˝szy ni˝ w Czechach. W ka˝dym
z tych paƒstw wartoÊç sk∏adki przypadajàcej na mieszkaƒca w ubezpieczeniach majàtkowych jest
wy˝sza od sk∏adki przypadajàcej na mieszkaƒca w ubezpieczeniach na ˝ycie. Jest to cechà charak-
terystycznà równie˝ pozosta∏ych paƒstw, które w 2004 r. przystàpià do Unii Europejskiej (S∏owe-
nii, Litwy, ¸otwy)234. Wynika to z ma∏ej zamo˝noÊci spo∏eczeƒstw i niskiej ÊwiadomoÊci ubezpie-
czeniowej. Na Cyprze i na Malcie wartoÊç sk∏adki w obu typach ubezpieczeƒ jest prawie równa.
W 15 paƒstwach nale˝àcych do Unii Europejskiej w wi´kszoÊci przypadków (10) sk∏adka ubezpie-
czenia na ˝ycie przypadajàca na 1 mieszkaƒca jest wy˝sza od sk∏adki ubezpieczenia majàtkowego.
W 2003 r. Êrednia sk∏adka ubezpieczenia majàtkowego na mieszkaƒca (976 USD) w 15 paƒstwach
Unii Europejskiej wynosi∏a nieca∏e 70% Êredniej sk∏adki ubezpieczenia na ˝ycie na mieszkaƒca
(1.411 USD)235.
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Wykres 5.4.1. Dynamika roczna sk∏adki w Polsce

èród∏o: dane KNUiFE.
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Wykres 5.4.3. Ârednia sk∏adka ubezpiecze-
nia majàtkowego na 1 mieszkaƒca

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych SwissRe, www.swissre.com.

234 Brak danych dotyczàcych Estonii.
235 Obliczenia w∏asne na podstawie danych Swiss Re, Sigma No 3/2004, www.swissre.com.
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AAkkttyywwaa

Rynek ubezpieczeƒ w Polsce charakteryzuje si´ szybszym wzrostem aktywów sektora ubez-
pieczeƒ na ˝ycie ni˝ sektora ubezpieczeƒ majàtkowych. Sytuacja ta jest g∏ównie wynikiem wysokie-
go popytu na ubezpieczenia na ˝ycie z funduszem kapita∏owym w latach 90. Ubezpieczenia te sà
z regu∏y umowami wieloletnimi i Êrodki przeznaczone na wyp∏aty Êwiadczeƒ gromadzone sà przez
ca∏y czas trwania umowy, powi´kszajàc wartoÊç aktywów zak∏adu ubezpieczeƒ. W sektorze ubez-
pieczeƒ majàtkowych dominujà natomiast ubezpieczenia „samochodowe”, które zawierane sà
na jeden rok. Krótszy horyzont czasowy tych umów nie powoduje tak znacznego wzrostu wartoÊci
aktywów, jak w przypadku ubezpieczeƒ na ˝ycie.

WWyynniikkii  ffiinnaannssoowwee

W 2002 r. sektor ubezpieczeƒ boryka∏ si´ z problemem masowej rezygnacji z ubezpieczeƒ
na ˝ycie z funduszem kapita∏owym. Niedopasowanie produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych
do potrzeb i mo˝liwoÊci finansowych klientów w sytuacji spadku wzrostu gospodarczego zaowo-
cowa∏o powszechnà rezygnacjà z tego typu ubezpieczeƒ. JednoczeÊnie problemy finansowe nie-
których zagranicznych akcjonariuszy, spowodowane wyp∏atami Êwiadczeƒ i odszkodowaƒ nie-
uwzgl´dnionych w pobranej wczeÊniej sk∏adce236, wp∏yn´∏y na ograniczenie inwestycji w spó∏ki
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Wykres 5.4.4. WielkoÊç aktywów

èród∏o: dane KNUiFE.

Tabela 5.4.2. Wybrane pozycje finansowe zak∏adów ubezpieczeƒ (w mln z∏)

1 Wynik techniczny jest to zysk bàdê strata osiàgni´te z dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, w której sk∏ad wchodzà: sk∏adka, odszkodowania
i Êwiadczenia, koszty akwizycji, koszty administracyjne oraz rozliczenia z reasekuratorami.

èród∏o: dane KNUiFE.

Zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie

Sk∏adka

Wynik techniczny1

Wynik finansowy netto

Aktywa

Kapita∏ w∏asny

Zak∏ady ubezpieczeƒ majàtkowych

Sk∏adka

Wynik techniczny

Wynik finansowy netto

Aktywa

Kapita∏ w∏asny

22000011 22000022

9.257 9.902

411 741

402 540

26.971 33.136

3.762 4.499

13.123 13.158

-249 -98

672 923

21.203 24.249

5.101 6.279

22000033

11.167

1.126

1.139

38.991

5.483

13.589

77

905

26.732

7.078

236 Konsekwencje ataku terrorystycznego z 11 wrzeÊnia 2001 r.
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podporzàdkowane (w tym równie˝ w polskie zak∏ady ubezpieczeƒ) oraz wprowadzenie do pol-
skich ubezpieczycieli dyscypliny kosztowej w wydatkach na administracj´ i reklam´. Na skutek tych
posuni´ç w 2002 r. rynek ubezpieczeƒ w Polsce osiàgnà∏ najni˝szà dynamik´ rocznà sk∏adki. Za-
notowany mimo to wzrost wartoÊci aktywów i kapita∏ów w∏asnych oraz osiàgni´cie zysków Êwiad-
czà o tym, ˝e polski rynek ubezpieczeƒ poradzi∏ sobie z tymi problemami. W 2003 r. sytuacja fi-
nansowa zak∏adów ubezpieczeƒ (zarówno ˝yciowych, jak i majàtkowych) wyraênie si´ poprawi∏a.
Du˝y udzia∏ w tej poprawie mia∏ wynik Grupy PZU, najwi´kszego zak∏adu ubezpieczeƒ majàtko-
wych i ˝yciowych.

SSttrruukkttuurraa  ww∏∏aassnnooÊÊccii

Sektor ubezpieczeƒ na ˝ycie jest mocno zró˝nicowany pod wzgl´dem w∏asnoÊci spó∏ek.
Obecne sà w nim podmioty z kilku paƒstw, a wartoÊci ich udzia∏ów w strukturze w∏aÊcicielskiej237

sektora niewiele si´ ró˝nià. W latach 2002-2003 struktura w∏aÊcicielska sektora ubezpieczeƒ na ˝y-
cie podlega∏a niewielkim zmianom.

Odmiennie prezentuje si´ struktura w∏aÊcicielska rynku ubezpieczeƒ majàtkowych. Dominu-
jàcà rol´ odgrywajà tu podmioty z kapita∏em niemieckim, których udzia∏ w rynku rós∏ i w koƒcu
2003 r. by∏ niemal dwukrotnie wy˝szy ni˝ udzia∏ polskich akcjonariuszy. W 2003 r. nastàpi∏o istot-
ne zmniejszenie udzia∏u kapita∏u krajowego. Powodem by∏o uzyskanie w 2003 r. zezwolenia na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej przez nowych ubezpieczycieli oraz dokapitalizowanie ju˝
dzia∏ajàcych ubezpieczycieli majàtkowych przez zagranicznych akcjonariuszy przy jednoczesnym
obni˝eniu kapita∏ów podstawowych jednego z polskich zak∏adów ubezpieczeƒ.
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Wykres 5.4.5. Struktura w∏asnoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ na ˝ycie w 2002 r.

Wykres 5.4.6. Struktura w∏asnoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ na ˝ycie w 2003 r.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych  KNUiFE.

237 Liczonej wed∏ug kapita∏ów podstawowych.
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Wykres 5.4.8. Struktura w∏asnoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ majàtkowych w 2003 r.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych KNUiFE.
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SSttrruukkttuurraa  pprroodduukkttoowwaa

W latach 2002-2003 nie zmieni∏a si´ struktura produktowa ubezpieczeƒ na ˝ycie. W ubez-
pieczeniach majàtkowych zwi´kszy∏ si´ udzia∏ ubezpieczeƒ: casco pojazdów làdowych238, ubezpie-
czeƒ szkód spowodowanych ˝ywio∏ami oraz ubezpieczeƒ kredytów. Spad∏ natomiast udzia∏ ubez-
pieczeƒ OC pojazdów làdowych (w tym g∏ównie OC samochodowe).
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Wykres 5.4.9. Struktura produktowa ubezpieczeƒ na ˝ycie w 2003 r.

èród∏o: dane KNUiFE.

238 Do tej grupy ubezpieczeƒ nale˝à g∏ównie ubezpieczenia casco samochodów.
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èród∏o: dane KNUiFE.
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SSttrruukkttuurraa  ppoorrttffeellaa  iinnwweessttyyccyyjjnneeggoo

Porównanie struktury zagregowanego portfela inwestycyjnego polskich zak∏adów ubezpieczeƒ
z portfelem inwestycyjnym niemieckich zak∏adów ubezpieczeƒ wskazuje, ˝e polityka lokacyjna pol-
skich ubezpieczycieli jest bardziej ostro˝na239. Jedynie niewielkà cz´Êç Êrodków lokujà oni w akcjach.
Preferujà inwestycje w obligacje skarbowe, których udzia∏ w ca∏oÊci aktywów od wielu lat utrzymuje
si´ na wysokim poziomie. Taka polityka inwestycyjna sprawdza∏a si´ od wielu lat, gdy˝ dochód z ob-
ligacji by∏ pewniejszy ni˝ z inwestycji w akcje, a spadajàce stopy procentowe zwi´ksza∏y atrakcyjnoÊç
inwestycji w obligacje. Jednak od lipca 2003 r. ceny obligacji spada∏y, co mog∏o staç si´ êród∏em strat.
Z kolei niemieckie zak∏ady ubezpieczeƒ dostosowa∏y polityk´ lokacyjnà do warunków panujàcych
na rynku niemieckim. Niskie stopy procentowe by∏y dla nich bodêcem do poszukiwania alternatyw-
nych êróde∏ dochodów. Stàd wysoki udzia∏ akcji i innych lokat w strukturze portfela inwestycyjnego. 

5.4.2. Koncentracja

Koncentracja polskiego sektora ubezpieczeƒ (zarówno majàtkowych, jak i na ˝ycie) systema-
tycznie si´ zmniejsza. Jednak˝e w porównaniu z innymi sektorami, sektor ubezpieczeniowy wyka-
zuje nadal wysoki poziom koncentracji. Przyczynà takiego stanu jest bardzo wysoki udzia∏ Grupy
PZU zarówno w ubezpieczeniach majàtkowych, jak i na ˝ycie. 

Koncentracja rynku ubezpieczeƒ w paƒstwach akcesyjnych jest wy˝sza ni˝ w paƒstwach UE,
charakteryzujàcych si´ znacznie d∏u˝szym okresem funkcjonowania zliberalizowanego rynku ubez-
pieczeniowego. Wysoki wskaênik koncentracji w krajach akcesyjnych jest skutkiem ma∏ej liczby za-
k∏adów ubezpieczeƒ (np. 5 zak∏adow ubezpieczeƒ na ˝ycie w Estonii) lub wysokiego udzia∏u w ryn-
ku 1 – 2 ubezpieczycieli (np. Polska, S∏owacja). Na zmniejszenie koncentracji mo˝e wp∏ywaç otwar-
cie rynku, co potwierdza przyk∏ad W´gier, które ju˝ na poczàtku lat 90. usun´∏y wszystkie bariery
wejÊcia na rynek dla zagranicznych ubezpieczycieli.

Tabela 5.4.3. Porównanie inwestycji sektora ubezpieczeƒ na ˝ycie w Polsce w 2003 r.
i w Niemczech w 2002 r. (w %)

1 Zaanga˝owanie w instrumenty finansowe sektora ubezpieczeƒ na ˝ycie bez ubezpieczeƒ na ˝ycie z funduszem kapita∏owym.
2 W tej pozycji znajdujà si´ równie˝ jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych.

èród∏o: dane KNUiFE, www.gdv.de.

PPooll sskkaa11 NNiieemmccyy

Lokaty w jednostkach powiàzanych 4 6

Akcje 62 26

Obligacje 87 33

Po˝yczki zabezpieczone hipotecznie i inne po˝yczki 0,2 11

Inne lokaty 2,8 24

Tabela 5.4.4. Wskaênik koncentracji HHI poszczególnych rynków

Uwaga: wskaênik Herfindahla-Hirschmana – liczony jako suma kwadratów udzia∏u w rynku. Im wy˝sza wartoÊç wskaênika, tym wi´ksza
koncentracja rynku. Maksimum wynosi 1 dla rynku ca∏kowicie zmonopolizowanego. Rynki, dla których wartoÊç HHI jest mniejsza od 0,1,
uwa˝a si´ za potencjalnie konkurencyjne. Gdy wartoÊç wspó∏czynnika jest wy˝sza od 0,2, rynek uwa˝a si´ za potencjalnie niekonkurencyjny.

èród∏o: dane NBP, KNUiFE, STFI.

IInnssttyyttuucc jjee HHHHII   oobbll iicczzaannyy  wweedd∏∏uugg 22000011 22000022 22000033

Banki komercyjne Aktywów 0,0894 0,0877 0,0830

OFE Aktywów netto 0,1653 0,1650 0,1646

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Aktywów funduszy zarzàdzanych przez TFI 0,1262 0,1419 0,1494

Zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie Sk∏adki 0,3196 0,2957 0,2532

Zak∏ady ubezpieczeƒ majàtkowych Sk∏adki 0,3529 0,3387 0,3097

239 Mimo ˝e zagregowane portfele inwestycyjne pochodzà z ró˝nych okresów (Polska – 2003 r., Niemcy – 2002 r.) po-
równanie takie jest uzasadnione, gdy˝ w badanym okresie nie wystàpi∏y wydarzenia, które mog∏yby mieç wp∏yw
na zmian´ sk∏adu zagregowanego portfela inwestycyjnego ubezpieczycieli. Ponadto na dojrza∏ych rynkach, a takim jest
rynek niemiecki, struktura portfela inwestycyjnego jest stabilna. 
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5.4.3. Kana∏y dystrybucji

DoÊwiadczenia innych paƒstw wskazujà, ˝e wspó∏praca z bankami korzystnie wp∏ywa na za-
kres dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Potwierdzajà to dobre wyniki finansowe zak∏adów
ubezpieczeƒ, które w ostatnim okresie zacieÊni∏y wspó∏prac´ z bankami240. Kierunek rozwoju grup
bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce jest podobny do obserwowanego w innych paƒstwach, ze
wzgl´du na obecnoÊç zagranicznych udzia∏owców strategicznych.

Potencjalne korzyÊci ze wspó∏pracy banków z zak∏adami ubezpieczeƒ to m.in.: zwi´kszenie
si∏y ca∏ej grupy (efekt synergii), zmniejszenie kosztów, wi´ksza rozpoznawalnoÊç marki, zwi´kszenie
zadowolenia klientów z kompleksowej obs∏ugi.

W przedsi´wzi´ciach bankowo-ubezpieczeniowych prawdopodobieƒstwo sukcesu jest tym
wy˝sze, im silniejsze sà powiàzania kapita∏owe pomi´dzy bankiem a ubezpieczycielem. 

Spodziewany wzrost konkurencji spowodowany otwarciem rynku powinien przyczyniç si´
do poprawy jakoÊci obs∏ugi i poszukiwania nowych mo˝liwoÊci dotarcia do potencjalnych klientów.
Obecnie niektórzy ubezpieczyciele wykorzystujà nowe sposoby dotarcia do potencjalnych klientów:
telefon i Internet. PoÊrednie sposoby zawierania umów ubezpieczenia mogà rozwinàç si´ jedynie
dla nieskomplikowanych i wystandaryzowanych umów ubezpieczenia. Tam, gdzie do oceny ryzyka
ubezpieczeniowego potrzebna jest znajomoÊç wi´kszej liczby parametrów, niezb´dny jest bezpo-
Êredni kontakt potencjalnego klienta z agentem bàdê brokerem ubezpieczeniowym. 

5.4.4. Oferta produktowa

W latach 2002-2003 zak∏ady ubezpieczeƒ majàtkowych rozszerza∏y ofert´ produktowà
o ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej ogólnej241, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia ry-
zyka finansowego, np. utraty zatrudnienia, utraty zysków, utraty sta∏ego êród∏a dochodu, utraty
wartoÊci rynkowej i ubezpieczenia ochrony prawnej. Udzia∏ procentowy powy˝szych grup ubezpie-
czeƒ w sk∏adce ca∏ego sektora ubezpieczeƒ majàtkowych jest nadal niedu˝y, ale si´ powi´ksza. Co-
raz wi´ksza popularnoÊç tego typu ubezpieczeƒ wià˝e si´ ze wzrostem wiedzy spo∏eczeƒstwa
o ubezpieczeniach (w przypadku ubezpieczeƒ ochrony prawnej lub OC ogólnej), jak równie˝ z wy-
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Wykres 5.4.11. Wskaênik koncentracji HHI liczony wed∏ug sk∏adki sektora ubezpieczeƒ na ˝ycie
i ubezpieczeƒ majàtkowych w wybranych paƒstwach w 2003 r.

Uwagi:  wskaênik HHI dla W´gier jest liczony wed∏ug sk∏adki wp∏aconej, natomiast dla pozosta∏ych krajów wed∏ug sk∏adki nale˝nej. Dane
dla Danii pochodzà z 2002 r., a w ubezpieczeniach na ˝ycie zawarte sà ubezpieczenia emerytalne.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych z: www.knuife.gov.pl, www.mabisz.hu, www.cap.cz, www.slapso.sk, www.eksl.ee,
www.forsikringenshus.dk, www.fma.gv.at.

240 Patrz rozdzia∏ 5.1.7.
241 Sà to ubezpieczenia obejmujàce odpowiedzialnoÊç cywilnà, np. z tytu∏u wykonywania zawodu doradcy podatkowe-
go, poÊrednika ubezpieczeniowego, architekta, bieg∏ego rewidenta, jak równie˝ OC cz∏onków w∏adz spó∏ki kapita∏owej
(tzw. ubezpieczenia Directors & Officers, w skrócie: D&O). Ubezpieczenia OC ogólne nie obejmujà: odpowiedzialnoÊci
cywilnej wynikajàcej z u˝ytkowania pojazdów làdowych, morskich i lotniczych oraz odpowiedzialnoÊci przewoênika.
W dalszej cz´Êci raportu „ubezpieczenie OC” b´dzie oznacza∏o „ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej ogólnej”. 
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korzystywaniem innych instrumentów finansowych (np. zapewnienia strumienia dochodów w przy-
sz∏oÊci przy sp∏acie wieloletniego kredytu).

5.4.5. Perspektywy

W zwiàzku z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej, ze wzgl´du na zasad´ tzw. jednoli-
tego paszportu, nale˝y oczekiwaç zwi´kszenia liczby oddzia∏ów zagranicznych zak∏adów ubezpie-
czeƒ. Nie b´dzie to jednak znaczàca zmiana, poniewa˝ wi´kszoÊç du˝ych europejskich grup ubez-
pieczeniowych ju˝ od kilku lat jest obecna na naszym rynku.

W przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej nale˝y upatrywaç szansy na popraw´ koniunktu-
ry na rynku ubezpieczeƒ. Poziom sk∏adki w stosunku do PKB w UE jest du˝o wy˝szy ni˝ w Polsce.
Cz∏onkostwo w Unii Europejskiej powinno wp∏ynàç na zwi´kszenie zamo˝noÊci spo∏eczeƒstwa oraz
wzrost jego ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej. Istotnym czynnikiem dynamizujàcym rozwój sektora
by∏oby wprowadzenie nowych rozwiàzaƒ w zakresie dobrowolnych oszcz´dnoÊci emerytalnych
oraz szeroko dyskutowanych dobrowolnych ubezpieczeƒ zdrowotnych. 

Tabela 5.4.6. Dynamika roczna sk∏adki przypisanej brutto w wybranych grupach
ubezpieczeƒ (w %)

èród∏o: dane KNUiFE.

22000011 22000022 22000033

Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej ogólnej 13 9 16

Ubezpieczenia kredytów 40 34 17

Ubezpieczenia ryzyka finansowego 25 29 20

Ubezpieczenia ochrony prawnej 443 133 85

Ubezpieczenia majàtkowe 5 1 3

Tabela 5.4.5. Udzia∏ grup o najwy˝szej dynamice wzrostu w sk∏adce sektora ubezpieczeƒ
majàtkowych (w %)

èród∏o: dane KNUiFE.

22000011 22000022 22000033

Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej ogólnej 3,2 3,4 3,8

Ubezpieczenia kredytów 1,0 1,3 1,5

Ubezpieczenia ryzyka finansowego 1,0 1,2 1,4

Ubezpieczenia ochrony prawnej 0,01 0,03 0,05
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Wykres 5.4.12. WartoÊç sk∏adki ubezpieczeƒ na ˝ycie do PKB a PKB na mieszkaƒca w 2003 r.

Uwaga: ˝ó∏ta kropka oznacza Polsk´, bràzowe kropki reprezentujà 14 paƒstw UE (bez Luksemburga),  natomiast pomaraƒczowe kropki
oznaczajà paƒstwa akcesyjne (bez Estonii – brak danych). 

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie World insurance in 2003: insurance industry on a road to recovery. No 3/2004, SIGMA,
www.swissre.com.



5

Instytucje finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W LATACH 2002–2003 129

DoÊwiadczenia innych krajów wskazujà, ˝e relacja sk∏adki do PKB roÊnie wraz ze wzrostem
zamo˝noÊci mierzonym wskaênikiem PKB na 1 mieszkaƒca (patrz wykresy 5.4.12 i 5.4.13). Zale˝-
noÊç ta jest szczególnie widoczna w sektorze ubezpieczeƒ na ˝ycie. Gospodarstwa domowe w za-
mo˝niejszych spo∏eczeƒstwach, posiadajàce nadwy˝ki finansowe, sà bardziej sk∏onne wykupiç pro-
dukt ubezpieczeniowy (ubezpieczenie na ˝ycie, ubezpieczenia posagowe oraz ubezpieczenia na ˝y-
cie z funduszem kapita∏owym) ni˝ gospodarstwa domowe w spo∏eczeƒstwach charakteryzujàcych
si´ ni˝szym dochodem na mieszkaƒca. Zale˝noÊç ta nie ma charakteru liniowego. Zarówno w ubez-
pieczeniach na ˝ycie, jak i w ubezpieczeniach majàtkowych przy PKB na mieszkaƒca wynoszàcym
oko∏o 35 tys. USD nast´puje zmiana kierunku tendencji i wraz ze wzrostem PKB na mieszkaƒca re-
lacja sk∏adki do PKB zaczyna maleç. Od tego poziomu ubezpieczenie staje si´ „mniej atrakcyjne” dla
osoby ubezpieczajàcej si´, poniewa˝ strata nie jest odczuwana tak dotkliwie, jak przy ni˝szym po-
ziomie zamo˝noÊci. Tez´ t´ potwierdza przyk∏ad Luksemburga, który nie zosta∏ uwzgl´dniony
na wykresach 5.4.12 i 5.4.13242.

Na relacj´ wielkoÊci sk∏adki ubezpieczenia na ˝ycie do PKB w danym kraju wp∏ywa równie˝
zakres opieki socjalnej paƒstwa (szczególnie dotyczàcej emerytur). Na przyk∏ad Niemcy, Austria oraz
Grecja majà rozbudowany system opieki socjalnej finansowanej z bud˝etu paƒstwa. W zwiàzku
z tym potrzeba ponoszenia przez spo∏eczeƒstwo wydatków na ubezpieczenie na ˝ycie jest tam
s∏absza ni˝ w krajach, gdzie polityka socjalna paƒstwa nie jest tak rozbudowana (np. w Anglii, gdzie
paƒstwo zapewnia niskà emerytur´, popularne sà prywatne ubezpieczenia na ˝ycie z funduszem
kapita∏owym, stanowiàce de facto zabezpieczenie emerytalne osoby ubezpieczonej). Interesujàcym
przyk∏adem jest Irlandia, gdzie PKB na mieszkaƒca oraz relacja sk∏adki do PKB sà jednymi z wy˝szych
wÊród paƒstw nale˝àcych do Unii Europejskiej. Determinantami tego zjawiska sà jednak specyficz-
ne uwarunkowania Irlandii:

– niskie podatki przyciàgajàce zagranicznych inwestorów, powodujàce zwi´kszenie poziomu
konkurencji na rynku ubezpieczeƒ, a tym samym zmniejszenie cen ubezpieczenia,

– niskie bezrobocie i stosunkowo m∏ode spo∏eczeƒstwo243 powodujàce, ˝e pracodawcy,
chcàc utrzymaç pracownika, oferujà dodatkowe korzyÊci, np. w postaci ubezpieczenia
na ˝ycie z funduszem kapita∏owym,

– brak opodatkowania dochodów z ubezpieczenia na ˝ycie powodujàcy przesuni´cie preferen-
cji inwestycyjnych spo∏eczeƒstwa w kierunku ubezpieczeƒ na ˝ycie z funduszem kapita∏owym,

242 Czynniki specyficzne dla tego paƒstwa zniekszta∏ci∏yby relacje przedstawione na wykresach 5.4.12 i 5.4.13. Dane dla
Luksemburga: sk∏adka ubezpieczenia na ˝ycie/PKB = 2,09%, sk∏adka ubezpieczenia majàtkowego/PKB = 2,4%,
PKB na 1 mieszkaƒca = 62 500 USD.
243 W porównaniu ze spo∏eczeƒstami w innych paƒstwach Unii Europejskiej.
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Wykres 5.4.13. WartoÊç sk∏adki ubezpieczeƒ majàtkowych do PKB a PKB na mieszkaƒca 
w 2003 r.

Uwaga: ˝ó∏ta kropka oznacza Polsk´, bràzowe kropki reprezentujà 14 paƒstw UE (bez Luksemburga),  natomiast pomaraƒczowe kropki
oznaczajà paƒstwa akcesyjne (bez Estonii – brak danych). 

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie World insurance in 2003: insurance industry on a road to recovery. No 3/2004, SIGMA,
www.swissre.com.
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– szeroko zakrojona kampania na rzecz wspó∏finansowania przez spo∏eczeƒstwo emerytur,
powodujàca ogólnonarodowy wzrost ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej244.

Istotny wp∏yw na zwi´kszenie sk∏adki ma rosnàce zapotrzebowanie na bardziej wyszukane
i zindywidualizowane produkty ubezpieczeniowe. Przyk∏adem mo˝e byç rozwój ubezpieczeƒ skie-
rowanych do kadry mened˝erskiej, z bardzo wysokà sumà ubezpieczenia, czy obserwowany
pod koniec lat 90. boom na polskim rynku ubezpieczeƒ na ˝ycie. Du˝à popularnoÊcià cieszy∏y si´
wówczas ubezpieczenia na ˝ycie z funduszem kapita∏owym, które zast´powa∏y popularne niegdyÊ
pracownicze grupowe ubezpieczenia na ˝ycie.

Mniejsza elastycznoÊç sk∏adki wzgl´dem PKB na mieszkaƒca, charakteryzujàca ubezpieczenia
majàtkowe, jest wynikiem obligatoryjnoÊci niektórych rodzajów ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej (np. zawieranych przez wybrane grupy osób, takie jak: posiadacze samochodów, doradcy po-
datkowi, architekci, notariusze, radcy prawni, poÊrednicy ubezpieczeniowi). 

Z tego powodu w paƒstwach akcesyjnych sk∏adka stanowi tylko nieznacznie ni˝szy procent
PKB ni˝ u pozosta∏ych cz∏onków UE.

Ramka 5.4.1

5.5. Biura i domy maklerskie

5.5.1. Ewolucja wielkoÊci i struktury sektora zwiàzanego z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
maklerskiej

Na rynku funkcjonujà dwa rodzaje instytucji prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà: biura ma-
klerskie oraz domy maklerskie. Na potrzeby niniejszego opracowania „domami maklerskimi” nazy-
wane b´dà samodzielne podmioty dzia∏ajàce na zasadach okreÊlonych w Kodeksie spó∏ek handlo-
wych, natomiast „biurami maklerskimi” – banki prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà w ramach wy-
dzielonych finansowo i organizacyjnie jednostek.

W latach 2002-2003 nadal wyraêna by∏a, trwajàca od kilku lat, tendencja do spadku liczby
podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà. W 2002 r. funkcjonowa∏o ich 44 (39 domów ma-
klerskich i 5 biur), w 2003 r. – 38 (33 domy maklerskie i 5 biur). Zmniejszenie si´ liczby podmiotów
na rynku by∏o konsekwencjà wzmagajàcej si´ konkurencji i niekorzystnej koniunktury w latach

244 Opracowanie pod red. T. Szumlicza i M. ˚ukowskiego: Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Warszawa
2004, TWIGGER.

Du˝y potencja∏ rozwoju rynku ubezpieczeƒ wià˝e si´ z ubezpieczeniami zdrowotnymi1.
Obecnie popyt na te ubezpieczenia jest ma∏y (najcz´Êciej sà to ubezpieczenia grupowe ofero-
wane przez firmy swoim pracownikom), jednak˝e wraz ze zmniejszaniem koszyka gwaranto-
wanych bezp∏atnych Êwiadczeƒ medycznych ubezpieczenia te b´dà coraz bardziej po˝àdanym
produktem. 

Z analiz i szacunków KNUiFE2 wynika, i˝ grupà potencjalnych nabywców polis zdrowot-
nych b´dzie kilkaset tysi´cy osób korzystajàcych obecnie z prywatnych przychodni. Nale˝y ocze-
kiwaç, ˝e wraz ze wzrostem zamo˝noÊci spo∏eczeƒstwa pojawi si´ popyt na ubezpieczenia
gwarantujàce wy˝szy komfort Êwiadczeƒ medycznych (np. poprawa warunków podczas prze-
bywania w szpitalu, mo˝liwoÊç wyboru szpitala, lekarza czy leków).

1 Na przyk∏ad w Niemczech dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne sà drugà najwi´kszà grupà ubezpieczeƒ, tu˝
po ubezpieczeniach na ˝ycie.
2 M. Dygas, Porzàdki przed otwarciem. „Gazeta Bankowa” nr 7(799) z 16 lutego 2004 r., s. 19.
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2001-2002. S∏abe wyniki finansowe by∏y spowodowane g∏ównie spadkiem obrotów na rynku ak-
cji, zmniejszeniem dochodów z tytu∏u prowizji oraz brakiem dochodów z organizacji nowych emi-
sji. Sytuacj´ podmiotów maklerskich w ciàgu ostatnich lat obrazujà zmiany wysokoÊci wskaênika
rentownoÊci obrotu brutto przedstawione na wykresie 5.5.1.

D∏ugi okres bessy na rynku wymusi∏ na instytucjach maklerskich przeprowadzenie restruktu-
ryzacji. Ich ∏àczny wynik finansowy brutto by∏ w 2003 r. (238 mln z∏) du˝o lepszy ni˝ w 2002 r. (30,7
mln z∏). Wynika∏o to g∏ównie z ograniczania kosztów dzia∏alnoÊci. W drugiej po∏owie 2003 r. na po-
praw´ wyników wp∏yn´∏a korzystna koniunktura na gie∏dzie. Coraz wi´cej dochodów uzyskiwanych
jest z poÊrednictwa w obrocie jednostkami funduszy inwestycyjnych.

Wyniki finansowe sektora instytucji maklerskich nie sà jednolite. W 2003 r. zysk brutto osià-
gn´∏o 26 podmiotów, 12 ponios∏o strat´ (w 2002 r. by∏o to odpowiednio17 i 27 podmiotów). Zró˝-
nicowanie widoczne jest tak˝e pomi´dzy biurami a domami maklerskimi. W 2003 r., zdecydowanie
lepszym zarówno dla biur, jak i domów, wy˝szy wskaênik rentownoÊci obrotu brutto osiàgn´∏y biu-
ra. Podmioty nale˝àce do banków majà bowiem przewag´ w postaci rozbudowanej sieci obs∏ugi
klientów. Integrujà one swojà sieç z bankami-matkami i dzi´ki temu mogà dotrzeç do wi´kszej licz-
by klientów. Obs∏ugujà tak˝e najwi´kszych i najbardziej aktywnych inwestorów, w tym instytucjo-
nalnych i zagranicznych245 (dotyczy to równie˝ tych domów maklerskich, które sà podmiotami za-
le˝nymi od banków i dzia∏ajà z nimi w ramach jednej grupy kapita∏owej).

Do 2002 r. systematycznie mala∏y op∏aty uiszczane przez instytucje maklerskie na rzecz GPW
i KDPW. Jednak udzia∏ sta∏ych op∏at na rzecz instytucji rynku kapita∏owego w strukturze kosztów
zwi´kszy∏ si´, poniewa˝ szybciej zmniejsza∏y si´ inne sk∏adniki kosztów.

Liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez biura i domy maklerskie spad∏a
w 2003 r. w porównaniu z 2002 r. Potwierdza to tendencje konsolidacyjne i racjonalizacj´ dzia∏al-
noÊci instytucji maklerskich rozpocz´tà w 2002 r. RównoczeÊnie nastàpi∏ wzrost wartoÊci Êrodków
na tych rachunkach (g∏ównie wzrost wartoÊci walorów w posiadaniu przedsi´biorstw i osób fizycz-
nych). Liczb´ rachunków inwestycyjnych i wartoÊç Êrodków na nich zgromadzonych przedstawia
tabela 5.5.1.
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Wykres 5.5.1. Wskaênik rentownoÊci obrotu brutto biur i domów maklerskich

èród∏o: dane GUS.

Tabela 5.5.1.  Liczba rachunków i wartoÊç Êrodków na rachunkach inwestycyjnych

èród∏o: dane GUS.

22000011 22000022 22000033

Liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez
biura i domy maklerskie (stan na koniec roku) 1.175.988 1.251.061 1.176.625

WartoÊç Êrodków na rachunkach papierów wartoÊciowych
klientów biur i domów maklerskich (w mln z∏) 32.561,4 29.153,5 33.747,6

245 Por. R Przasnyski: Ogromne zró˝nicowanie wyników. „Rzeczpospolita” z 24 paêdziernika 2003 r.
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Obroty na rynku akcji wzros∏y w 2003 r. o 39% w porównaniu z rokiem poprzednim, co by-
∏o wynikiem zapoczàtkowanej w drugiej po∏owie 2003 r. hossy na gie∏dzie. Udzia∏ szeÊciu najwi´k-
szych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami na GPW wzrós∏ z 61,69% w 2002 r. do 70,96%
w 2003 r., co potwierdza koncentracj´ na rynku us∏ug maklerskich. Udzia∏ najwi´kszych podmio-
tów w obrotach akcjami w latach 2002-2003 przedstawiajà wykresy 5.5.2 i 5.5.3.
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Tabela 5.5.2. Podmioty o najwi´kszym udziale w obrotach gie∏dy 
(udzia∏ w rynku w %, wielkoÊç obrotów w mln z∏ i sztukach)

èród∏o: dane GPW.

RRookk RRyynneekk  aakkcc jj ii RRyynneekk  oobbll iiggaacc jj ii RRyynneekk  kkoonntt rraakkttóóww
tteerrmmiinnoowwyycchh RRyynneekk  ooppcc jj ii

2002
CDM Pekao 
13,69% 
6.532,35 mln z∏

CDM Pekao 
40,21% 
1.603,16 mln z∏

CDM Pekao 
12,93% 
820.800 szt.

–

2003
DM BH 
18,58% 
12.345,56 mln z∏

CDM Pekao 
39,96% 
3.133,21 mln z∏

DM BOÂ 
15,88% 
1.343.721 szt.

DI BRE Banku 
24,97% 
10.311 szt.
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Znaczàce zmiany wÊród szeÊciu najwi´kszych instytucji maklerskich wynika∏y g∏ównie z wyco-
fywania si´ z rynku niektórych podmiotów (dzia∏alnoÊç zakoƒczy∏ ABN Amro oraz CSFB). Liderów
poszczególnych segmentów rynku gie∏dowego przedstawia tabela 5.5.2.

5.5.2. Kana∏y dystrybucji

Na rynku us∏ug maklerskich zmienia si´ rola kana∏ów dystrybucji. Dotyczy to wspomnianego
ju˝ integrowania sieci dystrybucji z bankami-matkami. Zadania wykonywane przez instytucje ma-
klerskie cz´sto przenoszone sà do okienek bankowych. Innym kierunkiem rozwoju dystrybucji jest
telefon i Internet. Szczególnie ten drugi Êrodek komunikacji cieszy si´ wÊród klientów coraz wi´k-
szym zainteresowaniem. Liczba podmiotów umo˝liwiajàcych klientom inwestowanie za poÊrednic-
twem Internetu wzros∏a w 2003 r. do 16 (z 12 w 2002 r.). Liczba rachunków internetowych wzro-
s∏a z oko∏o 25 tys. w 2002 r. do oko∏o 40 tys. w 2003 r. (najwi´cej, 9,8 tys., takich rachunków ma
DM BZ WBK). Wi´kszoÊç biur notuje sta∏y wzrost liczby klientów korzystajàcych z kont interneto-
wych. Udzia∏ takich klientów w ogólnej wartoÊci obrotów biur si´ga w niektórych przypadkach
50%. Inwestorzy internetowi nale˝à równie˝ do najbardziej aktywnych klientów.

5.5.3. Perspektywy rynku

Poniewa˝ wi´kszoÊç spó∏ek, które zdecydowa∏y si´ wejÊç na gie∏d´, dokona∏a emisji jednora-
zowo, biura i domy maklerskie czerpa∏y dochody g∏ównie z obrotu na rynku wtórnym. O˝ywienie
gospodarcze i wzrost cen na gie∏dach w 2003 r. mogà spowodowaç wzrost zainteresowania przed-
si´biorstw pozyskaniem Êrodków na rozwój na rynku kapita∏owym. Szansy dla rynku us∏ug makler-
skich mo˝na zatem upatrywaç w nowych ofertach publicznych. Pod tym wzgl´dem 2003 r. (25
ofert akcji) by∏ lepszy ni˝ 2002 r. (20 ofert). Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e 2004 r. b´dzie jeszcze ko-
rzystniejszy. JeÊli chodzi o pierwotne oferty na rynku publicznym (IPO246), to 2003 r. (przeprowa-
dzono 6 emisji) by∏ równie˝ lepszy od poprzedniego (w 2002 r. przeprowadzono zaledwie 2). Gdy-
by w latach 2004-2005 zosta∏ zrealizowany scenariusz przeprowadzenia ofert publicznych 14
spó∏ek Skarbu Paƒstwa247, liczba debiutów gie∏dowych mog∏aby byç w 2004 r. najwy˝sza od trzech
lat. JednoczeÊnie brak ofert publicznych spó∏ek Skarbu Paƒstwa mo˝na uznaç za powa˝ne zagro-
˝enie rozwoju rynku.

W wyniku rosnàcej konkurencji, skutkujàcej zbyt niskà stopà zwrotu, coraz wi´cej zagranicz-
nych podmiotów decydowa∏o si´ na zakoƒczenie dzia∏alnoÊci. Biura w Polsce zlikwidowa∏y Raiffei-
sen, Robert Fleming, Wood&Company. W 2003 r. przesta∏o funkcjonowaç Societe Generale, Credit
Suisse, a dzia∏alnoÊç asset management248 zlikwidowa∏ ABN Amro. Zamiar zakoƒczenia dzia∏alno-
Êci na polskim rynku gie∏dowym zapowiedzia∏ HSBC Securities Polska. W zwiàzku z przystàpieniem
do Unii Europejskiej na rynku us∏ug maklerskich mogà si´ pojawiç nowe podmioty. Wprowadzenie
od 1 maja 2004 r. „jednolitego paszportu” dla instytucji maklerskich u∏atwi bowiem zagranicznym
podmiotom rozpocz´cie dzia∏alnoÊci na polskim rynku. Jednak nie nale˝y si´ spodziewaç natych-
miastowego wzrostu konkurencji z tego powodu. Zawiadomienia o rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej sk∏adane do KPWiG wynikajà w du˝ej mierze z d∏ugofalowych planów zagranicznych pod-
miotów i nie muszà oznaczaç niezw∏ocznego rozpocz´cia dzia∏alnoÊci operacyjnej.

Plany rozwoju biur i domów maklerskich na najbli˝szà przysz∏oÊç przewidujà dalszà ekspan-
sj´ us∏ug w Internecie, oferowanie mo˝liwoÊci inwestowania za granicà oraz integracj´ sieci dystry-
bucji ze swoimi bankami.

246 IPO – Initial Public Offering, czyli pierwsza oferta papierów wartoÊciowych danej spó∏ki na rynku publicznym.
247 Szacunki zawarte w przyj´tym przez Rad´ Ministrów 18 listopada 2003 r. Programie prywatyzacji majàtku Skarbu
Paƒstwa do 2006 r.
248 Podmioty typu asset management prowadzà dzia∏alnoÊç polegajàcà wy∏àcznie na zarzàdzaniu cudzym pakietem pa-
pierów wartoÊciowych na zlecenie oraz doradztwie w zakresie obrotu papierami wartoÊciowymi.



134

6

Rynki finansowe

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

6
Rynki finansowe

6.1. Rynek pieni´˝ny

Rynek pieni´˝ny obejmuje krótkoterminowe instrumenty d∏u˝ne oraz transakcje
o charakterze lokacyjnym z terminem zapadalnoÊci do jednego roku w∏àcznie.

6.1.1. Ewolucja wielkoÊci i struktury rynku pieni´˝nego

W latach 2002-2003 najwa˝niejszym segmentem rynku krótkoterminowych d∏u˝nych papie-
rów wartoÊciowych by∏ rynek bonów skarbowych. Nadal niewielkie by∏y emisje krótkoterminowych
instrumentów d∏u˝nych banków i przedsi´biorstw. Najbardziej p∏ynnym instrumentem o charakte-
rze lokacyjnym by∏y swapy walutowe, jednak w dalszym ciàgu w zarzàdzaniu p∏ynnoÊcià banków
krajowych najwa˝niejszà rol´ odgrywa∏y lokaty niezabezpieczone. Rynek transakcji warunkowych
pozostawa∏ najs∏abiej rozwini´tym segmentem rynku transakcji lokacyjnych.

6.1.2. Rynek krótkoterminowych instrumentów d∏u˝nych o charakterze zbywalnym

6.1.2.1. Bony skarbowe

Bony skarbowe sà krótkoterminowymi d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi emitowanymi
przez Ministerstwo Finansów. Podstawowymi rodzajami bonów sà instrumenty 13-, 26- i 52-tygo-
dniowe. Od lipca 1995 r. sà one emitowane w formie zdematerializowanej (zapisu elektroniczne-
go). Bony skarbowe sprzedawane sà z dyskontem, a ich rentownoÊç liczona jest na bazie 360 dni
(nomina∏ wynosi 10 tys. z∏).

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Na koniec 2003 r. bony skarbowe stanowi∏y oko∏o 18% ca∏ego krajowego rynku papierów d∏u˝nych.
By∏ to drugi pod wzgl´dem wielkoÊci segment tego rynku, ust´pujàcy jedynie obligacjom skarbowym.

Pod wzgl´dem wartoÊci emisji rynek bonów skarbowych, podobnie jak ca∏y polski rynek skar-
bowych papierów wartoÊciowych (SPW), jest najwi´kszym rynkiem wÊród krajów kandydujàcych
do Unii Europejskiej.

Tabela 6.1.1. Zad∏u˝enie na koniec roku z tytu∏u poszczególnych instrumentów rynku
pieni´˝nego (w mld z∏)

1 WartoÊç lokat przyj´tych. Ze wzgl´du na zmiany w sprawozdawczoÊci i ch´ç zachowania porównywalnoÊci prezentowane dane nie
obejmujà lokat O/N, czyli sà zani˝one o oko∏o 5-7 mld z∏. Dla 2003 r. stan na koniec czerwca.
2 Dane pochodzàce z systemu sprawozdawczoÊci bankowej uniemo˝liwiajà okreÊlenie wartoÊci pozycji banków z tytu∏u transakcji fx swap,
repo i SBB.

22000011 22000022 22000033

Bony skarbowe 35,2 42,0 48,1

Bony pieni´˝ne 14,3 7,3 6,0

Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne przedsi´biorstw b.d. 8,0 7,3

Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne banków komercyjnych 1,8 2,8 3,5

Lokaty niezabezpieczone (lokaty mi´dzybankowe)1 15,3 10,0 10,1

Lokaty zabezpieczone (swapy walutowe i transakcje warunkowe)2 b.d. b.d. b.d.
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Za∏o˝eniem strategii zarzàdzania d∏ugiem sektora finansów publicznych jest zmniejszenie udzia-
∏u bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa na rzecz obligacji249.
Mia∏o to na celu wyd∏u˝enie Êredniego okresu zapadalnoÊci d∏ugu i ograniczenie ryzyka refinansowa-
nia. W 2003 r. cel ten nie zosta∏ osiàgni´ty. Tendencja do spadku znaczenia bonów skarbowych w fi-
nansowaniu potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa, która wyst´powa∏a w latach dziewi´çdziesià-
tych, zosta∏a zahamowana w pierwszych latach obecnej dekady. Podstawowymi przyczynami zahamo-
wania tej tendencji by∏y: istotny wzrost potrzeb po˝yczkowych paƒstwa oraz niewystarczajàca dynami-
ka popytu na instrumenty o d∏u˝szym okresie zapadalnoÊci, a w ostatnich kwarta∏ach 2003 r. wzrost
ryzyka stopy procentowej, co zwi´kszy∏o popyt na instrumenty o krótkim terminie zapadalnoÊci.

Udzia∏ bonów skarbowych w strukturze zad∏u˝enia z tytu∏u emisji krajowych skarbowych pa-
pierów wartoÊciowych jest w Polsce dwukrotnie wy˝szy ni˝ analogiczny wskaênik w strefie euro
i podobny do notowanego w krajach przyst´pujàcych do UE250.

249 W Strategii zarzàdzania d∏ugiem publicznym sektora finansów publicznych w latach 2003-2005, opracowanej jako
za∏àcznik do projektu ustawy bud˝etowej na 2003 r. (Warszawa, 28 wrzeÊnia 2002 r., s. 32), zak∏ada si´ „zmniejszenie
udzia∏u bonów skarbowych w d∏ugu krajowym”.
250 W 10 krajach wst´pujàcych do UE Êredni udzia∏ papierów krótkoterminowych w zad∏u˝eniu ogó∏em z tytu∏u rynkowych papie-
rów d∏u˝nych sektora publicznego (general government) wyemitowanych w walucie krajowej wyniós∏ 22,4% w 2002 r. Wskaênik
dla Polski stanowi∏ 21,8%. Do krajów, w których na stosunkowo du˝à skaĺ  wykorzystywano bony skarbowe do finansowania po-
trzeb po˝yczkowych paƒstwa, nale˝a∏y Czechy, W´gry, S∏owacja. Wskaênik udzia∏u bonów skarbowych w rynkowym zad∏u˝eniu
sektora publicznego w tych krajach wyniós∏ odpowiednio: 42,2%, 29,7%, 24,6%. Do krajów, które wykorzystywa∏y bony w mniej-
szym stopniu, nale˝a∏y: Estonia (0,0%), ¸otwa (13,4%), S∏owenia (14,2%). Estonia jako jedyny kraj wst´pujàcy do UE mia∏a nad-
wy˝k´ bud˝etowà, dlatego nie musia∏a emitowaç papierów skarbowych (obliczono na podstawie opracowania EBC: Bond markets
and long term interest rates in European Union accession countries, October 2003 r.). Strona internetowa www.ecb.int.
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych NBP, MF.
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RRyynneekk  ppiieerrwwoottnnyy

Bony skarbowe sà sprzedawane na cotygodniowych przetargach (odbywajàcych si´ w ponie-
dzia∏ki) organizowanych przez NBP. Od 1 stycznia 2003 r. instrumenty te sà sprzedawane wybranej
grupie banków – Dealerom Skarbowych Papierów WartoÊciowych (DSPW) oraz BGK. System DSPW
bazuje na umowach zawartych pomi´dzy emitentem skarbowych papierów wartoÊciowych (Mini-
sterstwem Finansów) a wybranymi bankami (ramka 6.1.1).

Ten sposób organizacji rynku pierwotnego stosowany jest w wi´kszoÊci krajów UE251. Czechy i W´-
gry wprowadzi∏y zbli˝ony system w drugiej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych. G∏ównym celem systemu DSPW
ma byç poprawa efektywnoÊci, p∏ynnoÊci oraz przejrzystoÊci rynku skarbowych papierów wartoÊciowych.

Ramka 6.1.1

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DEALERÓW
SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH W 2003 R.

Zasady funkcjonowania systemu dealerów SPW okreÊla∏ regulamin z 6 grudnia 2002 r. 
Do podstawowych obowiàzków DSPW nale˝a∏y:
– uczestniczenie w przetargach SPW i nabywanie nie mniej ni˝ 2% obligacji skarbowych

i 2% bonów skarbowych sprzedanych w kwartale,
– uczestniczenie w codziennych sesjach fixingowych SPW organizowanych przez NBP,
– kwotowanie i przeprowadzanie transakcji SPW na zorganizowanym elektronicznym ryn-

ku wtórnym. 
DSPW byli uprawnieni m.in. do:
– wy∏àcznego sk∏adania ofert na wszystkich przetargach SPW,
– regularnego uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w ce-

lu rozwiàzywania problemów z organizacjà i funkcjonowaniem rynku SPW, omawiania po-
lityki emisyjnej, planów finansowania potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa, koniunktu-
ry na rynkach finansowych oraz przeprowadzania indywidualnych operacji z emitentem.

Corocznie dokonywana jest punktowa ocena DSPW oraz kandydatów na DSPW wg kryte-
riów kwalifikacyjnych Indeksu AktywnoÊci Dealerskiej (IAD). Ocenie podlegajà m.in.: udzia∏ ob-
rotów na rachunku bie˝àcym w NBP w obrotach ogó∏em na rachunkach bie˝àcych wszystkich
banków, z wy∏àczeniem rozliczeƒ przeprowadzanych przez Krajowà Izb´ Rozliczeniowà, war-
toÊç obrotów na rynku pierwotnym i wtórnym obligacji i bonów skarbowych, aktywnoÊç
na elektronicznej platformie obrotu CeTO oraz aktywnoÊç na rynku instrumentów pochodnych.

Regulamin funkcjonowania systemu DSPW zosta∏ zmieniony dnia 5 grudnia 2003 r. G∏ów-
ne zmiany dotyczy∏y m.in. zwi´kszenia obowiàzku nabycia skarbowych papierów wartoÊcio-
wych do co najmniej 3% sprzedanych w kwartale oraz zwi´kszenia znaczenia w corocznej oce-
nie DSPW aktywnoÊci na elektronicznej platformie obrotu CeTO. 

Tabela 6.1.2. Struktura terminowa bonów skarbowych (w %)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych MF.

BBoonnyy  sskkaarrbboowwee 22000011 22000022 22000033

8-tygodniowe 0,4 0,0 0,0

13-tygodniowe 8,1 3,9 4,9

26-tygodniowe 14,2 5,0 6,1

39-tygodniowe 4,2 1,7 0,0

52-tygodniowe 67,5 89,4 82,9

Inne 5,6 0,0 6,1

OOggóó∏∏eemm 110000,,00 110000,,00 110000,,00

251 Utworzony w Stanach Zjednoczonych w 1960 r. system dealerów SPW sta∏ si´ podstawowà formà organizacji ryn-
ku pierwotnego na Êwiecie. Z krajów o rozwini´tej gospodarce rynkowej tylko kilka nie przyj´∏o tego systemu w jego
standardowej formie, m.in. Niemcy oraz Japonia.
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W 2003 r. wartoÊç emisji bonów skarbowych wynios∏a 57,0 mld z∏252 (w 2002 r.
– 45,7 mld z∏). W latach 2002-2003 Ministerstwo Finansów emitowa∏o g∏ównie 52-tygodniowe
bony skarbowe. Bony 13- i 26-tygodniowe by∏y plasowane na rynku w zale˝noÊci od bie˝àcych po-
trzeb (13-tygodniowe w celu okreÊlenia oprocentowania 3-letnich obligacji oszcz´dnoÊciowych,
26-tygodniowe dla zmniejszenia koncentracji wykupu bonów w okreÊlonych okresach). Minister-
stwo Finansów sporadycznie emitowa∏o tak˝e bony skarbowe o innych okresach wykupu.

DDoocchhooddoowwooÊÊçç  bboonnóóww  sskkaarrbboowwyycchh  nnaa rryynnkkuu  ppiieerrwwoottnnyymm

G∏ównym czynnikiem wp∏ywajàcym na dochodowoÊç bonów skarbowych jest bie˝àcy po-
ziom stopy referencyjnej NBP i oczekiwania co do jej przysz∏ego poziomu. Inne czynniki jedynie ko-
rygujà kierunek oraz skal´ odchyleƒ dochodowoÊci bonów skarbowych od stopy referencyjnej.
Do czynników korygujàcych dochodowoÊç bonów skarbowych nale˝à m.in. oczekiwania co
do przysz∏ej wielkoÊci poda˝y papierów skarbowych.

Od 1998 r. do III kwarta∏u 2003 r. rentownoÊç bonów skarbowych kszta∏towa∏a si´ – z wy-
jàtkiem krótkich okresów – poni˝ej stopy referencyjnej NBP. Stopa ta by∏a sukcesywnie obni˝ana,
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych NBP.

252 WartoÊç emisji wed∏ug wartoÊci nominalnej bonów skarbowych.
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a inwestorzy oczekiwali dalszych obni˝ek. Efektem by∏o w∏aÊnie utrzymywanie si´ rentownoÊci
52-tygodniowych bonów skarbowych na poziomie ni˝szym ni˝ stopa referencyjna. Problemy ze sfi-
nansowaniem deficytu bud˝etowego, które pojawi∏y si´ w 2003 r. oraz wzrost ryzyka w ocenie in-
westorów, spowodowa∏y odwrócenie tej relacji. Nastàpi∏ stopniowy wzrost rentownoÊci bonów
skarbowych powy˝ej stopy referencyjnej NBP.

RRyynneekk  wwttóórrnnyy

Do 2001 r. obroty na rynku wtórnym bonów skarbowych zwi´ksza∏y si´ powoli. W latach
2002-2003 p∏ynnoÊç rynku dynamicznie wzrasta∏a. W rezultacie wskaênik p∏ynnoÊci bonów skarbo-
wych wzrós∏ z 2,88 w 2001 r. do 6,58 w 2003 r.253 Wysokie obroty na rynku bonów skarbowych
nie by∏y wynikiem du˝ej aktywnoÊci inwestorów na rynku transakcji bezwarunkowych, lecz wzrostu
popularnoÊci transakcji warunkowych. Transakcje sell-buy-back oraz repo254 stanowi∏y w 2002 r.
87% obrotów brutto, a w 2003 r. 93%.

OOrrggaanniizzaaccjjaa  rryynnkkuu  wwttóórrnneeggoo

Bony skarbowe sà g∏ównie przedmiotem obrotu na rynku nieregulowanym. W kwietniu
2002 r. uruchomiona zosta∏a elektroniczna platforma obrotu bonami i obligacjami skarbowymi –
Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów WartoÊciowych (ERSPW) na CeTO. ERSPW jest pozagie∏-
dowym rynkiem regulowanym. Jego utworzenie stanowi∏o integralnà cz´Êç zmian zwiàzanych z two-
rzeniem Systemu Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych255. W 2003 r. obroty bonami skar-
bowymi na rynku elektronicznym stanowi∏y zaledwie 0,3% ca∏oÊci obrotów bonami skarbowymi.

IInnwweessttoorrzzyy

Podobnie jak w latach poprzednich, dominujàcymi inwestorami na rynku bonów skarbowych
by∏y podmioty krajowe.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee

Znaczenie bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb po˝yczkowych bud˝etu jest funkcjà
stabilnoÊci finansów paƒstwa. Im wi´ksza niepewnoÊç zwiàzana z prowadzonà politykà fiskalnà,
tym trudniej ulokowaç na rynku instrumenty o d∏u˝szym okresie zapadalnoÊci. Problemy z dostoso-
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Wykres 6.1.5. Obroty brutto bonami skarbowymi w poszczególnych kwarta∏ach

Uwaga: obroty obejmujà transakcje warunkowe, dla których uwzgl´dniono wartoÊç wymiany poczàtkowej i koƒcowej.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych NBP.

253 Wskaênik p∏ynnoÊci mierzony jest relacjà Êrednich miesi´cznych obrotów brutto i Êrednich miesi´cznych stanów za-
d∏u˝enia z tytu∏u emisji.
254 Szerzej operacje te omówione sà w podrozdziale 6.1.3.2.2. 
255 Szersze omówienie tego systemu i funkcjonowania rynku elektronicznego znajduje sí  w cz´Êci dotyczàcej obligacji skarbowych.
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waniem dochodów do wydatków bud˝etowych w krótkim okresie zwi´kszajà popyt na krótkoter-
minowe papiery d∏u˝ne. Podobne zjawiska wyst´pujà w innych krajach regionu.

W latach 2002-2003 udzia∏ bonów skarbowych w zad∏u˝eniu z tytu∏u emisji SPW by∏ stosun-
kowo stabilny. W krótkim okresie prawdopodobnie udzia∏ ten utrzyma si´ na zbli˝onym poziomie.
Wp∏yw na to b´dà mia∏y dwa czynniki oddzia∏ujàce w przeciwnych kierunkach:

– mo˝liwe napi´cia bud˝etowe, sprzyjajàce wzrostowi roli bonów skarbowych w polityce po-
˝yczkowej bud˝etu paƒstwa,

– relatywnie wysoki udzia∏ bonów skarbowych w SPW (w porównaniu z krajami UE), sprzy-
jajàcy ograniczeniu roli tego instrumentu.

W d∏ugim okresie powinna powróciç tendencja do zmniejszania znaczenia tego instrumen-
tu. WejÊcie Polski do UE, a nast´pnie do strefy euro powinno przyspieszyç proces upodabniania si´
struktury polskiego rynku SPW do rynku europejskiego. Mo˝na przypuszczaç, ˝e podobne procesy
dostosowawcze b´dà wyst´powa∏y równie˝ w innych krajach regionu.

6.1.2.2. Bony pieni´˝ne NBP

Bony pieni´˝ne NBP sà krótkoterminowymi, d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi o charakterze
dyskontowym. Emisja bonów pieni´˝nych jest podstawowà formà operacji otwartego rynku dokonywa-
nych przez NBP na mi´dzybankowym rynku pieni´˝nym. Wykorzystujàc ten instrument, NBP absorbuje
nadmiar p∏ynnoÊci w systemie bankowym i kontroluje poziom krótkoterminowych stóp procentowych.
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skarbowych w rynku SPW w krajach akcesyjnych w 2002 r.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych EBC: Bond markets and long term interest rates in European Union accession countries,
October 2003; strona internetowa www.ecb.int.
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Bony pieni´˝ne sà zdematerializowanymi papierami wartoÊciowymi na okaziciela. Instrumen-
ty te istniejà tylko w postaci zapisu elektronicznego w Rejestrze Papierów WartoÊciowych (RPW)256

prowadzonym przez NBP. WartoÊç nominalna jednego bonu wynosi 10.000 z∏. Minimalnà rentow-
noÊç bonów pieni´˝nych wyznacza poziom stopy referencyjnej NBP, ustalany przez Rad´ Polityki Pie-
ni´˝nej. RentownoÊç operacji otwartego rynku bezpoÊrednio wp∏ywa na wysokoÊç stóp procento-
wych na rynku lokat mi´dzybankowych o zbli˝onym terminie zapadalnoÊci.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

WartoÊç bonów pieni´˝nych w obiegu zale˝y od skali nadp∏ynnoÊci w systemie banko-
wym. W latach 2002-2003 wartoÊç bonów pieni´˝nych w obiegu podlega∏a znacznym waha-
niom. Wynika∏o to ze zmian skali nadp∏ynnoÊci, b´dàcych g∏ównie wynikiem zmian stanów ra-
chunków bie˝àcych banków i lokat terminowych Ministerstwa Finansów w NBP oraz skupu
i sprzeda˝y walut przez NBP, a tak˝e przyrostu pieniàdza gotówkowego w obiegu. Na podsta-
wie prognoz tych pozycji bank centralny ka˝dorazowo decyduje o wartoÊci bonów oferowanych
na przetargu. 

W okresie grudzieƒ 2001 r. – grudzieƒ 2003 r. wartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u emisji bonów pie-
ni´˝nych spad∏a w uj´ciu bilansowym o 8,27 mld z∏. Ni˝sze, w porównaniu z 2001 r. (wykres 6.1.8),
zad∏u˝enie z tytu∏u emisji bonów wynika∏o ze zmniejszenia nadp∏ynnoÊci operacyjnej w systemie
bankowym. Czynnikami ograniczajàcymi p∏ynnoÊç operacyjnà by∏y: przeprowadzane operacje
outright – sprzeda˝ bezwarunkowa obligacji z portfela NBP, przyrost pieniàdza gotówkowego,
sprzeda˝ netto walut przez bank centralny i wzrost poziomu Êrodków Ministerstwa Finansów na ra-
chunku w NBP (Êredni poziom lokat w latach 2002 i 2003 wyniós∏ odpowiednio 7,26 mld z∏
i 6,06 mld z∏, podczas gdy w 2001 r. 3,65 mld z∏)257.

W analizowanym okresie, podobnie jak w poprzednich latach, popyt na bony pieni´˝ne zg∏a-
szany przez banki komercyjne znacznie przewy˝sza∏ ich poda˝. NBP dokonywa∏ redukcji ofert,
w szczególnoÊci na aukcjach poprzedzajàcych posiedzenia RPP. W niektórych przypadkach skala po-
pytu na bony pieni´˝ne zwiàzana ze spekulacjà na obni˝k´ stóp procentowych przekracza∏a stan
Êrodków pieni´˝nych, którym banki komercyjne dysponowa∏y na rachunkach bie˝àcych w banku
centralnym. 

256 Szerzej w rozdziale 4.
257 Szerzej w: Operacje otwartego rynku na tle p∏ynnoÊci sektora bankowego w 2002 r. Warszawa 2003 r. NBP i Instru-
menty polityki pieni´˝nej na tle p∏ynnoÊci sektora bankowego 2003 r. Warszawa 2004 r. NBP, www.nbp.pl.
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èród∏o: Rejestr Papierów WartoÊciowych NBP.
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RRyynneekk  ppiieerrwwoottnnyy

Nabywcami bonów pieni´˝nych na rynku pierwotnym mogà byç tylko Dealerzy Rynku Pie-
ni´˝nego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W 2002 r. emitowano wy∏àcznie bony o terminie
zapadalnoÊci 28 dni. Od lutego 2002 r. wprowadzono regularne emisje bonów pieni´˝nych258 –
emisja odbywa si´ raz w tygodniu, w ka˝dy piàtek259. Od stycznia 2003 r. NBP, dostosowujàc in-
strumentarium polityki pieni´˝nej do standardów Eurosystemu, skróci∏ termin zapadalnoÊci pod-
stawowych operacji otwartego rynku do dwóch tygodni. Od tej pory emitowane by∏y jedynie bo-
ny 14-dniowe260. Wprowadzone zmiany u∏atwi∏y bankom komercyjnym bie˝àce zarzàdzanie
p∏ynnoÊcià, pozwoli∏y na popraw´ prognoz p∏ynnoÊci systemu bankowego i zwi´kszy∏y stabilnoÊç
krótkoterminowych stóp procentowych rynku mi´dzybankowego. W styczniu 2002 r. NBP wyku-
pi∏ od PKO BP bony 91-dniowe o wartoÊci 7,5 mld z∏ i nie przeprowadza∏ wi´cej emisji o takim
terminie wykupu261.

RRyynneekk  wwttóórrnnyy

Obrót wtórny bonami pieni´˝nymi odbywa si´ na nieregulowanym rynku mi´dzybanko-
wym. Uczestnikami rynku wtórnego sà podmioty uprawnione do nabywania bonów na rynku
pierwotnym oraz pozosta∏e banki krajowe. Bony pieni´˝ne nie mogà byç nabywane przez nie-
bankowe podmioty krajowe i nierezydentów. Rynek wtórny bonów pieni´˝nych charakteryzuje
si´ niskà p∏ynnoÊcià, co by∏o szczególnie widoczne w 2002 r. W porównaniu do 2001 r. zmniej-
szy∏a si´ liczba transakcji, ale wzros∏a ich Êrednia wartoÊç. Banki wykazujà najwi´kszà aktywnoÊç
na rynku wtórnym bezpoÊrednio po rozliczeniu przetargu, gdy dealerzy rynku pieni´˝nego od-
sprzedajà zakupione bony innym bankom. Nabywcy bonów na rynku wtórnym najcz´Êciej trzy-
majà je w swych portfelach do dnia wykupu. Na rynku mi´dzybankowym dokonuje si´ zarówno
transakcji bezwarunkowych (outright), jak i warunkowych (repo, sell-buy-back). Udzia∏ transakcji
warunkowych w ca∏kowitych obrotach netto w 2003 r. wyniós∏ oko∏o 7%262. 
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Uwaga: prezentowane wartoÊci obejmujà zarówno transakcje bezwarunkowe, jak i transakcje warunkowe (repo, sell-buy-back). Do
transakcji warunkowych wliczono wartoÊci wymiany poczàtkowej i koƒcowej.

èród∏o: Rejestr Papierów WartoÊciowych NBP.

258 Do koƒca stycznia 2002 r. przetargi by∏y przeprowadzane nieregularnie.
259 JeÊli piàtek by∏ dniem ustawowo wolnym od pracy, to przetargi odbywa∏y si´ w czwartek.
260 Zgodnie z Uchwa∏à nr 30/2003 Zarzàdu NBP w sprawie emitowania bonów pieni´˝nych Narodowego Banku Pol-
skiego emitowane mogà byç bony o okresach wykupu wynoszàcych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 28, 91, 182, 273, 364 dni.
261 Por. A. Trzeciƒska, J. Osiƒski, A. S∏awiƒski (red.): Rynek finansowy w Polsce 1998-2001. Warszawa 2002 NBP, s. 17-18.
262 Jest to stosunek wartoÊci nominalnej transakcji repo do wartoÊci netto ogó∏u transakcji na bonach pieni´˝nych. Da-
ne szacunkowe na podstawie sprawozdaƒ przekazywanych w 2003 r. do NBP przez grup´ banków – dealerów rynku
pieni´˝nego.
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TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

W najbli˝szych latach NBP w dalszym ciàgu b´dzie dostosowywaç instrumentarium polityki
pieni´˝nej do standardów Eurosystemu263. Nastàpi zatem dalsze skrócenie terminu zapadalnoÊci
podstawowych operacji otwartego rynku: z 14 do 7 dni. Prognozowanie poziomu Êrodków na ra-
chunkach bie˝àcych w perspektywie tygodnia b´dzie ∏atwiejsze dla banków komercyjnych.

Intencjà Rady Polityki Pieni´˝nej jest utrzymanie ograniczonej nadp∏ynnoÊci operacyjnej w pol-
skim systemie bankowym do momentu wejÊcia Polski do strefy euro264. Oznacza to, ˝e bony pieni´˝-
ne b´dà emitowane do tego momentu, a wraz z przyj´ciem przez Polsk´ euro nastàpi skokowa zmia-
na sytuacji p∏ynnoÊciowej. Nadmiar p∏ynnoÊci w krajowym systemie bankowym zostanie wch∏oni´ty
przez banki ze strefy euro, gdzie wyst´puje strukturalny niedobór p∏ynnoÊci. Banki prowadzàce dzia∏al-
noÊç operacyjnà w Polsce po˝yczà innym bankom strefy euro nadwy˝ki Êrodków na rynku mi´dzyban-
kowym. NBP zaprzestanie wówczas prowadzenia operacji absorbujàcych p∏ynnoÊç – emisji bonów pie-
ni´˝nych. Do tych zmian musi si´ przygotowaç nie tylko bank centralny, ale tak˝e banki komercyjne. 

6.1.2.3. Krótkoterminowe instrumenty d∏u˝ne banków komercyjnych

Krótkoterminowe bankowe papiery d∏u˝ne (KBPD) emitowane sà przez banki komercyjne
w celu pozyskania dodatkowych Êrodków oraz dywersyfikacji êróde∏ pozyskania pieniàdza. Do KBPD
zalicza si´:

– bankowe papiery wartoÊciowe emitowane na podstawie Prawa bankowego265,

– obligacje bankowe emitowane na podstawie ustawy o obligacjach266.

Wymienione rodzaje papierów wartoÊciowych mogà byç emitowane równie˝ jako instrumen-
ty d∏ugoterminowe, a zaliczenie do okreÊlonej kategorii instrumentów zale˝y od pierwotnego okre-
su wykupu. Niniejszy podrozdzia∏ dotyczy instrumentów o okresie wykupu do 1 roku w∏àcznie, czy-
li instrumentów krótkoterminowych.

Ramka 6.1.2

263 Szczegó∏owy opis instrumentarium polityki pieni´˝nej w strefie euro w: The implementation of monetary policy in
the euro area. Frankfurt 2004 EBC.
264 Por. Strategia polityki pieni´˝nej po 2003 r. Warszawa 2003 NBP.
265 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 359 z póên. zm.).
266 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z póên. zm.).

BANKOWE PAPIERY WARTOÂCIOWE

Podmiotami uprawnionymi do emitowania bankowych papierów wartoÊciowych sà tylko
banki. Poj´cie oraz warunki ich emitowania okreÊla Prawo bankowe. 

Bankowe papiery wartoÊciowe muszà w nazwie zawieraç wyrazy „bankowy papier warto-
Êciowy”. Mogà byç papierami imiennymi lub na okaziciela.

Banki i bankowe grupy kapita∏owe mogà emitowaç bankowe papiery wartoÊciowe tylko na wa-
runkach podanych do publicznej wiadomoÊci. Proponowanie nabycia emitowanych papierów, m.in.
poprzez Êrodki masowego przekazu, nie wymaga zgody Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d.
Emitenci sà natomiast zobowiàzani do informowania Prezesa NBP o zamierzonej emisji bankowych
papierów wartoÊciowych na 30 dni przed terminem emisji, wskazujàc warunki i wartoÊç emisji. Pre-
zes NBP mo˝e okreÊliç, w drodze zarzàdzenia, wartoÊç i warunki emisji, które wymagajà jego zgody.

Bankowe papiery wartoÊciowe mogà byç emitowane w postaci fizycznego dokumentu
bàdê w postaci zdematerializowanej. Zgodnie z przepisami Prawa bankowego, obrót bankowy-
mi papierami wartoÊciowymi nie mo˝e byç dokonywany za poÊrednictwem domu maklerskiego.

W przypadku upad∏oÊci banku – emitenta, Êrodki pieni´˝ne przekazane bankowi z tytu∏u
nabycia tych papierów sà obj´te gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasa-
dach analogicznych do depozytów.
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WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

WartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u emisji KBPD na koniec 2003 r. stanowi∏a oko∏o 1% ca∏ego pol-
skiego rynku papierów d∏u˝nych oraz 69% ogó∏u d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wyemitowa-
nych przez banki267. 

Mimo stabilnego i relatywnie wysokiego tempa rozwoju rynku KBPD, ich znaczenie w pozy-
skiwaniu Êrodków przez banki komercyjne pozostaje niewielkie. Na koniec 2003 r. Êrodki pozyska-
ne przez banki w drodze emisji w∏asnych KBPD stanowi∏y 1% bankowych pasywów ogó∏em.

RRyynneekk  ppiieerrwwoottnnyy

Organizacja emisji jest uzale˝niona od rodzaju papieru. Bankowe papiery wartoÊciowe by∏y emi-
towane przez banki o relatywnie ma∏ej sieci placówek lub specjalizujàce si´ w okreÊlonym segmencie
bankowoÊci (np. banki, których g∏ównym w∏aÊcicielem sà koncerny samochodowe). Emisje tego typu by-
∏y skierowane g∏ównie do inwestorów hurtowych. Obligacje by∏y natomiast emitowane przez banki
o rozwini´tej sieci w∏asnych placówek. Emisje te by∏y skierowane wy∏àcznie do inwestorów detalicznych. 

Obligacje bankowe emitowane sà przede wszystkim w trybie publicznym268. Banki, sprzedajàc
bankowe papiery wartoÊciowe, wykorzystujà w∏asnà sieç placówek bàdê sieç placówek agenta emisji.

O ile do 2001 r. g∏ównym rodzajem KBPD by∏y bankowe papiery wartoÊciowe, o tyle w latach
2002-2003 by∏y to obligacje. Reakcjà banków na wprowadzenie podatku od dochodów kapita∏o-
wych by∏o emitowanie obligacji o charakterze antypodatkowym. Konstrukcja tych papierów umo˝-
liwia∏a nabywcom unikni´cie p∏acenia podatku z tytu∏u dochodów odsetkowych.

RRyynneekk  wwttóórrnnyy

W przypadku bankowych papierów wartoÊciowych nie wyst´puje zorganizowany rynek wtór-
ny. Warunki przenoszenia praw w∏asnoÊci bankowego papieru wartoÊciowego okreÊlone sà w tre-
Êci dokumentu. Do koƒca 2003 r. – w przypadku zdematerializowanej formy – ich depozyt prowa-
dzi∏ tylko bank – emitent269.

267 Posiadane dane o emisjach bankowych papierów d∏u˝nych nie pozwalajà na mi´dzynarodowe porównania rozwo-
ju rynku tych papierów w Polsce i UE. 
268 W 2002 r. 86% obligacji bankowych nominowanych w z∏otych by∏o wyemitowanych w trybie publicznym,
a w 2003 r. – 94%.
269 Ustawa Prawo bankowe nie okreÊla, kto prowadzi depozyt bankowych papierów wartoÊciowych w przypadku ich
emisji w formie zmaterializowanej.

Tabela 6.1.3. Zobowiàzania banków z tytu∏u emisji krótkoterminowych papierów d∏u˝nych

èród∏o: dane NBP.

22000022 22000033

Zobowiàzania krótkoterminowe banków komercyjnych z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych (w mld z∏) 2,8 3,5

Udzia∏ papierów krótkoterminowych w zobowiàzaniach banków z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych (w %) 89,6 69,2

Tabela 6.1.4. Struktura terminowa bankowych papierów d∏u˝nych o okresie wykupu 
do 1 roku (w %)

èród∏o: dane NBP.

ZZoobboowwiiààzzaanniiaa  kkrróóttkkooookkrreessoowwee 22000022 22000033

Do 1 miesiàca (w∏àcznie) 7,5 5,2

Od 1 do 3 miesi´cy (w∏àcznie) 19,3 13,4

Od 3 do 6 miesi´cy (w∏àcznie) 6,7 16,0

Od 6 miesi´cy do 1 roku (w∏àcznie) 66,5 65,3

OOggóó∏∏eemm 110000,,00 110000,,00
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Brak zorganizowanego rynku wtórnego i wspólnej platformy obrotu bankowymi papiera-
mi wartoÊciowymi spowodowany jest koncentracjà ca∏ej infrastruktury rynku w bankach – orga-
nizatorach emisji. Przeprowadzajà one emisj´ bankowych papierów wartoÊciowych oraz organi-
zujà obrót wtórny.

Funkcjonowanie rynku wtórnego krótkoterminowych obligacji bankowych jest omówione
w rozdziale 6.2.2.4 ∏àcznie z d∏ugoterminowymi bankowymi papierami d∏u˝nymi.

IInnwweessttoorrzzyy

Najwi´kszà grup´ wÊród nabywców krótkoterminowych bankowych papierów wartoÊcio-
wych stanowi∏y banki – organizatorzy emisji, nabywajàcy je m.in. w celu dalszej odsprzeda˝y oraz
inne banki. Na koniec 2003 r. w ich posiadaniu by∏o 36,4% ogólnej kwoty emisji. Natomiast wÊród
nabywców niebankowych najwi´kszà grupà by∏y przedsi´biorstwa (30,6%). Wykorzystywa∏y one
ten instrument finansowy do lokowania przejÊciowych nadwy˝ek pieni´˝nych. W posiadaniu go-
spodarstw domowych znajdowa∏o si´ 13,3% ogó∏u bankowych papierów wartoÊciowych
i pod wzgl´dem wielkoÊci by∏a to druga grupa nabywców niebankowych.

NBP nie ma informacji o strukturze nabywców krótkoterminowych obligacji bankowych w la-
tach 2002-2003.

6.1.2.4. Krótkoterminowe instrumenty d∏u˝ne przedsi´biorstw

Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne przedsi´biorstw (KPDP) sà papierami wartoÊciowymi emito-
wanymi g∏ównie w celu uzyskania krótkoterminowego finansowania270. Brak aktu prawnego, re-
gulujàcego w jednolity sposób zasady emisji i obrotu tymi papierami powoduje, ˝e sà one emito-
wane na podstawie jednego z trzech aktów prawnych:

1. Prawa wekslowego271,

2. Kodeksu cywilnego272,

3. Ustawy o obligacjach273.

W zwiàzku z powy˝szym, KPDP noszà ró˝ne nazwy: weksle przedsi´biorstw, bony komercyj-
ne lub krótkoterminowe obligacje przedsi´biorstw. Niezale˝nie od podstawy prawnej emisji, instru-
menty te pe∏nià te same funkcje oraz charakteryzujà si´ zestawem wspólnych cech, takich jak:

– okres zapadalnoÊci poni˝ej 1 roku,

– sprzeda˝ z dyskontem,

– wysokie nomina∏y jednostkowe papieru,

– uruchamianie i plasowanie w transzach w ramach programu emisji,

– brak ograniczeƒ co do przeznaczenia Êrodków pozyskanych z tytu∏u emisji274.

Nale˝y zaznaczyç, ˝e dokonana w 2000 r. nowelizacja ustawy o obligacjach275 spowodowa-
∏a, ˝e oparte na niej emisje KPDP sta∏y si´ w ostatnich latach najbardziej popularne i w 2003 r. sta-
nowi∏y 76% ca∏kowitej wartoÊci emisji tych instrumentów276. Przepisy Prawa wekslowego by∏y wy-

270 Por. G. Michalski: Leksykon zarzàdzania finansami. Warszawa 2004 Wydawnictwo C.H. Beck, s. 10, zob. te˝ M. Pro-
niewski, A.M. Niedêwiecki: Rynek pieni´˝ny i kapita∏owy – podstawy teorii i praktyki. Bia∏ystok 2002 Wy˝sza Szko∏a Fi-
nansów i Zarzàdzania w Bia∏ymstoku, s. 55-61.
271 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282 z póên. zm.).
272 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póên. zm.).
273 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420 z póên. zm.).
274 Na podstawie M. Nowak: Emisja papierów komercyjnych w Polsce. Warszawa 1999 Twigger.
275 Nowelizacja tej ustawy zliberalizowa∏a przepisy prawne odnoszàce si´ do obligacji. Przyk∏adowo, zniesiono obowià-
zek zabezpieczania emisji, obowiàzek okreÊlania celu emisji, a tak˝e wprowadzono mo˝liwoÊç dematerializacji obrotu
obligacjami nieznajdujàcymi si´ w obrocie publicznym.
276 Dane NBP uzyskane od banków – Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i/lub Dealerów Rynku Pie-
ni´˝nego, pe∏niàcych funkcj´ depozytariusza.
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korzystywane do emisji KPDP w ok. 20% wszystkich emisji, natomiast emisje oparte na przepisach
Kodeksu cywilnego stanowi∏y rzadkoÊç. 

KPDP sà papierami wartoÊciowymi na okaziciela, jednak na ˝àdanie inwestora mogà byç
instrumentami imiennymi. Na rynku dominujà emisje niepubliczne tych instrumentów. Termin
zapadalnoÊci wynosi od 7 dni do jednego roku, jednak w praktyce przewa˝ajà KPDP o termi-
nie zapadalnoÊci do 90 dni. Sà one uruchamiane w oddzielnych transzach (np. 30-dniowych)
w ramach kilkumiesi´cznych programów emisji. Umo˝liwia to emitentowi wykorzystywanie
cz´Êci Êrodków z emisji, dostosowanych wielkoÊcià do jego bie˝àcych potrzeb finansowych.
KPDP mogà te˝ byç wykorzystywane do finansowania d∏ugoterminowego. Jest to mo˝liwe po-
przez systematyczne powtarzanie emisji. Zobowiàzania z tytu∏u wykupu KPDP sà wtedy regu-
lowane przychodami z kolejnej emisji (tzw. rolowanie). Warto dodaç, ˝e w praktyce znaczna
cz´Êç emisji jest rolowana.
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Dynamika zad∏u˝enia z tytu∏u emisji netto KPDP
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Wykres 6.1.10. Porównanie dynamiki zad∏u˝enia z tytu∏u emisji netto krótkoterminowych 
papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw z dynamikà przyrostu krótkoterminowych kredytów 
dla przedsi´biorstw

Uwaga: dynamik´ zad∏u˝enia z tytu∏u emisji netto KPDP obliczono jako zmian´ stosunku stanu zad∏u˝enia z tytu∏u emisji KPDP na koniec
danego kwarta∏u do stanu zad∏u˝enia z tytu∏u emisji KPDP na koniec kwarta∏u poprzedzajàcego dany kwarta∏ (wyra˝onà w %); analogicznie
obliczono dynamik´ przyrostu kredytów krótkoterminowych dla przedsi´biorstw.

èród∏o: dane NBP, Fitch Polska SA.
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Wykres 6.1.11. Porównanie dynamiki zad∏u˝enia z tytu∏u emisji krótkoterminowych papierów
d∏u˝nych przedsi´biorstw z dynamikà przyrostu depozytów bankowych przedsi´biorstw 

èród∏o: dane NBP, Fitch Polska SA.
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RentownoÊç KPDP jest najcz´Êciej odnoszona do stopy WIBOR, rzadziej do rentownoÊci bo-
nów skarbowych z odpowiednim terminem zapadalnoÊci czy oprocentowania kredytów. Rentow-
noÊç KPDP jest na ogó∏ wy˝sza o 1-2 punkty procentowe od rentownoÊci bonów skarbowych277.

WartoÊç nominalna KPDP jest uzale˝niona od indywidualnych potrzeb emitenta i wynika
z warunków umowy zawartej mi´dzy bankiem a przedsi´biorstwem. Nomina∏ jednostkowego pa-
pieru wynosi przewa˝nie minimum 10 tys. z∏.

Pierwszà emisj´ KPDP zorganizowa∏ Polski Bank Rozwoju dla spó∏ki Próchnik w 1992 r. Charak-
ter KPDP, stanowiàcych alternatyw´ dla kredytów bankowych z punktu widzenia emitenta oraz b´dà-
cych atrakcyjnym instrumentem lokowania wolnych Êrodków pieni´˝nych z perspektywy inwestora,
spowodowa∏ znaczny wzrost zainteresowania tym rynkiem w latach 1998-2001278. W latach 2002-
2003 nastàpi∏o odwrócenie tej tendencji, skutkujàc zmniejszeniem zainteresowania rynkiem KPDP.

Porównanie dynamiki zad∏u˝enia z tytu∏u emisji KPDP z dynamikà depozytów bankowych
przedsi´biorstw mo˝e wskazywaç, ˝e w przypadku poprawy sytuacji finansowej przedsi´biorstw,
odzwierciedlonej wzrostem ich depozytów bankowych, maleje potrzeba finansowania zewn´trzne-
go poprzez emisj´ KPDP (wykres 6.1.11). 

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

WartoÊç zad∏u˝enia przedsi´biorstw z tytu∏u wyemitowanych KPDP zmniejszy∏a si´
z 7,99 mld z∏ w 2002 r. do 7,34 mld z∏ w 2003 r., co oznacza spadek o 8,14%. JednoczeÊnie
zmniejszy∏a si´ liczba emitentów tych papierów (tabela 6.1.5).

Mimo to udzia∏ KPDP w ca∏oÊci rynku pozaskarbowych papierów d∏u˝nych utrzymywa∏ sí  na pozio-
mie oko∏o 50%. W okresie os∏abienia koniunktury barierà rozwoju rynku KPDP by∏ wzrost ryzyka kredytowe-
go. Dodatkowo wp∏yw mog∏y mieç równie˝ przypadki niewywiàzania sí  polskich przedsí biorstw ze zobo-
wiàzaƒ z tytu∏u wyemitowanych przez nie papierów d∏u˝nych, np. Stoczni Szczeciƒskiej czy Elektrimu, jak
równie˝ zaprzestanie sp∏aty zobowiàzaƒ z tytu∏u emisji obligacji przez w∏oski koncern spo˝ywczy Parmalat.

RRyynneekk  ppiieerrwwoottnnyy

Do emisji KPDP w formie obligacji krótkoterminowych sà uprawnione wy∏àcznie podmioty
wymienione w art. 2 ustawy o obligacjach279, tj. przedsi´biorcy b´dàcy osobami prawnymi, ewen-
tualnie spó∏ki komandytowo-akcyjne lub podmioty prawa publicznego280.

W latach 2002-2003 emitentami KPDP by∏y g∏ównie podmioty niefinansowe281, (instrumen-
ty te mogà byç równie˝ emitowane przez niebankowe instytucje finansowe). W analizowanym
okresie najcz´Êciej emitowane by∏y KPDP o terminie zapadalnoÊci od 1 do 3 miesi´cy.

277 Por. Rynek finansowy w Polsce 1998-2001, op.cit., s. 22.
278 Ibidem, s. 20.
279 Ibidem.
280 T∏umaczy to brak wÊród emitentów przedsi´biorstw zaliczanych do kategorii „ma∏ych”.
281 Zgodnie z klasyfikacjà stosowanà przez poszczególne banki, w analizowanym okresie emitentami KPDP by∏y w po-
nad 90% du˝e przedsi´biorstwa. Udzia∏ Êrednich przedsi´biorstw w emisji tych instrumentów by∏ znikomy. Równie˝
udzia∏ pomocniczych instytucji finansowych pozostawa∏ niewielki, zw∏aszcza w porównaniu z wielkoÊcià emisji KPDP
przez pozosta∏e instytucje poÊrednictwa finansowego.

Tabela 6.1.5. WartoÊç zad∏u˝enia przedsi´biorstw z tytu∏u emisji KPDP 
(dane na koniec grudnia)

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego,
pe∏niàcych funkcj´ depozytariusza, Fitch Polska SA.

22000011 22000022 22000033

WartoÊç zad∏u˝enia (w mld z∏) b.d. 7,99 7,34

Liczba emitentów KPDP 309 272 232
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W latach 2002-2003 wielkoÊç poszczególnych programów emisyjnych waha∏a si´ od
300 tys. z∏ do 1 mld z∏. Najwi´ksze programy emisyjne zosta∏y zrealizowane przez nast´pujàce firmy:
Telekomunikacja Polska (wielkoÊç programu emisji: 1 mld z∏), FCE Credit Polska (1 mld z∏), Volkswa-
gen Leasing Polska (1 mld z∏) oraz Fiat Polska (1 mld z∏). W analizowanym okresie najni˝sza wartoÊç
nominalna jednego instrumentu wynios∏a 1 tys. z∏, a najwy˝sza 10 mln z∏ (by∏y to instrumenty o okre-
sie zapadalnoÊci 6 miesi´cy, wyemitowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne). Najcz´Êciej jed-
nak przedsi´biorstwa emitowa∏y KPDP o nomina∏ach: 10 tys. z∏, 100 tys. z∏ oraz 500 tys. z∏. 

Analiza firm emitujàcych KPDP w latach 2002-2003 wskazuje, ˝e zainteresowanie tà formà
finansowania wykazywa∏y przedsi´biorstwa dzia∏ajàce w ró˝nych bran˝ach (np. telekomunikacyjnej,
farmaceutycznej, spo˝ywczej, energetycznej). KPDP by∏y równie˝ emitowane przez sieci hipermar-
ketów. SpoÊród niebankowych instytucji poÊrednictwa finansowego KPDP by∏y emitowane najcz´-
Êciej przez spó∏ki z bran˝y leasingowej oraz faktoringowej. Przedsi´biorstwa cz´sto emitujà papie-
ry w ramach grupy kapita∏owej lub do zamkni´tego kr´gu odbiorców.

W analizowanym okresie ˝adna emisja tych instrumentów nie mia∏a charakteru emisji pu-
blicznej, wi´kszoÊç z nich nie by∏a te˝ zabezpieczona. Emitentami KPDP by∏y przede wszystkim
spó∏ki niepubliczne. Na koniec 2003 r. tylko 17 spoÊród 232 emitentów KPDP by∏o spó∏kami no-
towanymi na GPW.

Emisje KPDP sà organizowane i przeprowadzane przez banki, tzw. agentów emisji. DoÊwiadcze-
nie banków w tej dziedzinie spowodowa∏o, ˝e ka˝dy z nich ma pewne preferencje dotyczàce parame-
trów emisji, np. ich podstawy prawnej. Opierajàc si´ na w∏asnym doÊwiadczeniu, bank doradza emiten-
towi przy podejmowaniu decyzji o sposobie emisji. Banki mogà dodatkowo pe∏niç funkcj´ depozytariu-
sza, instytucji organizujàcej rynek pierwotny i wtórny oraz gwaranta obj´cia emisji (tzw. underwriter). Jest
to szczegó∏owo uregulowane w umowie mi´dzy bankiem – agentem emisji a emitentem.

WÊród banków-agentów wykszta∏ci∏a si´ wyraêna grupa liderów rynku, organizujàcych
znacznà cz´Êç emisji (wykres 6.1.12). W tej grupie znajduje si´ niezmiennie 5 banków, koncentru-
jàcych 70% udzia∏u w rynku pod wzgl´dem kwot zad∏u˝enia (stan na koniec 2003 r.).

RRyynneekk  wwttóórrnnyy

W Polsce mo˝na mówiç o atomizacji rynku wtórnego KPDP. Oznacza to funkcjonowanie kil-
kunastu minioÊrodków tego rynku, organizowanych przez banki-agentów emisji, przy jednocze-
snym braku jednolitego rynku ogólnopolskiego282. P∏ynnoÊç rynku KPDP utrzymuje si´ na niskim

9,99%

30,74%

Bank Handlowy (24,48%)

BRE Bank (7,53%)

PKO BP (16,14%)

24,48%

16,14%

7,53%

11,12%

ING BÂ (9,99%)

Bank BPH (11,12%)

Pozosta∏e (30,74%)

Wykres 6.1.12. Udzia∏ poszczególnych agentów emisji w organizacji emisji 
krótkoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw w 2003 r.

èród∏o: dane NBP pozyskane od agentów emisji papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw.

282 S. Antkiewicz: Niepewna przysz∏oÊç. „Magazyn Finansowy” nr 88 z 15.04.2002 r.
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poziomie ze wzgl´du na to, ˝e nabywcy utrzymujà KPDP a˝ do terminu zapadalnoÊci, a wi´c trak-
tujà je jako instrumenty lokacyjne. 

IInnwweessttoorrzzyy

Kràg potencjalnych nabywców KPDP jest bardzo szeroki. Ustawowe limity inwestycyjne doty-
czà jedynie inwestowania w te instrumenty przez zak∏ady ubezpieczeƒ i fundusze emerytalne283.
W praktyce instytucje te nie wykorzystujà w pe∏ni przyznanych limitów. Przyczyny mogà wynikaç ze
specyfiki emisji KPDP. Analiza rynku krótkoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw wska-
zuje bowiem na rozdrobnienie emisji w ramach danego programu oraz na kierowanie ich do za-
mkni´tego kr´gu odbiorców, niejednokrotnie wchodzàcych w sk∏ad grupy kapita∏owej emitenta.
Stanowi to utrudnienie dla potencjalnego inwestora. Fakt, ˝e 90% liczby emitentów KPDP w latach
2002-2003 r. stanowi∏y spó∏ki niepubliczne móg∏ równie˝ wp∏ywaç na brak zainteresowania tymi
instrumentami ze strony instytucji wspólnego inwestowania (ze wzgl´du na wi´ksze ryzyko inwe-
stycji w papiery wartoÊciowe takich przedsi´biorstw).

Na koniec 2003 r. dominujàcà grupà inwestorów na rynku KPDP by∏y przedsi´biorstwa oraz
banki, skupiajàce ∏àcznie 80% ca∏oÊci emisji KPDP (wykres 6.1.13). Niepubliczny charakter emisji

283 Zak∏ady ubezpieczeƒ mogà dokonywaç lokat w KPDP do wysokoÊci 10% aktywów stanowiàcych pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, o ile udzia∏ zak∏adu ubezpieczeƒ w kapitale podstawowym przedsi´biorstwa, które jest
emitentem tych papierów wartoÊciowych, nie przekracza 10%. JednoczeÊnie w papierach wartoÊciowych jednego emi-
tenta zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e ulokowaç do 5% aktywów stanowiàcych pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych (art. 64 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, Dz.U. z 1996 r. Nr 11,
poz. 62, z póên. zm.). Natomiast, zgodnie z §1, pkt. 11 i 12 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r.
w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka mo˝e zostaç ulokowa-
na w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowymi ograniczeniami w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci loka-
cyjnej przez fundusze emerytalne, limity dla towarzystw emerytalnych wynosi∏y: 5% wartoÊci aktywów – w przypadku
lokaty w zabezpieczone ca∏kowicie obligacje emitowane przez inne podmioty ni˝ gminy, zwiàzki komunalne lub miasto
sto∏eczne Warszawa, które nie zosta∏y dopuszczone do publicznego obrotu, 10% wartoÊci aktywów – w przypadku lo-
katy w zabezpieczone ca∏kowicie obligacje emitowane przez inne podmioty ni˝ gminy, zwiàzki komunalne lub miasto
sto∏eczne Warszawa, które zosta∏y dopuszczone do publicznego obrotu, 5% wartoÊci aktywów – w przypadku lokaty
w obligacje i inne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe emitowane przez spó∏ki publiczne, inne ni˝ wy˝ej wymienione, które nie
zosta∏y dopuszczone do publicznego obrotu. Wymienione enumeratywnie w art. 141 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934) kategorie lokat, w które mogà inwe-
stowaç fundusze emerytalne wskazujà na to, ˝e instytucje te nie mogà inwestowaç w niezabezpieczone d∏u˝ne papie-
ry wartoÊciowe spó∏ek niepublicznych, a takie emisje przewa˝a∏y na polskim rynku. Mo˝na jednak przypuszczaç, ˝e
umo˝liwienie im inwestowania w takie papiery nie spowodowa∏oby wzrostu zainteresowania nimi ze strony funduszy
emerytalnych (patrz rozdzia∏ 5.3).
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Wykres 6.1.13. Nabywcy krótkoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw 
(grudzieƒ 2003 r.) 

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz
kandydatów do pe∏nienia tych funkcji, pe∏niàcych funkcj´ depozytariusza.
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KPDP powodowa∏, ˝e baz´ inwestorów tworzy∏o grono wskazane przez emitenta lub agenta emi-
sji, nie wy∏àczajàc samego agenta.

Czynnikami hamujàcymi rozwój rynku KPDP w Polsce w latach 2002-2003 by∏y:

– wzrost ryzyka kredytowego, powodujàcy ograniczenie zainteresowania banków organizo-
waniem emisji KPDP,

– brak jednolitych podstaw prawnych emisji KPDP, 

– dominacja emisji niepublicznych, co ogranicza∏o kràg inwestorów i oznacza∏o utrzymanie
fragmentacji rynku wtórnego, 

– ma∏a popularnoÊç ratingu284, oznaczajàca dla potencjalnego inwestora trudnoÊci w osza-
cowaniu ryzyka inwestowania w papiery okreÊlonego emitenta,

– s∏abo rozwini´ta infrastruktura (np. brak jednej izby rozliczeniowej i depozytu)285.

Pomimo wykorzystywania przez przedsi´biorstwa krótkoterminowych papierów d∏u˝nych
do finansowania dzia∏alnoÊci operacyjnej, nadal wa˝niejszà rol´ odgrywajà dla nich kredyty banko-
we oraz kredyty kupieckie286.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Uwagi wymaga fakt, i˝ liczba ma∏ych przedsi´biorstw w Polsce stanowi∏a w 2001 r.
99% ogólnej liczby aktywnych przedsi´biorstw, natomiast udzia∏ przedsi´biorstw Êrednich oraz du-
˝ych wyniós∏ odpowiednio 0,81% oraz 0,17%287. Dla ma∏ych przedsi´biorstw dost´pnoÊç finanso-
wania poprzez emisj´ KPDP w formie obligacji jest znacznie ograniczona. Jest to wynikiem regula-
cji prawnych, zezwalajàcych na emisj´ obligacji tylko podmiotom gospodarczym, które majà oso-
bowoÊç prawnà. Z drugiej strony pojawia si´ bariera popytowa, gdy˝ potencjalni inwestorzy nie sà
zainteresowani nabywaniem obligacji ma∏o znanych przedsi´biorstw o niewielkiej skali dzia∏alnoÊci.
Jest to zrozumia∏e, zwa˝ywszy na fakt wzrostu ryzyka inwestycyjnego na rynku papierów d∏u˝nych
przedsi´biorstw w rozpatrywanym okresie. Dodatkowym czynnikiem utrudniajàcym emisje ma∏ym
przedsi´biorstwom jest zbyt ma∏a skala potencjalnych emisji, która czyni je nieop∏acalnymi. Z da-
nych uzyskanych z badania ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w II pó∏roczu 2002 r., przeprowadzo-
nego przez Ministerstwo Gospodarki wynika, ˝e a˝ 80% przedsi´biorstw nie korzysta∏o nawet z kre-
dytu w banku. Nie by∏y one w stanie sprostaç stawianym przez banki warunkom w zakresie zabez-
pieczeƒ majàtkowych lub innych gwarancji. Tym bardziej MSP nie mogà skorzystaç z finansowania
na rynku instrumentów d∏u˝nych. Struktura podmiotowa gospodarki mo˝e w przysz∏oÊci ograni-
czaç rozwój rynku KPDP.

Niski stopieƒ rozwoju rynku papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw w Polsce nie jest zjawi-
skiem wyjàtkowym. Stan rozwoju europejskiego rynku KPDP jest równie˝ niewystarczajàcy288.
W celu umo˝liwienia bardziej dynamicznego rozwoju oraz stworzenia jednolitego europejskie-
go rynku krótkoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw powsta∏a inicjatywa STEP
(ramka 6.1.3).

284 S. Antkiewicz: Perspektywy rozwoju papierów komercyjnych. „Magazyn Finansowy” nr 47 z 25.02.2002 r.
285 S. Antkiewicz: Niepewna przysz∏oÊç, op.cit.
286 Przyk∏adowo, na koniec 2002 r. struktura finansowania aktywów obrotowych Êrednich przedsi´biorstw w Polsce
przedstawia∏a si´ nast´pujàco: krótkoterminowe kredyty 20,2%, zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug 46,9%, zobowià-
zania z tytu∏u podatków, ce∏ i ubezpieczeƒ spo∏ecznych 9,7%, po˝yczki, obligacje i inne papiery wartoÊciowe 1,0%, in-
ne pasywa (Êrodki w∏asne w obrocie, przychody przysz∏ych okresów oraz rezerwy kosztowe i na nale˝noÊci wàtpliwe)
11,2%. èród∏o: dane GUS, obliczenia NBP.
287 Raport o stanie sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w Polsce w latach 2001-2002. Warszawa 2003 Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, s. 31. W Unii Europejskiej mikroprzedsi´biorstwa (tj. przedsi´biorstwa zatrudniajàce do 9
osób) stanowi∏y 89,1% ogó∏u firm, ma∏e przedsi´biorstwa (tj. przedsi´biorstwa zatrudniajàce od 10 do 49 osób) 9,1%,
a Êrednie (tj. zatrudniajàce od 50 do 249 osób) 1,5% (Commission of the European Communities: Creating an entrepre-
neurial Europe. The activities of the European Union for small and medium-sized enterprises. Brussels 2003, s. 16).
288 Szerzej na temat rozwoju europejskiego rynku papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw zob. podrozdzia∏ Obligacje przed-
si´biorstw, zawarty w rozdziale 6. niniejszego opracowania.
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Ramka 6.1.3

6.1.3. Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym

Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym umo˝liwia bankom komercyjnym i innym podmio-
tom sprawne zarzàdzanie p∏ynnoÊcià finansowà. Uczestnicy tego rynku lokujà przejÊciowe nadwy˝-
ki finansowe lub po˝yczajà brakujàce Êrodki. Ze wzgl´du na ryzyko kredytowe tych instrumentów
wyró˝nia si´ lokaty niezabezpieczone i lokaty zabezpieczone. 

6.1.3.1. Lokaty niezabezpieczone

Rynek lokat niezabezpieczonych, zwany dalej rynkiem lokat mi´dzybankowych, s∏u˝y do bie-
˝àcego zarzàdzania p∏ynnoÊcià banków komercyjnych. Rozwini´ty rynek lokat mi´dzybankowych
stanowi istotny element systemu finansowego ka˝dego paƒstwa, gdy˝ pozwala na efektywnà
transmisj´ impulsów polityki pieni´˝nej. P∏ynnoÊç tego rynku sprzyja rozwojowi innych segmentów
rynku finansowego.

Na rynku lokat mi´dzybankowych nast´puje ciàg∏e przemieszczanie Êrodków mi´dzy banka-
mi komercyjnymi. Banki majà mo˝liwoÊç lokowania nadmiaru Êrodków posiadanych na rachunkach
bie˝àcych prowadzonych w banku centralnym lub, w przypadku niedoboru, po˝yczania Êrodków

INICJATYWA STEP (SHORT-TERM EUROPEAN PAPER)1

Inicjatywa STEP, zaproponowana przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych (ACI – The Fi-
nancial Markets Association), ma na celu integracj´ rynku krótkoterminowych instrumentów
d∏u˝nych w UE. Powstaniu jednolitego hurtowego rynku krótkoterminowych instrumentów
d∏u˝nych w Unii Europejskiej ma sprzyjaç stworzenie wspólnego standardu dla emisji. 

W propozycji przygotowanej przez grup´ roboczà ACI-STEP Task Force zaleca si´ wprowa-
dzenie specjalnego znaku, etykiety STEP (tzw. STEP label) dla emisji spe∏niajàcych warunki okre-
Êlone przez ACI. Planuje si´, ˝e niezale˝ny podmiot odpowiada∏by za przyznawanie etykiety po-
szczególnym emisjom. ACI zwróci∏o si´ z proÊbà do Europejskiego Banku Centralnego, aby pe∏-
ni∏ t´ funkcj´ przez pierwsze dwa–trzy lata. Emisja oznaczona znakiem STEP musia∏aby spe∏niaç
m.in. nast´pujàce warunki:

– opublikowanie memorandum informacyjnego sporzàdzonego wed∏ug okreÊlonego
standardu i zawierajàcego wszystkie wymagane informacje, 

– memorandum sporzàdzone w j´zyku angielskim i udost´pnione na stronie internetowej
podmiotu przyznajàcego etykiet´ STEP,

– aktualizacja memorandum przynajmniej raz do roku,
– minimalna wartoÊç emisji 150.000 euro,
– dematerializacja instrumentu,
– posiadanie przez instrumenty kodu ISIN,
– rozliczenie transakcji na rynku wtórnym w ciàgu jednego dnia w zaaprobowanym syste-

mie rozrachunku papierów wartoÊciowych.
Przyznawanie etykiety STEP nie wiàza∏oby si´ z ocenà wiarygodnoÊci kredytowej emitenta,

a jedynie z weryfikacjà wype∏nienia formalnych warunków przedstawionych powy˝ej. Poza
tym, aby zwi´kszyç przejrzystoÊç tego rynku, planuje si´ publikowanie statystyk emisji oraz in-
deksu rentownoÊci tych instrumentów d∏u˝nych na rynku pierwotnym. 

Europejski Bank Centralny analizuje propozycj´ ACI i prawno-organizacyjne mo˝liwoÊci
wykonywania przez Europejski System Banków Centralnych okreÊlonych zadaƒ w ramach reali-
zacji tego projektu. 

1 Szerzej na temat inicjatywy STEP: The Short-Term Paper Market in Europe. Proposals and recommendations for
the development of pan-European market. ACI-STEP Task Force, December 2003.
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od innych banków. Bank mo˝e byç zmuszony do uzupe∏nienia stanu Êrodków na rachunku bie˝à-
cym ze wzgl´du na brak mo˝liwoÊci posiadania debetu na rachunku oraz koniecznoÊç utrzymywa-
nia Êredniego poziomu rezerw obowiàzkowych w cyklu miesi´cznym289.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Krajowy rynek lokat mi´dzybankowych mo˝na uznaç za dobrze rozwini´ty, mimo ˝e sys-
tematyczny wzrost wartoÊci zad∏u˝enia z tytu∏u lokat mi´dzybankowych zosta∏ zahamowany
w 2001 r. Dalszy rozwój rynku jest ograniczany przez niskie limity kredytowe nak∏adane wza-
jemnie przez banki. Ârednie zad∏u˝enie banków na rynku lokat znacznie spad∏o w porównaniu
z 2001 r. (15,5 mld z∏) i w I pó∏roczu 2003 r. wynios∏o 10,4 mld z∏. WartoÊci te nie uwzgl´dnia-
jà zad∏u˝enia z tytu∏u lokat O/N, które wed∏ug szacunków NBP kszta∏tujà si´ na poziomie oko-
∏o 5-7 mld z∏. Spadek zad∏u˝enia z tytu∏u lokat mi´dzybankowych w latach 2001-2003 (wy-
kres 6.1.14) wynika z fuzji dokonanych w systemie bankowym oraz coraz powszechniejszego
wykorzystywania, w warunkach wzrostu ryzyka kredytowego, substytutów tych lokat – swapów
walutowych (lokat zabezpieczonych depozytami walutowymi) i transakcji warunkowych (lokat
zabezpieczonych papierami wartoÊciowymi). Transakcje warunkowe i swapy walutowe majà t´
zalet´, ˝e ze wzgl´du na istniejàce zabezpieczenie, nie powodujà szybkiego wyczerpania limi-
tów kredytowych290.

Spadkowi zad∏u˝enia towarzyszy∏ kontynuowany od kilku lat wzrost obrotów netto (wy-
kres 6.1.15). Ârednie dzienne obroty netto na rynku lokat mi´dzybankowych w 2003 r. wynosi∏y
7,7 mld z∏ – o 0,3 mld z∏ wi´cej ni˝ w 2001 r. By∏o to wynikiem bardziej efektywnego zarzàdzania
przez banki ich Êrodkami na rachunkach bie˝àcych w banku centralnym. Âwiadczy o tym tak˝e
znacznie ni˝sza nadwy˝ka Êredniego stanu Êrodków na rachunkach bie˝àcych w NBP w stosunku
do wymaganego poziomu rezerwy obowiàzkowej (wykres 6.1.16). Mimo to rynek lokat mi´dzyban-
kowych, w szczególnoÊci depozytów o okresie zapadalnoÊci powy˝ej 3 miesi´cy, jest ma∏o p∏ynny.

Schemat 6.1.1. Transmisja impulsów polityki pieni´˝nej

Stopy banku
centralnego

Stopy na rynku
mi´dzybankowym

Stopy depozytowe
i kredytowe banków

289 Od 31 paêdziernika 1994 r. Êrodki na rachunkach bie˝àcych banków komercyjnych w NBP mogà s∏u˝yç zarówno
do rozliczeƒ mi´dzybankowych, jak i spe∏niania obowiàzku utrzymania rezerwy obowiàzkowej. 
290 Ekspozycja na kontrahenta w swapie walutowym stanowi oko∏o 10% wartoÊci nominalnej tej transakcji, natomiast
w przypadku z∏o˝enia lokaty niezabezpieczonej ekspozycja ta jest równa ca∏ej kwocie nominalnej udzielonej po˝yczki.
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Wykres 6.1.14. Zad∏u˝enie z tytu∏u lokat mi´dzybankowych

Uwaga: ze wzgl´du na zmiany w sprawozdawczoÊci i zapewnienie porównywalnoÊci prezentowane dane obejmujà okres do czerwca 2003 r.
i nie uwzgl´dniajà lokat O/N.

èród∏o: dane NBP.
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Podobnie w strefie euro obroty na rynku lokat mi´dzybankowych koncentrujà si´ na transakcjach
o terminach zapadalnoÊci do 1 miesiàca291. Jednak ze wzgl´du na znacznie wi´kszà liczb´ uczest-
ników, europejski rynek lokat niezabezpieczonych o terminach realizacji powy˝ej 3 miesi´cy jest bar-
dziej p∏ynny ni˝ w Polsce.

Rachunki bie˝àce w banku centralnym sà wykorzystywane nie tylko do regulowania wy-
sokokwotowych p∏atnoÊci z tytu∏u transakcji na rynku mi´dzybankowym, ale tak˝e do rozra-
chunku pozycji z systemów rozliczeniowych obs∏ugiwanych przez KDPW i KIR (SYBIR i ELIXIR)
oraz NBP (RPW). Stan Êrodków, które banki mogà lokowaç, zmienia si´ ka˝dego dnia. Dlatego
w obrotach dominujà g∏ównie transakcje O/N. Znaczna cz´Êç transakcji jest zawierana przy wy-
korzystaniu tzw. switch’y292, co pozwala cz´Êciowo pokonywaç problem niskich limitów. Loka-
ty o d∏u˝szych terminach zapadalnoÊci majà wy˝sze wagi ryzyka i powodujà szybkie wyczerpy-
wanie limitów kredytowych. Ma∏a p∏ynnoÊç transakcji o terminach 9 i 12 miesi´cy powoduje, ˝e
uczestnicy rynku nie chcà wykorzystywaç ich zdaniem ma∏o wiarygodnych stóp (9- i 12-mie-
si´cznej stawki WIBOR) do konstruowania krzywej dochodowoÊci. Stosujà natomiast stopy im-
plikowane z kontraktów FRA.

291 Por. Money Market Study 2003. Frankfurt 2004 European Central Bank, s. 2-5.
292 Switch – sposób zawarcia transakcji pomi´dzy dwoma bankami stosowany w przypadku, gdy jeden z nich ma ju˝
wyczerpany limit na∏o˝ony na kontrahenta. W transakcji wykorzystuje si´ poÊrednika – trzeci bank, który ma wolne li-
mity na obu kontrahentów transakcji.
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Wykres 6.1.15. Miesi´czne obroty netto na rynku lokat mi´dzybankowych

èród∏o: dane NBP.
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SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

Na rynku sk∏adane sà lokaty o terminach zapadalnoÊci od jednego dnia do jednego roku293.
Dla ka˝dego z przedstawionych terminów banki kwotujà w stosunku rocznym wartoÊci stóp pro-
centowych, po jakich sà sk∏onne przyjàç depozyt (strona BID) i po˝yczyç Êrodki innym bankom (stro-
na ASK – OFFER). Kwotowany spread294 jest najni˝szy dla depozytów o d∏ugim terminie i wynosi
oko∏o 15 punktów bazowych dla lokat 1Y, a 50 punktów bazowych dla lokat jednodniowych. Ob-
serwowane w ostatnich latach zaw´˝enie spreadów Êwiadczy o wzrastajàcej p∏ynnoÊci tego rynku.
Szerszy spread dla lokat o krótkich terminach zapadalnoÊci wynika z wi´kszej zmiennoÊci krótkoter-
minowych stóp procentowych rynku pieni´˝nego. W okresie rozliczania rezerwy obowiàzkowej
spread dla lokat O/N rozszerza∏ si´ nawet do 1,5 punktu procentowego, gdy banki nie by∏y sk∏on-
ne do zawierania transakcji.

W roku 2002 r. struktura terminowa lokat nie zmieni∏a si´ zasadniczo w porównaniu z po-
przednimi latami (wykres 6.1.17). Lokaty O/N stanowi∏y od 25% do 35% wartoÊci zad∏u˝enia z ty-
tu∏u lokat. Ârednio 65% lokat mi´dzybankowych stanowi∏y lokaty o okresie zapadalnoÊci do 2 mie-
si´cy w∏àcznie. Nadal niski udzia∏ w ca∏kowitym zad∏u˝eniu mia∏y lokaty o terminie powy˝ej 6 mie-
si´cy – oko∏o 15%.

Dla terminów O/N, T/N, SW, 1M, 3M, 6M, 9M i 1Y funkcjonujà w Polsce dwa indeksy –
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) i WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). WartoÊç
WIBOR-u przedstawia rzeczywistà cen´ pozyskania pieniàdza na rynku mi´dzybankowym i stano-
wi podstaw´ ustalania wysokoÊci oprocentowania kredytów oraz jest stawkà referencyjnà dla in-
strumentów pochodnych – kontraktów FRA, IRS i CIRS. Ustalenie indeksów WIBID i WIBOR odby-
wa si´ codziennie o godzinie 11:00 zgodnie z regulaminem fixingu opracowanym przez Polskie
Stowarzyszenie Dealerów Bankowych Forex Polska. Stowarzyszenie to jest tak˝e organizatorem fixingu.
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Wykres 6.1.17. Struktura terminowa zad∏u˝enia z tytu∏u lokat mi´dzybankowych na koniec
paêdziernika 2002 r.

Uwagi: 

1. Ze wzgl´du na zmiany w sprawozdawczoÊci banków ostatnie dane o strukturze terminowej zad∏u˝enia z tytu∏u lokat mi´dzybankowych,
jakimi dysponuje NBP, dotyczà paêdziernika 2002 r.

2. Zaprezentowane przedzia∏y sà prawostronnie domkni´te. Przedzia∏ oznaczony „poni˝ej 1M" obejmuje wszystkie lokaty o terminie
zapadalnoÊci do jednego miesiàca w∏àcznie (w tym T/N i S/N) poza O/N.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych NBP.

293 Standardowe terminy zapadalnoÊci lokat mi´dzybankowych – jednodniowe – O/N, T/N i S/N, tygodniowe – SW,
dwutygodniowe – 2W, trzytygodniowe – 3W, miesi´czne – 1M, dwumiesi´czne – 2M, trzymiesi´czne – 3M, szeÊciomie-
si´czne – 6M, dziewi´ciomiesi´czne – 9M i roczne – 1Y. Wszystkie lokaty oprócz O/N i T/N rozpoczynajà si´ drugiego
dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji. Lokata O/N (overnight) rozpoczyna si´ w dniu zawarcia transakcji. T/N (to-
morrow next) jest depozytem rozpoczynajàcym si´ w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji (i zapada
w nast´pnym dniu roboczym).
294 Spread jest ró˝nicà pomi´dzy kwotowaniami OFFER i BID.
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Indeksy te sà obliczane jako Êrednia arytmetyczna stawek podanych przez uczestników fixingu
po odrzuceniu skrajnych kwotowaƒ. WartoÊci stawek O/N i 1M WIBOR oraz stóp NBP przedsta-
wiono na wykresie 6.1.18.

Oprocentowanie lokat mi´dzybankowych o krótkim terminie zapadalnoÊci (do 2W lub 1M,
w zale˝noÊci od obowiàzujàcej stopy referencyjnej) jest zdeterminowane popytem na Êrodki pie-
ni´˝ne w danym terminie oraz ich poda˝à – odzwierciedla zmiany sytuacji p∏ynnoÊciowej w syste-
mie bankowym. G∏ównym czynnikiem determinujàcym oprocentowanie depozytów o d∏u˝szym
terminie zapadalnoÊci sà oczekiwania uczestników rynku co do przysz∏ego poziomu stóp procen-
towych. Oprocentowanie lokat o d∏ugich terminach jest bardziej stabilne. Najbardziej zmienna jest
stopa depozytów O/N. Jej wzrost nast´puje zazwyczaj pod koniec miesiàca, w okresie rozliczania
rezerwy obowiàzkowej. Okresowo O/N WIBOR rós∏ powy˝ej stopy lombardowej NBP, wyznaczajà-
cej teoretycznie maksymalny koszt pozyskania pieniàdza na rynku. Przyczynà takiego zjawiska by∏
brak SPW w portfelach banków, które chcia∏y po˝yczyç Êrodki pieni´˝ne. Cz´Êç banków, nie ma-
jàc odpowiedniego zabezpieczenia do zaciàgni´cia kredytu lombardowego oraz chcàc wype∏niç
obowiàzek utrzymywania wymaganej rezerwy obowiàzkowej, musia∏a po˝yczaç Êrodki po cenie
wy˝szej od stopy lombardowej od innych banków komercyjnych, które mia∏y zabezpieczenie i wol-
ne limity kredytowe.

Dealerzy bankowi uzgadniajà warunki transakcji na rynku lokat mi´dzybankowych za pomo-
cà elektronicznego systemu konwersacyjnego oraz za poÊrednictwem brokerów, którzy w razie ko-
niecznoÊci pomagajà znaleêç poÊrednika dla transakcji switchowych. Lokaty mi´dzybankowe, po-
dobnie jak inne transakcje rynku pozagie∏dowego, sà zawierane przez banki krajowe na podstawie
bilateralnych umów – ramowej i dodatkowej. Wzory tych dokumentów, zapisane w Rekomendacji
dotyczàcej zawierania wybranych transakcji na polskim rynku mi´dzybankowym295, zosta∏y opra-
cowane przez Zwiàzek Banków Polskich i Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych Forex Polska
(ramka 6.1.4).

W Unii Europejskiej cz´Êç obrotów na rynku lokat mi´dzybankowych jest realizowana za po-
Êrednictwem elektronicznych platform transakcyjnych. W 2003 r. jeden z organizatorów takiej plat-
formy zaoferowa∏ stworzenie elektronicznego systemu obrotu dla z∏otowych depozytów mi´dzyban-
kowych. Zaletami takiego rozwiàzania by∏yby: natychmiastowe rozliczanie transakcji O/N, czyli mo˝-
liwoÊç szybkiego pozyskiwania p∏ynnoÊci, poszerzenie bazy potencjalnych kontrahentów transakcji
na z∏otowym rynku lokat w perspektywie zniesienia rezerwy obowiàzkowej od lokat z nierezydenta-
mi oraz umo˝liwienie dost´pu do rynku lokat nominowanych w euro i dolarach amerykaƒskich. Jed-
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Wykres 6.1.18. Stawki WIBOR, stopy NBP: lombardowa i referencyjna

èród∏o: serwis informacyjny Reuters.

295 Rekomendacja dotyczàca zawierania wybranych transakcji na polskim rynku mi´dzybankowym. Warszawa 2003
Zwiàzek Banków Polskich.
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nak cz´Êç banków (zw∏aszcza ma∏ych) operujàcych na rynku lokat mi´dzybankowych nie wyrazi∏a
ch´ci uczestnictwa w tym systemie. Ich zdaniem, automatyczne obcià˝anie rachunku bie˝àcego
w NBP w wyniku z∏o˝enia lokaty O/N, przy jednoczesnym r´cznym zarzàdzaniu kolejkà pozosta∏ych
p∏atnoÊci, mog∏oby powodowaç komplikacje w procesie zarzàdzania p∏ynnoÊcià w ich bankach.

UUcczzeessttnniiccyy  rryynnkkuu

Rynek lokat mi´dzybankowych jest dost´pny jedynie dla banków krajowych i oddzia∏ów ban-
ków zagranicznych dzia∏ajàcych w Polsce, gdy˝ tylko te instytucje posiadajà rachunek bie˝àcy
w banku centralnym. Wed∏ug stanu na koniec grudnia 2003 r., uczestnikami systemu SORBNET,
w którym prowadzone sà rachunki bie˝àce, by∏o 55 banków.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Podstawowà barierà zwi´kszenia p∏ynnoÊci rynku lokat mi´dzybankowych sà, jak ju˝ wspo-
mniano, niskie limity kredytowe nak∏adane wzajemnie przez uczestników rynku. Szybkie wyczerpy-
wanie limitów ogranicza zakres wykorzystywania tego instrumentu. Trudno jest doprowadziç do po-
rozumienia mi´dzy bankami o wzajemnym podwy˝szeniu limitów operacji, poniewa˝ decyzje w tych
sprawach cz´sto nie sà podejmowane przez zarzàdy banków w Polsce, ale zapadajà za granicà –
na szczeblu grupy kapita∏owej, w której funkcjonujà banki dzia∏ajàce w Polsce. Podwy˝szenie tych li-
mitów b´dzie mo˝liwe wraz z poprawà jakoÊci portfela kredytowego banków i zwi´kszeniem ich
wiarygodnoÊci kredytowej. Wydaje si´ tak˝e, ˝e wprowadzone w 2003 r. zmiany w Prawie upad∏o-
Êciowym i naprawczym296 – zapisy o kompensacji wzajemnych nale˝noÊci i zobowiàzaƒ – mogà
przyczyniç si´ do nieznacznego zwi´kszenia p∏ynnoÊci tego rynku. Prawnie wià˝àca kompensacja po-
zwala na wliczanie do limitu kredytowego ekspozycji netto z tytu∏u transakcji zawartych z danym
podmiotem, a wi´c przy niezmienionej wartoÊci limitu umo˝liwia dokonanie wi´kszej liczby transak-
cji. Mo˝na zatem przypuszczaç, ˝e obroty na rynku lokat mi´dzybankowych b´dà nieznacznie wzra-
sta∏y a˝ do momentu po∏àczenia polskiego rynku z jednolitym europejskim rynkiem pieni´˝nym.

6.1.3.2. Lokaty zabezpieczone

Lokatami zabezpieczonymi sà swapy walutowe (lokaty zabezpieczone walutami obcymi)
oraz transakcje warunkowe – repo i sell-buy-back/buy-sell-back (lokaty zabezpieczone papierami
wartoÊciowymi).

296 Por. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535).

REKOMENDACJA DOTYCZÑCA ZAWIERANIA WYBRANYCH
TRANSAKCJI NA POLSKIM RYNKU MI¢DZYBANKOWYM

Zakres przedmiotowy Rekomendacji obejmuje transakcje walutowe i odsetkowe, zarówno
kasowe, jak i terminowe oraz kontrakty opcyjne. Rekomendacja zawiera wzory umów okreÊla-
jàce zobowiàzania, które wynikajà z transakcji zawieranych na nieregulowanym rynku poza-
gie∏dowym (over the counter – OTC). 

Zaktualizowana wersja rekomendacji z wrzeÊnia 2003 r. zosta∏a rozszerzona o wzór
Umowy Zabezpieczajàcej, która jednoznacznie definiuje rodzaje i zasady ustanawiania zabez-
pieczeƒ dla transakcji rynku pozagie∏dowego. Szczegó∏owo opisano takie konstrukcje praw-
ne, jak kompensacja niewymagalnych zobowiàzaƒ (netting by novation) oraz przypadki uza-
sadniajàce rozwiàzanie umowy i sposoby kalkulacji kwoty rozliczenia w tej sytuacji (close-out
netting). Zastosowanie tych konstrukcji w praktyce by∏o mo˝liwe dopiero po uchwaleniu ustawy
z 28 lutego 2003 r. Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze.

Ramka 6.1.4
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6.1.3.2.1. Swapy walutowe

Swap walutowy (fx swap) jest umowà zobowiàzujàcà strony do wymiany walut w terminie
do dwóch dni roboczych i jednoczeÊnie do dokonania zwrotnej wymiany tych walut w póêniejszym
terminie. Swap walutowy jest zatem z∏o˝eniem dwóch przeciwstawnych transakcji wymiany walut
rozliczanych w ró˝nych terminach. Kursy wymiany obu transakcji sk∏adowych sà ustalane w dniu
zawarcia transakcji. W rzeczywistoÊci kwotuje si´ tylko ich ró˝nic´ – tzw. punkty swapowe297.
Na rynku wyst´pujà tak˝e transakcje forward/forward fx swap. W takich transakcjach zarówno wy-
miana koƒcowa, jak i poczàtkowa sà dokonywane w terminie póêniejszym ni˝ drugi dzieƒ roboczy.

Swap walutowy jest zaliczany do instrumentów rynku pieni´˝nego, gdy˝ ekonomicznie sta-
nowi dwie zabezpieczone transakcje depozytowe w walutach b´dàcych przedmiotem wymiany.
Na efektywnych rynkach finansowych cenà fx swap jest jedynie ró˝nica oprocentowania lokat mi´-
dzybankowych w tych walutach. Swapy walutowe ∏àczà rynki pieni´˝ne dwóch obszarów waluto-
wych. Sà alternatywà dla niezabezpieczonych depozytów. Zawierajàc transakcje fx swap, inwesto-
rzy nie sà nara˝eni na ryzyko kursowe298, a jedynie na ryzyko stóp procentowych. Dla banku zagra-
nicznego, który inwestuje w polskie obligacje skarbowe, zakup z∏otych w wymianie poczàtkowej
swapu walutowego stanowi krótkoterminowà po˝yczk´ naszej waluty, s∏u˝àcà sfinansowaniu za-
kupu tych obligacji. Druga strona transakcji fx swap – bank krajowy posiada zabezpieczenie dla
udzielonej po˝yczki w postaci waluty obcej.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Swap walutowy jest najbardziej p∏ynnym instrumentem polskiego rynku pieni´˝nego.
W 2003 r. Êrednie dzienne obroty na mi´dzybankowym rynku swapów walutowych wynosi∏y
11,8 mld z∏299, to jest ponad trzykrotnie wi´cej ni˝ na kasowym rynku walutowym. Wysoka p∏yn-
noÊç rynku fx swap znajduje odzwierciedlenie w niskich kosztach transakcyjnych – wàskich spre-
adach. Dynamiczny rozwój rynku zosta∏ zapoczàtkowany w 1999 r., po wprowadzeniu zewn´trz-
nej wymienialnoÊci z∏otego. Istniejàce do 30 wrzeÊnia 2002 r. ograniczenia w prawie dewizowym
dotyczàce uczestnictwa banków zagranicznych na rynku lokat mi´dzybankowych sprzyja∏y rozpo-
wszechnieniu swapów walutowych300. Rynek fx swap umo˝liwia∏ nierezydentom lokowanie i po˝y-
czanie z∏otych w naszym kraju. Ograniczenia dewizowe nie by∏y jedynym czynnikiem o charakterze
regulacyjnym sprzyjajàcym rozwojowi tego rynku. W przeciwieƒstwie do klasycznych transakcji de-
pozytowych, banki krajowe nie odprowadzajà rezerwy obowiàzkowej od lokat przyj´tych w posta-
ci swapów walutowych, gdy˝ fx swap jest operacjà pozabilansowà301.

Oprócz wymienionych okolicznoÊci, na dynamiczny rozwój rynku mia∏a wp∏yw ró˝norodnoÊç
zastosowaƒ transakcji fx swap. Banki zagraniczne wykorzystujà ten rynek g∏ównie do finansowania
zakupu polskich obligacji skarbowych. Stosujà strategi´ polegajàcà na odnawianiu transakcji
T/N swap302. W wymianie poczàtkowej tych transakcji zakupujà z∏ote, a wi´c de facto ka˝dego dnia
roboczego odnawiajà po˝yczk´ w naszej walucie303. Pozyskane w ten sposób z∏ote s∏u˝à do finan-
sowania pozycji w obligacjach skarbowych, a˝ do dnia ich sprzeda˝y. Taka strategia pozwala ogra-
niczyç ryzyko walutowe inwestycji w papiery wartoÊciowe nominowane w z∏otych. Swapy walutowe

297 Punkty swapowe to ró˝nica pomi´dzy obowiàzujàcymi na rynku kursem terminowym i kursem kasowym. Poniewa˝ kurs
terminowy nie odzwierciedla ˝adnych oczekiwaƒ co do przysz∏ego poziomu kursu kasowego, ró˝nica ta jest proporcjonal-
na do ró˝nicy oprocentowania lokat mi´dzybankowych na rynkach pieni´˝nych walut zaanga˝owanych w t´ transakcj´. 
298 Niewielkie ryzyko zwiàzane z przewalutowaniem odsetek mo˝na pominàç.
299 Kwota ta reprezentuje Êrednià dziennà wartoÊç kwot nominalnych zawartych transakcji po wyeliminowaniu efektu
podwójnej sprawozdawczoÊci. Liczona jest tylko z∏otowa wartoÊç wymiany poczàtkowej lub koƒcowej. Taki sposób pre-
zentacji obrotów na rynku fx swap jest zgodny z metodykà opracowanà przez Bank Rozrachunków Mi´dzynarodowych.
300 Zgodnie z art. 9 ust. 5 obowiàzujàcej wówczas ustawy z 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe, nierezydenci nie mo-
gli bez zezwolenia dewizowego NBP sk∏adaç w bankach dzia∏ajàcych w Polsce depozytów z∏otowych o terminach krót-
szych od trzech miesi´cy i kwotach wi´kszych ni˝ 500 tys. z∏.
301 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, depozyty przyj´te przez bank kra-
jowy od nierezydenta sà wliczane do Êrodków, od których jest naliczana rezerwa obowiàzkowa.
302 T/N swapy to jednodniowe transakcje, w których wymiana poczàtkowa walut odbywa si´ w nast´pnym dniu robo-
czym od dnia jej zawarcia, a wymiana koƒcowa w kolejnym dniu roboczym.
303 Por. A. S∏awiƒski: Zastosowania transakcji fx swap na polskim rynku finansowym. „Rynek Terminowy” nr 16/2/2002, s. 50-53.
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umo˝liwiajà tak˝e spekulacj´ na zmian´ stóp procentowych w Polsce lub zmian´ kursu kasowego.
Poprzez odpowiednie z∏o˝enie transakcji kasowej i fx swap inwestorzy mogà sprzedawaç lub kupo-
waç z∏ote w syntetycznych transakcjach terminowych304. W analogiczny sposób banki mogà do-
mykaç swojà pozycj´ walutowà wynikajàcà z transakcji outright-forward zawieranych z klientami
korporacyjnymi.

Banki zagraniczne wykorzystujà swapy walutowe tak˝e do realizacji strategii carry trade. Stra-
tegia ta polega na zaciàgni´ciu krótkoterminowej po˝yczki w walucie o ni˝szym oprocentowaniu –
najcz´Êciej dolarach amerykaƒskich – a nast´pnie wymianie tej waluty na rynku kasowym na z∏ote
i z∏o˝eniu depozytu w transakcji fx swap. Carry trade pozwala w ten sposób osiàgnàç zyski na dys-
parytecie stóp procentowych (ró˝nicy w oprocentowaniu depozytów z∏otowych i np. depozytów
dolarowych) pod warunkiem, ˝e kurs z∏otego nie ulegnie deprecjacji eliminujàcej korzyÊci z ró˝nicy
stóp procentowych. P∏ynny rynek swapów walutowych umo˝liwia bankom zabezpieczanie si´
przed ryzykiem zwiàzanym z wystawieniem kontraktów FRA, gdy˝ z∏o˝enie dwóch transakcji
fx swap o ró˝nych terminach zapadalnoÊci jest syntetycznym kontraktem terminowym na stop´
procentowà rynku pieni´˝nego (schemat 6.1.2.).

Schemat 6.1.2. Kontrakt terminowy na stop´ procentowà rynku pieni´˝nego wygenerowany
z transakcji fx swap

Do 2001 r. nie wszystkie banki krajowe aktywne na rynku lokat mi´dzybankowych by∏y
uczestnikami rynków fx swap i kontraktów FRA. NieobecnoÊç pewnych podmiotów w poszczegól-
nych segmentach rynku pieni´˝nego i instrumentów pochodnych stwarza∏a mo˝liwoÊç dokonywa-
nia operacji arbitra˝owych. Cz´sto wyst´powa∏y ró˝nice pomi´dzy oprocentowaniem po˝yczek
na rynku lokat mi´dzybankowych i swapów walutowych. Arbitra˝yÊci realizowali tak˝e zyski na ró˝-
nicy pomi´dzy stopami terminowymi implikowanymi z kwotowaƒ swapów i stopami terminowymi
w kontraktach FRA305. 

304 Por. A. S∏awiƒski: Przyczyny rozwoju rynku swapów walutowych. W: Perspektywy rozwoju rynku pieni´˝nego do ro-
ku 2006. Gdaƒsk 2002 Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, s. 36-39.
305 Por. K. ¸ukasik: Rozwój rynku FRA w 2001 r. W: Perspektywy rozwoju rynku pieni´˝nego do roku 2006, op.cit.,
s. 34-35.
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Wykres 6.1.19. Miesi´czne obroty na mi´dzybankowym rynku swapów walutowych w Polsce

Uwaga: obroty netto – miesi´czna wartoÊç kwot nominalnych zawartych transakcji po wyeliminowaniu efektu podwójnej
sprawozdawczoÊci. Przedstawione wartoÊci obejmujà jedynie te transakcje, w których jednà z walut by∏ z∏oty.

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku
Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych funkcji.
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W latach 2002-2003 pomimo liberalizacji Prawa dewizowego i zmniejszenia mo˝liwoÊci ar-
bitra˝u obroty na rynku swapów walutowych nadal wzrasta∏y i w 2003 r. by∏y wy˝sze w porówna-
niu z 2001 r. o oko∏o 28% (wykres 6.1.18). W tym samym okresie Êrednio o oko∏o 5 punktów pro-
centowych zwi´kszy∏ si´ udzia∏ transakcji zawieranych z nierezydentami. Obecnie stanowià one
oko∏o 85% obrotów netto. Obserwowane tendencje wynikajà przede wszystkim ze wzrostu zaan-
ga˝owania nierezydentów na rynku obligacji skarbowych.

SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

Zarówno p∏ynnoÊç, jak i udzia∏ nierezydentów w obrotach na rynku fx swap nie sà cha-
rakterystyczne jedynie dla polskiego rynku. Podobnie w Czechach i na W´grzech rynek
fx swap jest wykorzystywany g∏ównie przez banki zagraniczne do spekulacji i zaciàgania
krótkoterminowych po˝yczek w walutach krajowych pod zastaw walut obcych (tabela
6.1.1). Transakcje z klientami niebankowymi majà marginalne znaczenie. Na rynkach mi´-
dzybankowych tych paƒstw dominujà transakcje USD/waluta krajowa. Warto zaznaczyç, ˝e
na kasowych rynkach walutowych Czech i W´gier g∏ównà walutà jest euro. Taka struktura
walutowa obrotów na rynku fx swap wynika z powszechnej praktyki wykorzystywania w tych
transakcjach dolarów amerykaƒskich jako zabezpieczenia po˝yczek w innych walutach. Ban-
ki zagraniczne zawierajàce transakcje na ró˝nych rynkach wykorzystujà jako zabezpieczenie
jednà walut´, gdy˝ u∏atwia to im realizacj´ strategii inwestycyjnej. Bioràc pod uwag´ powy˝-
sze czynniki oraz doÊwiadczenia Czech i W´gier, wydaje si´, ˝e w Polsce w najbli˝szej przy-
sz∏oÊci transakcje USD/PLN b´dà nadal dominowaç na rynku fx swap, nawet gdy euro stanie
si´ najwa˝niejszà walutà naszego rynku kasowego, a kurs EUR/PLN b´dzie postrzegany jako
miernik wartoÊci z∏otego. 

W przeciwieƒstwie do rynku lokat mi´dzybankowych, który jest p∏ynny dla transakcji
do 3 miesi´cy, rynek swapów walutowych jest umiarkowanie p∏ynny tak˝e dla d∏u˝szych termi-
nów zapadalnoÊci – do 1 roku. Dominujà transakcje do 7 dni w∏àcznie (wykres 6.1.20). Sà to
g∏ównie codziennie odnawiane swapy T/N, w których banki zagraniczne po˝yczajà z∏ote w ce-
lu sfinansowania swoich inwestycji. Standardowe wartoÊci takich swapów wynoszà 25 oraz
50 mln dolarów amerykaƒskich lub euro. Operacje o d∏u˝szych terminach sà wykorzystywane
do spekulacji na stopach procentowych oraz w strategiach arbitra˝owych. Banki preferujà po-
˝yczanie Êrodków pieni´˝nych na d∏ugie terminy w fx swapach, a nie na rynku lokat mi´dzy-
bankowych ze wzgl´du na otrzymane zabezpieczenie w postaci innej waluty. Zabezpieczenie
powoduje, ˝e w znacznie mniejszym stopniu sà wykorzystywane limity kredytowe. Ârednia
dzienna wartoÊç zawartych transakcji fx swap o zapadalnoÊci powy˝ej 3 miesi´cy jest trzy-,
czterokrotnie wy˝sza od obrotów na rynku lokat i wynosi oko∏o 300 mln z∏. Dla terminów za-
padalnoÊci powy˝ej 7 dni najcz´Êciej zawierane sà transakcje o wartoÊci 10 i 25 mln dolarów
amerykaƒskich lub euro. Wi´kszoÊç operacji na rynku mi´dzybankowym, tj. oko∏o 90%, jest za-
wierana za poÊrednictwem elektronicznego systemu konwersacyjnego. Oferowany przez jednà
z firm system transakcyjny automatycznie kojarzàcy oferty nie jest na razie wykorzystywany
przez uczestników rynku.

Tabela 6.1.6. Ârednie dzienne obroty i struktura rynku swapów walutowych w Polsce,
Czechach i na W´grzech w II kwartale 2003 r. (w mln USD)

Uwaga: dla Czech dane za kwiecieƒ 2003 r.

èród∏o: dane NBP oraz strony internetowe Narodowego Banku Czech i Narodowego Banku W´gier.

PPooll sskkaa CCzzeecchhyy WW´́ggrryy

OObbrroottyy  ––  wwaalluuttyy  oobbccee//wwaalluuttaa  kkrraajjoowwaa,,   ww  ttyymm:: 33..115522 661166 11..669988

EUR/waluta krajowa (w %) 2 19 6

USD/waluta krajowa (w %) 96 79 94

Transakcje z rezydentami 526 118 190

Transakcje z nierezydentami 2.626 498 1.508

RRyynneekk  mmii ´́ddzzyybbaannkkoowwyy 33..112255 661166 11..669911

RRyynneekk  kk ll iieennttoowwsskkii 22 77 bb..dd .. 77
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UUcczzeessttnniiccyy

Rynek swapów walutowych charakteryzuje si´ silnà koncentracjà obrotów. Udzia∏ pi´ciu najbar-
dziej aktywnych banków krajowych w obrotach netto wynosi oko∏o 65%. Na aktywnoÊç banków kra-
jowych ma wp∏yw centralizacja zarzàdzania ryzykiem. Jeden z banków z udzia∏em kapita∏u zagranicz-
nego ograniczy∏ swojà dzia∏alnoÊç na rynku fx swap w Polsce, przenoszàc wi´kszoÊç operacji z∏oto-
wych do Londynu. Bardzo istotnà rol´ na rynku fx swap odgrywajà nierezydenci. To banki z Londynu
i Frankfurtu kreujà jego p∏ynnoÊç. Transakcje na rynku klientowskim stanowià niespe∏na 1% obrotów
na rynku mi´dzybankowym. Przedsi´biorstwa niefinansowe, które zabezpieczajà si´ przed ryzykiem
walutowym, wykorzystujà w tym celu g∏ównie transakcje outright forward. Rzadko natomiast stosujà
syntetyczne transakcje forward, zajmujàc odpowiednie pozycje w transakcjach kasowych i fx swap.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

W najbli˝szej przysz∏oÊci rynek swapów walutowych pozostanie nadal najbardziej p∏ynnym
segmentem krajowego rynku pieni´˝nego. Uczestnicy rynku finansowego preferujà instrumenty
p∏ynne oraz charakteryzujàce si´ ró˝norodnymi mo˝liwoÊciami ich wykorzystywania, a takie w∏aÊci-
woÊci posiada w∏aÊnie fx swap. O p∏ynnoÊci tego rynku b´dà decydowa∏y nast´pujàce czynniki: za-
anga˝owanie banków zagranicznych na rynku obligacji skarbowych oraz procesy konsolidacji i cen-
tralizacji zarzàdzania ryzykiem rynkowym w sektorze bankowym.

6.1.3.2.2. Transakcje warunkowe

Transakcje warunkowe obejmujà dwa rodzaje operacji zabezpieczonych papierami wartoÊcio-
wymi: repo (repurchase agreement) oraz sell-buy-back/buy-sell-back (SBB/BSB). Na czas trwania
tych operacji zazwyczaj nast´puje przew∏aszczenie instrumentów finansowych stanowiàcych zabez-
pieczenie. Najcz´Êciej zabezpieczeniem tym sà skarbowe papiery wartoÊciowe. Niekiedy w tym ce-
lu sà wykorzystywane inne instrumenty d∏u˝ne.

Transakcja repo jest umowà, w której jedna ze stron sprzedaje okreÊlone papiery wartoÊcio-
we i jednoczeÊnie zobowiàzuje si´ do odkupienia w ustalonym dniu takich samych papierów war-
toÊciowych306 po uzgodnionej z góry cenie. Ze wzgl´du na sposób przechowywania papierów war-
toÊciowych i rozliczania operacji na nich (zapisy na kontach depozytowych), wyró˝nia si´ klika wa-

6%

6% 3%
85%

Powy˝ej 7 dni i do 1 miesiàca (6%)

Powy˝ej 1 miesiàca i do 3 miesi´cy (6%)

Powy˝ej 3 miesi´cy (3%)

Do 7 dni (85%)

Wykres 6.1.20. Struktura terminowa obrotów na rynku swapów walutowych w Polsce 
w 2003 r.

Uwaga: prezentowane przedzia∏y sà prawostronnie domkni´te.

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku
Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych funkcji.

306 Por. Rekomendacja dotyczàca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim rynku finansowym. Warsza-
wa 2001 Zwiàzek Banków Polskich, s. 2-8. TreÊcià zobowiàzania jest zwrot „równowa˝nych papierów wartoÊciowych”,
a nie tych samych papierów wartoÊciowych. Poprzez „równowa˝ne papiery wartoÊciowe” rozumie si´ papiery oznaczo-
ne tym samym kodem ISIN. 
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riantów transakcji repo307. Operacje SBB/BSB stanowià dwa odr´bne zobowiàzania – do sprzeda-
˝y/zakupu papierów d∏u˝nych na rynku kasowym i zakupu/sprzeda˝y takich samych papierów
na rynku terminowym po cenach okreÊlonych w dniu zawarcia transakcji. Pozosta∏e ró˝nice mi´dzy
transakcjami repo i SBB/BSB dokonywanymi w Polsce zosta∏y przedstawione w tabeli 6.1.7. W prak-
tyce oba rodzaje operacji sà wykorzystywane w tych samych celach ekonomicznych, a o ich rozró˝-
nieniu w Polsce zadecydowa∏ g∏ównie obowiàzek odprowadzania przez banki rezerwy obowiàzko-
wej od transakcji repo z podmiotami niebankowymi. 

Koszt po˝yczki na rynku transakcji warunkowych jest ró˝nicà pomi´dzy cenà nabycia a cenà
odkupu papierów wartoÊciowych stanowiàcych zabezpieczenie. Oprocentowanie po˝yczki odpo-
wiadajàce tej ró˝nicy jest okreÊlane jako stopa repo. W przeciwieƒstwie do rynku lokat mi´dzyban-
kowych po˝yczki na rynku operacji warunkowych sà zabezpieczone, a wi´c powodujà mniejszà eks-
pozycj´ kredytowà na kontrahenta i mniejsze wykorzystywanie limitów kredytowych. Ryzyko
w transakcjach warunkowych wynika jedynie ze zmiennoÊci wartoÊci zabezpieczenia. Z tego powo-
du na rozwini´tych rynkach, na których powszechnie zawierane sà transakcje o terminach zapadal-
noÊci d∏u˝szych ni˝ kilka dni, wartoÊç przekazywanych Êrodków pieni´˝nych jest przewa˝nie ni˝sza
od wartoÊci rynkowej przew∏aszczonych papierów wartoÊciowych. Ró˝nica mi´dzy tymi wartoÊcia-
mi stanowi mar˝´ (haircut), która ma s∏u˝yç do pokrycia narastajàcych odsetek i ewentualnego
spadku ceny papierów wartoÊciowych308. 

Istniejà dwa podstawowe cele wykorzystywania transakcji warunkowych – pozyskanie Êrodków
pieni´˝nych i pozyskanie okreÊlonych papierów wartoÊciowych309. Najcz´Êciej strona inicjujàca trans-
akcje chce po˝yczyç pieniàdze na rynku repo. Takie transakcje sà okreÊlane jako „cash-driven deals” lub
„general repo”, gdy˝ rodzaj papierów wartoÊciowych stanowiàcych zabezpieczenie nie jest ograniczo-
ny do konkretnej emisji. Ze wzgl´du na zabezpieczenie koszt takiej po˝yczki jest ni˝szy od po˝yczki
na rynku lokat mi´dzybankowych. Transakcje definiowane jako „securities-driven deals” lub „specific
repo” s∏u˝à do pozyskiwania ÊciÊle okreÊlonych papierów wartoÊciowych na potrzeby domkni´cia krót-
kiej pozycji na rynku kasowym, rozliczenia kontraktów terminowych lub krótkiej sprzeda˝y. W takiej
sytuacji strona sprzedajàca papiery wartoÊciowe, na które jest du˝y popyt, mo˝e pozyskaç Êrodki
po bardzo niskim koszcie. Stopa repo w takiej transakcji jest ni˝sza ni˝ w transakcji „general repo”.
Poniewa˝ transakcje warunkowe ∏àczà rynek po˝yczek pieni´˝nych z rynkiem skarbowych papierów
wartoÊciowych, dlatego ich powszechne zastosowanie w Polsce mog∏oby stanowiç czynnik zwi´ksza-
jàcy p∏ynnoÊç rynku transakcji bezwarunkowych na bonach i obligacjach skarbowych.

307 Szerzej na ten temat w: R. Steiner: Mastering Repo Markets. London 1997 Pitman Publishing, s. 93-97.
308 Por. R. Steiner: Mastering…, op.cit., s. 78-92.
309 Por. Main features of the repo market in the euro area. W: ECB Monthly Bulletin. October 2002, s. 55-57 oraz Im-
plications of repo markets for central banks. Basle 1999 Bank for International Settlements, s. 5-6.

Tabela 6.1.7. Podstawowe ró˝nice pomi´dzy transakcjami repo i SBB/BSB

1 Niekiedy papiery wartoÊciowe mogà byç zablokowane na koncie depozytowym jednej ze stron. Na krajowym rynku repo tymczasowy
posiadacz papierów ma ograniczone mo˝liwoÊci rozporzàdzania nimi – mo˝e je sprzedaç jedynie w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci drugiej
strony transakcji.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Rekomendacji dotyczàcej zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim rynku
finansowym. Warszawa 2001 Zwiàzek Banków Polskich, S. Gray: Repo of Government Securities. Bank of England 1998.

RReeppoo SSBBBB//BBSSBB

Czasowe przeniesienie w∏asnoÊci papierów
wartoÊciowych Tak – okreÊlone w jednej umowie1 Tak – formalnie okreÊlone 

w dwóch umowach

P∏atnoÊç przy nabyciu 
papieru wartoÊciowego

Uzgodniona cena nabycia 
bez naros∏ych odsetek (clean price)

Uzgodniona cena nabycia 
+ naros∏e odsetki (dirty price)

P∏atnoÊç przy odkupie 
papieru wartoÊciowego

Uzgodniona cena odkupu 
bez naros∏ych odsetek (clean price)

Uzgodniona cena odkupu 
+ naros∏e odsetki (dirty price)

Rozliczenie kuponów 
wyp∏acanych w trakcie 
trwania transakcji

Tymczasowy w∏aÊciciel przekazuje p∏atnoÊci
kuponowe w dniu ich otrzymania
podmiotowi, który zobowiàza∏ si´ 

do odkupienia papierów

P∏atnoÊci kuponowe sà przekazywane 
w dniu odkupu papierów (cen´ odkupu

pomniejsza si´ o ich wartoÊç)

Rezerwa obowiàzkowa od transakcji
z podmiotami niebankowymi

Stopa rezerwy – 4,5% 
od 1 listopada 2003 r. – 3,5% Wy∏àczone z rezerwy obowiàzkowej
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WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

KoniecznoÊç odprowadzania przez banki rezerwy obowiàzkowej od transakcji repo z pod-
miotami niebankowymi oraz ograniczenia ustawowe inwestorów instytucjonalnych w zakresie do-
konywania tych operacji spowodowa∏y, ˝e w Polsce o wiele silniej rozwinà∏ si´ segment transakcji
BSB/SBB (wykres 6.1.21). W 2003 r. Êrednie dzienne obroty na rynku SBB/BSS wynosi∏y oko∏o
3,9 mld z∏, podczas gdy Êrednia dzienna wartoÊç transakcji repo kszta∏towa∏a si´ na poziomie
0,22 mld z∏. Operacje repo sà dokonywane jedynie pomi´dzy bankami i stanowià 43% transakcji
warunkowych rynku mi´dzybankowego. 

Na krajowym rynku operacji warunkowych dominujà jednak transakcje banków z podmiota-
mi niebankowymi. W 2003 r. wyraênie rozwinà∏ si´ rynek klientowski (wykres 6.1.22). W porówna-
niu z 2002 r. p∏ynnoÊç rynku by∏a dwukrotnie wy˝sza – Êrednie dzienne obroty netto wzros∏y
do 3,56 mld z∏. Tak dynamiczny wzrost obrotów wynika∏ z du˝ego zainteresowania inwestorów in-
stytucjonalnych krótkoterminowymi transakcjami BSB. Fundusze emerytalne, fundusze inwestycyj-
ne i firmy ubezpieczeniowe lokujà w BSB – instrumencie zabezpieczonym i bardziej p∏ynnym ni˝ lo-
katy terminowe – swoje krótkoterminowe nadwy˝ki finansowe. Równie˝ podmioty niefinansowe
coraz cz´Êciej wykorzystujà rynek SBB/BSB do zarzàdzania p∏ynnoÊcià.
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Wykres 6.1.21. Miesi´czne obroty w segmentach SBB/BSB i repo

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych Rejestru Papierów WartoÊciowych NBP, KDPW oraz sprawozdawczoÊci banków
pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do
pe∏nienia tych funkcji.
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Wykres 6.1.22. Miesi´czne obroty netto na mi´dzybankowym i klientowskim rynku transakcji
warunkowych

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych Rejestru Papierów WartoÊciowych NBP, KDPW oraz sprawozdawczoÊci banków pe∏niàcych
funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych funkcji.



162

6

Rynki finansowe

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Transakcje na rynku mi´dzybankowym stanowià niespe∏na 6% obrotów netto i sà zawierane
sporadycznie. Banki rzadko wykorzystujà te operacje do zarzàdzania swojà p∏ynnoÊcià. Co wi´cej,
dla pewnych transakcji warunkowych motywem ich zawarcia jest po˝yczanie konkretnych papierów
wartoÊciowych w celu uzupe∏niania niedopasowaƒ terminowych w portfelach handlowych banków
(securities-driven deals). Znacznie odró˝nia to nasz mi´dzybankowy rynek pieni´˝ny od mi´dzyban-
kowego rynku pieni´˝nego strefy euro (wykres 6.1.23). Na jednolitym rynku, w którym uczestniczà
banki z ró˝nych paƒstw, przewa˝ajà transakcje warunkowe – g∏ównie repo o terminach zapadal-
noÊci od T/N do 1 miesiàca. P∏ynnoÊç na rynku lokat niezabezpieczonych jest skoncentrowana
na transakcjach jednodniowych O/N310. Taka struktura obrotów wynika z wi´kszego ryzyka kredy-
towego, jakim obarczone sà transakcje o d∏u˝szych terminach zapadalnoÊci. W Polsce mimo ˝e ma-
∏e i Êrednie banki z powodu niskich limitów kredytowych majà ograniczone mo˝liwoÊci finansowa-
nia na rynku lokat mi´dzybankowych, to do zabezpieczenia p∏ynnoÊci w niewielkim stopniu wyko-
rzystujà transakcje warunkowe zawierane z innymi bankami.

SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

Poniewa˝ dominujàce na naszym rynku SBB/BSB sà traktowane w systemach depozytowych
jako dwie oddzielne transakcje, trudno jest uzyskaç ca∏oÊciowe i jednolite dane o strukturze termi-
nowej transakcji warunkowych. Informacje z Rejestru Papierów WartoÊciowych obejmujà jedynie
operacje repo zabezpieczone bonami skarbowymi (ponad 40-procentowy udzia∏ w obrotach
na rynku mi´dzybankowym). WÊród tego typu operacji dominujà transakcje kilkudniowe (w 2003 r.
repo jednodniowe stanowi∏y 57% obrotów, a operacje powy˝ej 1 dnia oraz do 7 dni – 32%). Udzia∏
transakcji o terminie zapadalnoÊci powy˝ej 1 miesiàca wynosi∏ jedynie 2,5%. Na rynku SBB/BSB tak-
˝e przewa˝ajà operacje krótkoterminowe – transakcje do 7 dni obejmujà 82% obrotów. Sà to
przede wszystkim zabezpieczone kilkudniowe depozyty inwestorów instytucjonalnych. Terminy tych
depozytów sà uzale˝nione od cyklu rozliczeniowego inwestycji na rynku akcji i obligacji – Êrodki
wolne pomi´dzy dniem zakupu i rozliczenia transakcji sà lokowane na rynku SBB.

W 2003 r. a˝ 80% wartoÊci transakcji warunkowych by∏o zabezpieczonych bonami skarbo-
wymi. Zabezpieczenie operacji repo cz´sto stanowi∏y tak˝e bony pieni´˝ne, których nabywcami mo-
gà byç jedynie banki (wykres 6.1.24). Majàc na uwadze fakt, ˝e banki krajowe posiadajà w swoich
portfelach bony i obligacje skarbowe – o wartoÊci odpowiednio 24 mld z∏ i 55 mld z∏311 – udzia∏
obligacji skarbowych w strukturze transakcji warunkowych nale˝y uznaç za niski. Bony skarbowe
dominujà tak˝e jako zabezpieczenie kredytu technicznego312.

310 Por. Money Market Study 2003. Frankfurt 2004 European Central Bank, s. 2-5.
311 Dane KDPW i RPW – stan na koniec grudnia 2003 r.
312 Od 13 paêdziernika 2003 r. bankom umo˝liwiono zaciàganie kredytu technicznego zabezpieczonego obligacjami
skarbowymi. Banki sporadycznie korzysta∏y z tej mo˝liwoÊci.

6%

16% 78%

Swapy walutowe (16%)

Transakcje warunkowe (6%)Lokaty (78%) 

Polska 2003 r.

22% 33%

45%

Strefa euro 2003 r.

Swapy walutowe (22%)

Transakcje warunkowe (45%)Lokaty (33%) 

Wykres 6.1.23. Obroty pomi´dzy bankami – rezydentami na rynku transakcji o charakterze
lokacyjnym w Polsce i strefie euro

Uwagi: obroty netto na rynku transakcji o charakterze lokacyjnym stanowi wartoÊç nominalna lokat niezabezpieczonych, transakcji repo
i SBB/BSS oraz swapów walutowych zawartych pomi´dzy bankami - rezydentami Polski i strefy euro, nominowanych, odpowiednio w z∏otych i euro.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych NBP oraz raportu Europejskiego Banku Centralnego: Money Market Study 2003. Frankfurt 2004.
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Jednà z mo˝liwych przyczyn dominacji bonów skarbowych jako zabezpieczenia sà prawdo-
podobnie procedury oraz poziom op∏at rozliczeniowych. Bony i obligacje skarbowe sà rozliczane
w dwóch ró˝nych systemach – odpowiednio Rejestrze Papierów WartoÊciowych NBP i KDPW. Dru-
gim czynnikiem jest organizacja zarzàdzania p∏ynnoÊcià w bankach. Najcz´Êciej inni dealerzy zarzà-
dzajà portfelem obligacji, a inni zabezpieczajà p∏ynnoÊç banku, co w po∏àczeniu z brakiem odpo-
wiednich procedur w zakresie zarzàdzania aktywami skutkuje ograniczonymi mo˝liwoÊciami wyko-
rzystania obligacji skarbowych do transakcji p∏ynnoÊciowych. Poza tym, w transakcjach warunko-
wych preferuje si´ u˝ywanie krótkoterminowych instrumentów d∏u˝nych, ze wzgl´du na mniejszà
wra˝liwoÊç ich cen na zmiany stóp procentowych, a wi´c potencjalnie mniejszy spadek wartoÊci za-
bezpieczenia. Kolejnà przyczynà mo˝e byç dyslokacja obligacji skarbowych w systemie bankowym
(wykres 6.1.25). Wi´kszoÊç banków, które charakteryzujà si´ niedoborem p∏ynnoÊci, utrzymuje ma-
∏e portfele obligacji skarbowych. Cz´sto posiadajà wi´ksze portfele bonów skarbowych, które wy-
korzystujà g∏ównie przy zaciàganiu kredytu technicznego w NBP. Gros obligacji skarbowych znajdu-
je si´ w portfelach banków, które majà du˝à baz´ depozytowà i rzadko sà stronà pozyskujàcà Êrod-
ki pieni´˝ne na rynku repo lub BSB/SBB. Natomiast ma∏e i Êrednie banki, które ze wzgl´du na niskie
limity kredytowe powinny preferowaç finansowanie na rynku transakcji warunkowych, nie wykorzy-
stujà tego instrumentu ze wzgl´du na ograniczone portfele obligacji313. JeÊli wziàç pod uwag´ wy-
korzystanie bonów skarbowych w kredycie technicznym314 i w operacjach BSB z podmiotami nie-
bankowymi, to w niektórych bankach tak˝e portfele bonów skarbowych sà zbyt ma∏e, by aktywnie

16% 82%

Inne papiery dłu˝ne (2%)

Obligacje skarbowe (16%)Bony skarbowe (82%)

2%
Transakcje SBB/BSB

33%

28% 39%

Obligacje skarbowe (28%)

Bony pieni´˝ne (33%)Bony skarbowe (39%)

Transakcje repo

Wykres 6.1.24. Struktura zabezpieczeƒ transakcji warunkowych w 2003 r. w Polsce

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych Rejestru Papierów WartoÊciowych NBP, KDPW oraz sprawozdawczoÊci banków pe∏niàcych
funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych funkcji.
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Wykres 6.1.25. Rozk∏ad papierów skarbowych w krajowym systemie bankowym

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych NBP i KDPW.

313 Podobna sytuacja wyst´powa∏a tak˝e na W´grzech – por. D. Szakály, H. Tóth: Repo Markets, Experiences and
opportunities in Hungary. Budapest 1999 National Bank of Hungary, s. 53.
314 Âredni stan bonów skarbowych stanowiàcych zabezpieczenie tego instrumentu, usprawniajàcego rozliczenia w cià-
gu dnia operacyjnego, wynosi∏ na koniec 2003 r. ponad 5 mld z∏.
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uczestniczyç w mi´dzybankowym rynku repo. T∏umaczy to niski udzia∏ transakcji warunkowych
i dominacj´ depozytów niezabezpieczonych w obrotach na rynku transakcji o charakterze lokacyj-
nym. Barierà rozwoju rynku repo mo˝e byç tak˝e sama nadp∏ynnoÊç systemu bankowego. W sytu-
acji strukturalnej nadp∏ynnoÊci banki pozyskujàce Êrodki na rynku w mniejszym stopniu muszà wy-
korzystywaç transakcje zabezpieczone.

UUcczzeessttnniiccyy  rryynnkkuu

Transakcje warunkowe regularnie zawiera kilkanaÊcie banków krajowych. Pozosta∏e ban-
ki, aby móc uczestniczyç na tym rynku i efektywnie wykorzystywaç jego mo˝liwoÊci, muszà do-
stosowaç swoje procedury i systemy operacyjne. Pozytywnym zjawiskiem jest coraz wi´ksza ak-
tywnoÊç inwestorów instytucjonalnych, którzy lokujà swoje nadwy˝ki p∏ynnoÊci. Ograniczone
bankowe portfele bonów skarbowych wymuszajà stosowanie w transakcjach BSB obligacji skar-
bowych. Z powodu metody wyliczania ceny kupna/sprzeda˝y (tabela 6.1.6) preferowane sà ob-
ligacje zerokuponowe. Równie˝ przedsi´biorstwa niefinansowe ch´tniej lokujà swoje przejÊcio-
we nadwy˝ki p∏ynnoÊci w transakcjach BSB. Cz´sto operacje te sà zabezpieczone komercyjnymi
instrumentami d∏u˝nymi, gdy˝ wobec wy˝szego ryzyka kredytowego emitenta lokaty takie ma-
jà wy˝szà dochodowoÊç.

Wi´kszoÊç transakcji warunkowych pomi´dzy instytucjami finansowymi jest zawierana
na nieregulowanym rynku pozagie∏dowym. Transakcji repo i SBB/BSB zabezpieczonych papierami
skarbowymi mo˝na tak˝e dokonywaç na elektronicznej platformie CeTO. Obroty na tym rynku sà
jednak niewielkie. 

Pozytywny wp∏yw na rozwój rynku transakcji warunkowych mia∏o stworzenie jednolitej pod-
stawy prawnej – Rekomendacji dotyczàcej zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim
rynku finansowym315. Dokument ten okreÊla podstawowe warunki zawierania i rozliczania trans-
akcji, stosowania zabezpieczeƒ i konsekwencje niewywiàzania si´ z umowy przez jednà ze stron.
Postanowienia tej rekomendacji sà standardem powszechnie stosowanym przez uczestników ryn-
ku. Wa˝nà zmianà w prawodawstwie by∏o zagwarantowanie efektywnoÊci kompensacji niewyma-
galnych zobowiàzaƒ w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci kontrahenta316.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

W najbli˝szych latach wartoÊç obrotów na rynku transakcji warunkowych powinna syste-
matycznie wzrastaç. Du˝e znaczenie dla przysz∏ego rozwoju rynku repo b´dzie mia∏o wprowa-
dzenie zerowej stopy rezerwy obowiàzkowej od transakcji z podmiotami niebankowymi, gdy˝
zniweluje to ekonomicznà przewag´ operacji SBB/BSB i b´dzie sprzyja∏o ujednoliceniu formy
transakcji warunkowych. Wydaje si´ jednak, ˝e na rynku klientowskim transakcje BSB b´dà nadal
zawierane. Przepisy regulujàce dzia∏alnoÊç funduszy emerytalnych nie pozwalajà, aby w transak-
cjach repo po˝ycza∏y papiery wartoÊciowe od innych podmiotów317. Istniejà jedynie mo˝liwoÊci
dokonywania lokat typu BSB. 

Rozwój mi´dzybankowego rynku repo jest z pewnoÊcià najwi´kszym wyzwaniem dla krajo-
wego rynku pieni´˝nego, który w niedalekiej przysz∏oÊci zintegruje si´ z europejskim rynkiem pie-
ni´˝nym. Dostosowania systemu prawnego i infrastruktury mogà jedynie sprzyjaç zwi´kszeniu p∏yn-
noÊci tego rynku. O wiele wi´cej zale˝y od samych uczestników rynku. W niektórych bankach ko-
nieczne sà zmiany w zakresie procedur operacyjnych, sposobów zabezpieczania p∏ynnoÊci i polity-
ki zarzàdzania aktywami.

315 Rekomendacja dotyczàca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim rynku finansowym. Warszawa
2001 Zwiàzek Banków Polskich.
316 Por. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535).
317 Por. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U.
Nr 159, poz. 1677).
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6.2. Rynek kapita∏owy

6.2.1. Ewolucja wielkoÊci i struktury rynku kapita∏owego

Najwa˝niejszymi segmentami rynku kapita∏owego w Polsce sà: rynek obligacji skarbowych
oraz rynek akcji. Pozosta∏e segmenty nadal odgrywajà ma∏à rol´.

6.2.2. Rynek d∏ugoterminowych instrumentów d∏u˝nych o charakterze zbywalnym

6.2.2.1. Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe sà instrumentami d∏u˝nymi o terminach wykupu d∏u˝szych ni˝ jeden rok, emi-
towanymi przez Skarb Paƒstwa reprezentowany przez Ministra Finansów. W stosunku do instrumentów
emitowanych przez sektor niepubliczny obligacje skarbowe wyró˝niajà si´ nast´pujàcymi cechami:

– wià˝à si´ z ni˝szym ryzykiem kredytowym,

– majà du˝à p∏ynnoÊç oraz ró˝norodne okresy sp∏aty,

– dysponujà rozwini´tà infrastrukturà rynkowà w zakresie organizacji rynku pierwotnego
i wtórnego,

– sà szeroko wykorzystywane w transakcjach repo i sell-buy-back,

– odgrywajà rol´ instrumentu bazowego dla instrumentów pochodnych,

– spe∏niajà funkcj´ punktu odniesienia (benchmark) przy okreÊlaniu rentownoÊci papierów
nieskarbowych.

W zale˝noÊci od mo˝liwoÊci zbywania obligacje Skarbu Paƒstwa dzielà si´ na: 

– obligacje rynkowe – sà to instrumenty, do których prawa w∏asnoÊci mogà byç swobodnie
przenoszone na rynku wtórnym,

– obligacje nierynkowe – prawa w∏asnoÊci do tych instrumentów nie mogà byç swobodnie
przenoszone, w zwiàzku z czym nie mogà byç przedmiotem obrotu na rynku wtórnym.

WWiieellkkooÊÊçç  ii ssttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

Rynek obligacji skarbowych stanowi∏ na koniec 2003 r. 69% ca∏ego krajowego rynku d∏u˝-
nych papierów wartoÊciowych i 93% rynku papierów d∏ugoterminowych318. W krajach strefy

Tabela 6.2.1. Zad∏u˝enie z tytu∏u poszczególnych instrumentów rynku kapita∏owego (w mld z∏)

1 Dane na koniec stycznia 2003 r. jako reprezentatywne dla 2002 r.
2 Dane na koniec stycznia 2004 r. jako reprezentatywne dla 2003 r. 
3 Kapitalizacja GPW.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, NBP, GPW.

22000011 22000022 22000033

IInnsstt rruummeennttyy  dd∏∏uu˝̋nnee 113388,,2266 117733,,2299 220022,,0055

Obligacje rynkowe SP 123,50 153,90 184,50

Obligacje komunalne 1,60 2,20 2,70

D∏ugoterminowe papiery d∏u˝ne przedsi´biorstw b.d. 3,901 5,502

D∏ugoterminowe papiery d∏u˝ne banków komercyjnych 0,06 0,09 0,75

Listy zastawne 0,10 0,20 0,80

Obligacje NBP 13,00 13,00 7,80

IInnsstt rruummeennttyy  uuddzziiaa∏∏oowwee  ––  aakkcc jj ii33 110033,,4400 111100,,6600 116677,,7700

318 Wskaêniki dotyczà papierów emitowanych przez podmioty krajowe.
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euro udzia∏ sektora papierów skarbowych nie jest tak du˝y i wskaêniki te wynios∏y odpowiednio
43% i 48%. 

Udzia∏ obligacji rynkowych w zad∏u˝eniu krajowym Skarbu Paƒstwa wzrós∏ z 66,7% w 2001 r.
do 73,5% w 2003 r. W latach 2002–2003 obligacje rynkowe charakteryzowa∏y si´ najwy˝szà dyna-
mikà wzrostu spoÊród instrumentów emitowanych przez Skarb Paƒstwa. Wynika∏o to z realizacji
przez Ministerstwo Finansów polityki zamiany d∏ugu nierynkowego na instrumenty rynkowe.

Okres 2002-2003 charakteryzowa∏ si´ wysokà dynamikà zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa. Zwi´k-
szenie potrzeb po˝yczkowych paƒstwa przy równoczesnym spadku dochodów z prywatyzacji przy-
czyni∏o si´ do szybkiego wzrostu wielkoÊci rynku SPW. Wysoka dynamika rynku by∏a g∏ównie wyni-
kiem rozwoju segmentu obligacji o sta∏ym oprocentowaniu. Obligacje o oprocentowaniu zmien-
nym i obligacje nierynkowe w latach 2002-2003 traci∏y na znaczeniu. 

Obligacje rynkowe o sta∏ym oprocentowaniu

Obligacje o sta∏ym oprocentowaniu stanowià zasadniczà cz´Êç rynku. W latach 2002-2003
nadal ros∏o znaczenie obligacji o sta∏ym oprocentowaniu w finansowaniu deficytu bud˝etowego.
Udzia∏ tych instrumentów w segmencie obligacji rynkowych wyniós∏ na koniec 2001 r. 79,0%,
na koniec 2002 r. 86,9%, a na koniec 2003 r. 91,6%. Wysoki udzia∏ obligacji o sta∏ym oprocento-
waniu w zad∏u˝eniu rynkowym oznacza zbli˝anie si´ struktury polskiego rynku obligacji skarbowych
do struktur typowych dla rynków rozwini´tych. W 2003 r. w Unii Europejskiej d∏ug publiczny by∏ fi-
nansowany w 96% instrumentami o sta∏ym oprocentowaniu.

Tabela 6.2.2. Struktura zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa w latach 2001-2003 
(w mld z∏, stan na koniec okresu)

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów.

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee 22000011 22000022 22000033 DDyynnaammiikkaa

(( rrookk  ppoopprrzzeeddnnii   ==  110000))

22000022 22000033

Zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa 283,9 327,9 378,9 115,5 115,6 133,5

I. Zad∏u˝enie krajowe Skarbu Paƒstwa 185,0 219,3 251,2 118,5 114,5 135,7

1. D∏ug z tytu∏u  SPW 176,0 212,4 246,0 120,6 115,8 139,7

1.1. Rynkowe SPW 158,7 195,9 232,6 123,4 118,7 146,6

– obligacje rynkowe 123,5 153,9 184,5 124,6 119,9 149,4

– o oprocentowaniu sta∏ym 97,5 133,8 169,0 137,2 126,3 173,2

– o oprocentowaniu zmiennym 25,9 20,1 15,5 77,4 77,4 59,9

1.2. Obligacje oszcz´dnoÊciowe 6,1 7,7 7,4 127,4 96,5 123,0

1.3. Nierynkowe SPW 11,3 8,8 6,0 77,6 68,1 52,8

22000033//22000011
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%

Wykres 6.2.1. Struktura wyemitowanych obligacji skarbowych

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów.
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Wzrostowi udzia∏u obligacji o sta∏ym oprocentowaniu sprzyja∏y stopniowe obni˝anie si´ in-
flacji i redukcja stóp procentowych przez bank centralny. Obligacje o sta∏ym oprocentowaniu sà in-
strumentami wra˝liwymi na zmiany stopy inflacji. Du˝e zmiany inflacji powodujà problemy z w∏a-
Êciwà wycenà papierów i wzrost ryzyka inwestycyjnego.

Obligacje rynkowe o zmiennym oprocentowaniu

Obligacje rynkowe o zmiennym oprocentowaniu dzielà si´ na obligacje hurtowe oraz deta-
liczne, ich nomina∏ wynosi odpowiednio 1.000 z∏ i 100 z∏.

W latach 2002–2003, podobnie jak w 2001 r., w obiegu znajdowa∏y si´ nast´pujàce obligacje: 

– 3-letnie o charakterze detalicznym,

– 10-letnie o charakterze hurtowym,

– nominowane w dolarach amerykaƒskich (wyemitowane w celu pozyskania Êrodków
na przedterminowà sp∏at´ zad∏u˝enia wobec Brazylii, wykupione w listopadzie 2003 r.)319.

Oprocentowanie rynkowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie oprocentowania, nomi-
nowanych w z∏otych, bazuje na rentownoÊci bonów skarbowych bàdê stawce WIBOR, powi´kszo-
nych o premi´. 

Popyt na papiery o zmiennym oprocentowaniu mala∏ wraz ze spadkiem inflacji i obni˝aniem
stóp procentowych przez NBP. Udzia∏ obligacji o zmiennym oprocentowaniu w obligacjach rynko-
wych zmniejszy∏ si´ z 21,0% na koniec 2001 r. do 8,4% na koniec 2003 r.

Obligacje oszcz´dnoÊciowe 

W latach 2002-2003, podobnie jak w poprzednich okresach, w posiadaniu inwestorów znajdo-
wa∏y si´ obligacje 2-letnie o sta∏ym oprocentowaniu oraz obligacje 4-letnie indeksowane do inflacji.

Cechà charakterystycznà obligacji oszcz´dnoÊciowych jest to, ˝e:

– emisje skierowane sà tylko do krajowych osób fizycznych,

– mogà mieç kapitalizowane odsetki,

– nie sà notowane na rynku wtórnym, 

– mo˝na je przedstawiç do przedterminowego wykupu.

Pogorszenie si´ koniunktury na rynku obligacji w II po∏owie 2003 r. spowodowa∏o spadek po-
pytu na 2-letnie obligacje o sta∏ym oprocentowaniu. Zwi´kszy∏a si´ te˝ wartoÊç tych obligacji przed-
stawianych do wczeÊniejszego wykupu. W rezultacie nastàpi∏o zmniejszenie si´ tego segmentu ryn-
ku na koniec 2003 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. 

319 „Rynek finansowy w Polsce 1998–2001”. Warszawa 2002 NBP.

Tabela 6.2.3. Struktura obligacji hurtowych (w %)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych KDPW.

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee 22000011 22000022 22000033

Obligacje 2-letnie zerokuponowe 24,3 28,3 30,6

Obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta∏ym 33,1 42,5 44,0

Obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta∏ym 10,0 12,3 15,3

Obligacje 20-letnie o oprocentowaniu sta∏ym – 1,1 0,9

Pozosta∏e obligacje o oprocentowaniu sta∏ym 22,3 8,4 3,2

Obligacje o oprocentowaniu zmiennym 10,3 7,4 6,0

OObbll iiggaaccjjee  hhuurr ttoowwee  ooggóó∏∏eemm 110000,,00 110000,,00 110000,,00
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Obligacje nierynkowe (pasywne) 

W latach 2002–2003 kontynuowana by∏a polityka zamiany d∏ugu nierynkowego na instru-
menty rynkowe. RównoczeÊnie Skarb Paƒstwa nie emitowa∏ ju˝ nowych obligacji nierynkowych.

RRyynneekk  ppiieerrwwoottnnyy

Organizacja rynku pierwotnego jest dostosowana do rozmiarów dokonywanych transakcji.

Od 2003 r. hurtowe obligacje rynkowe, podobnie jak bony skarbowe, sà sprzedawane
na przetargach wybranej grupie Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych (DSPW)320. Za-
chodzi∏y te˝ zmiany w formach sprzeda˝y hurtowych obligacji skarbowych: wprowadzone zosta∏y
przetargi odkupu i zamiany321, uzupe∏niajàce oraz tzw. private placement322. Wprowadzenie prze-
targów odkupu i zamiany mia∏o na celu ograniczenie ryzyka refinansowania oraz zwi´kszenie war-
toÊci tzw. emisji benchmarkowych. Sprzeda˝ obligacji na przetargach odkupu i zamiany stanowi∏a
9,1% ogó∏u obligacji sprzedanych na przetargach (w 2002 r. – 15,9%).

Sprzeda˝ obligacji detalicznych, zarówno rynkowych, jak i oszcz´dnoÊciowych, odbywa si´
od sierpnia 2003 r. poprzez punkty sprzeda˝y w PKO BP. Do inwestorów detalicznych kierowane sà
obligacje zarówno o zmiennym, jak i sta∏ym oprocentowaniu. Rynkowe obligacje detaliczne prze-
znaczone sà dla krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych (z wyjàtkiem instytucji finan-
sowych). W przeciwieƒstwie do obligacji oszcz´dnoÊciowych, nie mogà byç przedstawione
do wczeÊniejszego wykupu.

WWiieellkkooÊÊçç  eemmiissjjii

W 2003 r. Ministerstwo Finansów ogó∏em wyemitowa∏o obligacje o wartoÊci 67,8 mld z∏,
z czego 62,5 mld z∏ stanowi∏y obligacje hurtowe. Oznacza∏o to spadek o 1,1% wartoÊci emitowa-
nych papierów ogó∏em w stosunku do 2002 r. oraz wzrost o 47,2% w stosunku do 2001 r.

Tabela 6.2.4. Zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa z tytu∏u obligacji oszcz´dnoÊciowych

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

RRookk OObbll iiggaaccjjee  22-- lleettnniiee  
((ww  mmllnn  zz ∏∏ ))

UUddzziiaa∏∏   oobbll iiggaaccjj ii   22-- lleettnniicchh
ww  kkrraajjoowwyycchh  SSPPWW  ((ww  %%))

OObbll iiggaaccjjee  44-- lleettnniiee  
((ww  mmllnn  zz ∏∏ ))

UUddzziiaa∏∏   oobbll iiggaaccjj ii   44-- lleettnniicchh
ww  kkrraajjoowwyycchh  SSPPWW  ((ww  %%))

1999 471,2 0,4 22,7 0,0

2000 1.460,9 1,3 492,6 0,4

2001 5.168,7 4,6 889,6 0,5

2002 6.670,3 5,9 1.047,8 0,5

2003 6.338,4 5,6 1.111,2 0,5

Tabela 6.2.5. Stan zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa z tytu∏u obligacji nierynkowych 

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

RRookk
OObbll iiggaacc jjee

nniieerryynnkkoowwee  ooggóó∏∏eemm
((ww  mmllnn  zz ∏∏ ))

UUddzziiaa∏∏   oobbll iiggaacc jj ii
nniieerryynnkkoowwyycchh

ww kkrraajjoowwyycchh  SSPPWW
(( ww %% ))

OObbll iiggaacc jjee
rreesstt rruukkttuurryyzzaaccyyjjnnee

((ww  mmllnn  zz ∏∏ ))

OObbll iiggaacc jjee  nnaa
zzwwii ´́kksszzeenniiee

ffuunndduusszzyy  BBGG˚̊  
((ww  mmllnn  zz ∏∏ ))

OObbll iiggaacc jjee
nnoommiinnoowwaannee  
ww  UUSSDD  ’’9911  
((ww  mmllnn  zz ∏∏ ))

1999 15.224,0 13,4 6.161,1 911,6 8.151,4

2000 13.525,8 10,2 6.402,6 788,3 6.335,0

2001 11.300,1 6,4 6.148,0 795,2 4.357,0

2002 8.765,7 4,1 5.486,2 765,1 2.514,4

2003 5.965,4 2,4 4.444,2 705,7 815,4

320 Funkcjonowanie DSPW omówione jest w podrozdziale 6.1.2.1.
321 Polegajàce na odkupie obligacji przed terminem ich zapadalnoÊci i jednoczesnym oferowaniu inwestorom zakupu
nowych papierów skarbowych.
322 BezpoÊrednia sprzeda˝ papierów wybranemu inwestorowi lub grupie inwestorów z pomini´ciem rynku.
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Polityka emisyjna Skarbu Paƒstwa ustalana jest corocznie na okresy 3-letnie323 w dokumen-
cie pt. Strategia zarzàdzania d∏ugiem sektora finansów publicznych. W 2003 r. Ministerstwo Finan-
sów przygotowa∏o, w formie za∏àcznika do ustawy bud˝etowej na 2004 r., nowy dokument doty-
czàcy strategii na lata 2004-2006. Po∏o˝ono w nim wi´kszy nacisk na potrzeb´ reformy finansów
publicznych oraz dostosowanie krajowego rynku SPW do standardów europejskich. Dostosowanie
ma si´ odbywaç m.in. poprzez ograniczenie liczby emisji oraz zwi´kszenie ich pojedynczej wartoÊci
do co najmniej 5 mld euro324.
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Obligacje hurtowe Obligacje detaliczne

mld z∏

Wykres 6.2.2. Emisja brutto obligacji skarbowych

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych NBP, KDPW, MF.

323 Coroczne przygotowanie strategii na okresy 3-letnie ma na celu bie˝àce korygowanie przyj´tych za∏o˝eƒ.
324 Wi´cej w dokumencie Ministerstwa Finansów pt. Strategia zarzàdzania d∏ugiem sektora finansów publicznych w la-
tach 2004–2006, wrzesieƒ 2003, s. 46.

STRATEGIA ZARZÑDZANIA D¸UGIEM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W LATACH 2004-2006

Podstawowe za∏o˝enia strategii to:
– utrzymanie wielkoÊci d∏ugu publicznego na bezpiecznym poziomie,
– ograniczanie poziomu deficytu bud˝etu paƒstwa w kolejnych latach,
– reforma finansów publicznych poprzez wprowadzenie kompleksowego programu

zmian w alokacji Êrodków bud˝etowych,
– ograniczanie udzielania nowych por´czeƒ i gwarancji tylko do wspierania inwestycji,
– zahamowanie procesu narastania zad∏u˝enia w sektorze finansów publicznych poza

Skarbem Paƒstwa i jednostkami samorzàdu terytorialnego,
– minimalizacja kosztów obs∏ugi d∏ugu,
– dostosowanie krajowego rynku papierów skarbowych do standardów UE,
– doskonalenie systemu dealerów skarbowych papierów wartoÊciowych,
– poprawa zarzàdzania p∏ynnoÊcià bud˝etu paƒstwa,
– kontynuowanie zamiany d∏ugu nierynkowego na instrumenty rynkowe,
– finansowanie sp∏at zad∏u˝enia zagranicznego z uwzgl´dnieniem minimalizacji kosztu

i ryzyka,
– przedterminowa sp∏ata cz´Êci d∏ugu zagranicznego,
– koordynacja zarzàdzania d∏ugiem zagranicznym z innymi przep∏ywami walutowymi,
– obni˝enie poziomu emisji d∏ugu na rynku krajowym poprzez wykorzystanie Êrodków

z mi´dzynarodowych instytucji finansowych.



170

6

Rynki finansowe

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

W rezultacie przyj´tej strategii i wzrostu potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa zwi´ksza-
∏y si´ oferty sprzeda˝y obligacji skarbowych na przetargach. W 2001 r. Êrednia oferta sprzeda˝y ob-
ligacji na jednym przetargu wynosi∏a 1,0 mld z∏, a w latach 2002 i 2003 wskaênik ten wyniós∏ od-
powiednio 1,8 mld z∏ i 2,2 mld z∏.

Od maja 2003 r. nadwy˝ka popytu na obligacje skarbowe nad ich poda˝à na hurtowym ryn-
ku pierwotnym zacz´∏a si´ obni˝aç. Relatywny spadek popytu na rynku pierwotnym wyprzedzi∏
o oko∏o 2-4 miesiàce odwrócenie si´ tendencji cenowych na rynku wtórnym.

RRyynneekk  wwttóórrnnyy

WielkoÊç obrotów 325

Lata 2002-2003 cechowa∏y si´ bardzo wysokà dynamikà obrotów obligacjami skarbowymi.
W 2002 r. obroty roczne wzros∏y o 129%, a w 2003 r. o 82%.

Wysokiej dynamice obrotów obligacjami skarbowymi w latach 2002–2003 sprzyja∏y takie
czynniki, jak:

– obni˝ajàce si´ stopy procentowe (rosnàce ceny), przynoszàce dodatkowe zyski posiada-
czom obligacji skarbowych o sta∏ym oprocentowaniu,

– rozwój operacji warunkowych (repo oraz sell-buy-back), w których wykorzystywane sà
obligacje,

325 Je˝eli nie zaznaczono inaczej, przez obroty rozumie si´ obroty brutto.
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Wykres 6.2.3. Obroty na rynku wtórnym obligacji skarbowych

Uwaga: ∏àcznie rynek nieregulowany, elektroniczny i gie∏dowy.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych KDPW.
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych NBP.
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– wzrost wielkoÊci emisji, umo˝liwiajàcy wejÊcie na rynek nowym, du˝ym inwestorom, 

– uruchomienie elektronicznego rynku SPW.

Wraz ze wzrostem obrotu zwi´kszy∏ si´ tak˝e wskaênik p∏ynnoÊci: z 0,64 w 2001 r. do 1,12
w 2002 r. i 1,67 w 2003 r.326

Wzrost wartoÊci pojedynczej emisji obligacji prowadzi do wi´cej ni˝ proporcjonalnego wzro-
stu obrotu tà obligacjà. Oznacza to, ˝e im wi´ksze sà pojedyncze emisje, tym wy˝sza jest p∏ynnoÊç
rynku obligacji. W latach 2002-2003 ros∏a wielkoÊç najwi´kszych pojedynczych emisji obligacji. O ile
na koniec 2001 r. najwi´ksza emisja na rynku mia∏a wartoÊç 6,7 mld z∏, o tyle w 2002 r. 13,4 mld
z∏, a w 2003 r. 22,8 mld z∏.

Organizacja obrotu

Oprócz dotychczas istniejàcych rynków wtórnych (nieregulowanego oraz gie∏dowego)
w kwietniu 2002 r. zosta∏ utworzony na CeTO Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Warto-
Êciowych (ERSPW). Jego uczestnikami sà banki majàce status dealerów SPW. Celem utworzenia te-
go rynku, oprócz poprawy wyceny papierów skarbowych, by∏o zwi´kszenie p∏ynnoÊci oraz przejrzy-
stoÊci obrotu. Istotne znaczenie mia∏o tak˝e u∏atwienie dost´pu do rynku inwestorom niefinanso-
wym i usprawnienie rozliczeƒ transakcji.
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Wykres 6.2.5. Wskaênik p∏ynnoÊci rynku obligacji skarbowych

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych KDPW.

326 P∏ynnoÊç mierzona jest ilorazem Êrednich miesi´cznych obrotów obligacjami skarbowymi i Êrednich miesi´cznych
wartoÊci obligacji b´dàcych w posiadaniu inwestorów.
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych KDPW.
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Rynek elektroniczny przejà∏ tylko nieznacznà cz´Êç obrotów z rynku nieregulowanego. Zde-
cydowana wi´kszoÊç transakcji, tak jak poprzednio, by∏a zawierana na rynku nieregulowanym. Jed-
nà z przyczyn powolnego rozwoju rynku elektronicznego mo˝e byç niech´ç banków do ujawniania
swoim klientom i partnerom transakcji pe∏nych informacji o kosztach nabycia i sprzeda˝y obligacji.

Do podstawowych przyczyn koncentrowania si´ obrotów na rynku nieregulowanym nale˝à
równie˝:

– system organizacji rynku pierwotnego, w którym banki sà pierwotnymi nabywcami skarbo-
wych papierów wartoÊciowych, 

– ni˝sze koszty obrotu (brak obowiàzkowego poÊrednictwa biur maklerskich, op∏at gie∏do-
wych i CeTO),

– wi´ksza p∏ynnoÊç rynku nieregulowanego, umo˝liwiajàca realizacj´ du˝ych zleceƒ
przy mniejszym wp∏ywie na ceny, ni˝ mia∏oby to miejsce na ERSPW, 

– brak dost´pu banków zagranicznych do rynku elektronicznego.

Równoleg∏e funkcjonowanie trzech rynków obrotu obligacjami skarbowymi (nieregulowane-
go, elektronicznego oraz gie∏dowego) wywo∏uje tendencj´ do ich specjalizacji. Na rynkach nieregu-
lowanym oraz elektronicznym transakcje sà zawierane przede wszystkimi przez inwestorów insty-
tucjonalnych, natomiast na rynku gie∏dowym przez inwestorów indywidualnych.

IInnwweessttoorrzzyy

Podstawowymi inwestorami na rynku skarbowych papierów wartoÊciowych sà inwestorzy
krajowi, których udzia∏ w rynku w 2003 r. wyniós∏ 78,1%327. W latach 2002-2003, tak jak wcze-
Êniej, g∏ównymi nabywcami obligacji skarbowych by∏y banki krajowe. Do 2002 r. mala∏ udzia∏ ban-
ków w strukturze nabywców. Przyczynà by∏ wzrost znaczenia nowych inwestorów instytucjonalnych
(zak∏adów ubezpieczeƒ, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych). W 2003 r. udzia∏ banków
w strukturze nabywców ponownie wzrós∏.

Tabela 6.2.6. Udzia∏ poszczególnych rynków w obrotach na rynku obligacji skarbowych (w %)

1 ¸àcznie z operacjami repo oraz sell-buy-back.
2 Elektroniczny Rynek SPW zosta∏ uruchomiony w ramach CeTO w kwietniu 2002 r. W zwiàzku z tym dane z 2002 r. sà nieporównywalne
z poprzednimi latami.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych NBP, KDPW.

RRookk RRyynneekk  
nniieerreegguulloowwaannyy11 GGPPWW CCeeTTOO22 TTrraannssaakkccjjee  pprroowwaaddzzoonnee  ww  rraammaacchh

ooppeerraaccjj ii   oottwwaarrtteeggoo  rryynnkkuu  NNBBPP

1998 92,5 6,4 1,1 –

1999 95,6 4,2 0,2 –

2000 97,6 1,8 0,1 0,5

2001 98,0 0,6 0,0 1,4

2003 94,1 0,4 5,4 0,1

2002 94,2 0,2 5,0 0,6

Tabela 6.2.7. Ârednia wartoÊç pojedynczej transakcji obligacjami skarbowymi na rynkach
wtórnych (w mln z∏)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych KDPW.

RRyynneekk 22000022 22000033

Rynek nieregulowany 11,05 19,41

Elektroniczny rynek SPW 6,09 11,18

Gie∏da papierów wartoÊciowych 0,03 0,06

327 Wskaênik wyra˝a udzia∏ inwestorów krajowych w rynku obligacji wyemitowanych na rynek krajowy na koniec 2003 r.
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W analizowanym okresie ros∏o zaanga˝owanie inwestorów zagranicznych na rynku obligacji
skarbowych. Tendencji tej nie odwróci∏ nawet spadek cen obligacji w II po∏owie 2003 r.

G∏ównà przyczynà zainteresowania inwestorów zagranicznych polskimi obligacjami by∏
utrzymujàcy si´ dysparytet stóp procentowych i zwiàzana z tym tzw. gra na konwergencj´, tj. ocze-
kiwanie na wzrost cen obligacji do poziomów wyst´pujàcych w krajach UE. Do innych przyczyn
mo˝na zaliczyç:

• Os∏abienie si´ z∏otego wzgl´dem euro, oznaczajàce ni˝szy koszt wejÊcia na rynek.

• Okresowà sprzeda˝ obligacji przez krajowe niebankowe instytucje finansowe, co prowadzi-
∏o do spadku cen i tworzy∏o dogodne warunki nabywania obligacji na rynku wtórnym, je-
˝eli inwestorzy zagraniczni uznawali spadek cen za przejÊciowy. Z uwagi na uwarunkowa-
nia techniczne (rosnàce ryzyko stopy procentowej przy braku mo˝liwoÊci zabezpieczenia
portfela) instytucje wspólnego inwestowania by∏y zmuszone do redukcji portfela obligacji.

• Najwi´kszà w regionie wielkoÊç i p∏ynnoÊç rynku obligacji.

Tabela 6.2.8. Inwestorzy zagraniczni na rynku obligacji (stan na koniec okresu)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych NBP, KDPW, MF.

RRookk WWaarrttooÊÊçç  oobbll iiggaaccjj ii   sskkaarrbboowwyycchh  ww  ppoossiiaaddaanniiuu
iinnwweessttoorróóww  zzaaggrraanniicczznnyycchh  ((ww  mmlldd  zz ∏∏ ))

UUddzziiaa∏∏   iinnwweessttoorróóww  zzaaggrraanniicczznnyycchh  ww  rryynnkkuu
oobbll iiggaaccjj ii   kkrraajjoowwyycchh  ((ww  %%))

1999 6,6 9,4

2000 15,7 12,7

2001 19,9 16,1

2002 30,3 19,7

2003 40,3 21,9

Tabela 6.2.9. Ârednioroczna rentownoÊç 10-letnich obligacji skarbowych w Polsce i strefie
euro (w %)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych ECB, NBP.

RRookk PPooll sskkaa SStt rreeffaa  eeuurroo RRóó˝̋nniiccaa  mmii ´́ddzzyy  rreennttoowwnnooÊÊcc iiàà
oobbll iiggaaccjj ii   ww  PPoollssccee  ii   sstt rreeff iiee  eeuurroo

2001 10,72 5,03 5,69

2002 7,34 4,92 2,42

2003 5,78 4,16 1,62
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Wykres 6.2.7. Struktura krajowych inwestorów na rynku obligacji skarbowych

èród∏o: dane NBP.
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TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Polski rynek skarbowych papierów wartoÊciowych by∏ najwi´kszym rynkiem w krajach kandy-
dujàcych do UE. Charakteryzowa∏ si´ równie˝ najwi´kszà p∏ynnoÊcià328. W rozszerzonej UE b´dzie
natomiast 13. rynkiem pod wzgl´dem wielkoÊci.

WielkoÊç rynku obligacji b´dzie w najbli˝szych latach pochodnà potrzeb po˝yczkowych bu-
d˝etu paƒstwa. Wzrost potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa w latach 2002–2003 przebiega∏
w sprzyjajàcych warunkach rynkowych (znaczny spadek stóp procentowych, spodziewane przystà-
pienie Polski do Unii Europejskiej). W efekcie rosnàca poda˝ skarbowych papierów wartoÊciowych
nie napotyka∏a barier popytowych. Jednak w II po∏owie 2003 r. pojawi∏y si´ czynniki negatywnie od-
dzia∏ujàce na rynek obligacji (spadek cen na Êwiatowych rynkach obligacji, znaczny wzrost potrzeb

Tabela 6.2.10. Krajowe zad∏u˝enie sektora rzàdowego z tytu∏u papierów wartoÊciowych
o charakterze d∏u˝nym w 15 krajach UE oraz wybranych nowych krajach cz∏onkowskich

Uwaga: Luksemburg nie emitowa∏ papierów skarbowych.

WartoÊç zad∏u˝enia przeliczona zosta∏a na euro, po kursie 1,2595 USD/EUR.

èród∏o: Bank for International Settlements, dla Czech opracowanie w∏asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów Czech.

KKrraa jj KKrraajjoowwee  zzaadd∏∏uu˝̋eenniiee  sseekkttoorraa  rrzzààddoowweeggoo  
((ww  mmlldd  EEUURR,,   ssttaann  nnaa  kkoonniieecc  22000033  rr .. ))

W∏ochy 1.075,3

Francja 818,0

Niemcy 813,3

Wielka Brytania 405,1

Hiszpania 317,3

Belgia 255,3

Holandia 203,5

Grecja 133,8

Szwecja 111,2

Austria 108,7

Dania 84,5

Portugalia 62,4

PPooll sskkaa 5522,,22

Finlandia 52,2

W´gry 30,2

Irlandia 28,3

Czechy 14,8

Tabela 6.2.11. D∏ug publiczny w relacji do PKB w wybranych krajach europejskich (w %)

Uwaga: w tabeli oprócz krajów Europy Ârodkowej (Polska, Czechy, W´gry, S∏owacja) pokazano kraje o najwy˝szym i najni˝szym zad∏u˝eniu
w grupie paƒstw wst´pujàcych do UE oraz w grupie paƒstw strefy euro.
1 Wed∏ug polskiej metodologii, d∏ug publiczny jest wy˝szy i w 2003 r. stanowi∏, wed∏ug danych wst´pnych, 50,1% PKB (w 2002 r. 45,7% PKB).

èród∏o: dane EBC.

KKrraa jj 22000000 22000011 22000022 22000033

PPooll sskkaa11 3366,,66 3366,,77 4411,,22 4455,,44

Czechy 18,2 25,2 28,9 37,6

W´gry 55,4 53,5 57,1 59,0

S∏owacja 49,9 48,7 43,3 42,8

Cypr 61,7 64,4 67,1 72,2

Estonia 5,0 4,7 5,7 5,8

W∏ochy 111,2 110,6 108,0 106,2

Luksemburg 5,5 5,5 5,7 4,9

Strefa euro 70,4 69,4 69,2 70,5

UE 62,9 62,1 61,5 63,0

328 W 2002 r. dzienne obroty na polskim rynku by∏y 5-krotnie wy˝sze ni˝ na W´grzech i w Czechach. Obliczono na pod-
stawie opracowania EBC Bond markets and long term interest rates in European Union accession coutries, October 2003.
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po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa). Czynniki te doprowadzi∏y do wzrostu rentownoÊci obligacji
i w efekcie do wzrostu kosztów obs∏ugi d∏ugu publicznego. RównoczeÊnie jednak zwi´kszy∏y atrak-
cyjnoÊç obligacji skarbowych dla nowych inwestorów. 

Rozszerzy∏ si´ równie˝ zakres potencjalnych inwestorów. Wiele instytucji, które inwestujà d∏u-
goterminowo (fundusze inwestycyjne i emerytalne), ma zapisane w swych statutach inwestowanie
tylko w instrumenty emitowane w UE. Przystàpienie Polski do UE umo˝liwi tym funduszom inwe-
stowanie w polskie skarbowe papiery wartoÊciowe.

Funkcjonowanie rynku w najbli˝szych latach b´dzie zale˝eç od wielu czynników wzajemnie
powiàzanych:

– polityki fiskalnej rzàdu, wp∏ywajàcej na wielkoÊç poda˝y obligacji,

– ratingu finansowego paƒstwa,

– koniunktury na Êwiatowych rynkach obligacji,

– kosztu finansowania nabycia obligacji (stopy krótkoterminowe).

6.2.2.2. Obligacje przedsi´biorstw (komercyjne)

D∏ugoterminowe papiery d∏u˝ne przedsi´biorstw (DPDP) sà to papiery wartoÊciowe, emito-
wane na podstawie przepisów ustawy o obligacjach329 przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà, majàce osobowoÊç prawnà oraz spó∏ki komandytowo-akcyjne. Obligacje przedsi´-
biorstw mogà byç instrumentem o sta∏ym lub zmiennym oprocentowaniu, liczonym wg stawki ba-
zowej powi´kszonej o mar˝´. Termin ich zapadalnoÊci wynosi co najmniej jeden rok. Szczególnymi
rodzajami obligacji sà:

– obligacje zamienne, wykorzystujàce mo˝liwoÊç powiàzania cech papieru d∏u˝nego z przy-
znaniem dodatkowego Êwiadczenia w postaci prawa do zamiany na akcje spó∏ki; charak-
teryzuje je wy˝szy poziom ryzyka;

– obligacje przychodowe, wprowadzone nowelizacjà ustawy o obligacjach w 2000 r.; sà emi-
towane m.in. przez przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej i zabezpieczone przysz∏ymi
wp∏ywami z op∏at wnoszonych przez korzystajàcych z us∏ugi lub urzàdzenia finansowane-
go emisjà330.

Emisja obligacji umo˝liwia przedsi´biorstwom uzyskanie Êrodków finansowych, przeznaczo-
nych na realizacj´ d∏ugoterminowych inwestycji. RównoczeÊnie sprzyja stabilizacji sytuacji finanso-
wej emitenta, gdy˝ nabywca obligacji (obligatariusz) nie ma prawa ˝àdaç wczeÊniejszego wykupu
d∏ugu, je˝eli emitent terminowo wywiàzuje si´ ze swoich zobowiàzaƒ331. Dodatkowo, atrakcyjnoÊç
finansowania potrzeb po˝yczkowych za pomocà emisji DPDP w porównaniu z kredytem banko-
wym, mo˝e si´ zwi´kszyç z powodu braku obowiàzku okreÊlenia celu emisji. Dzi´ki temu emitent
mo˝e przeznaczyç pozyskane w ten sposób Êrodki na sp∏at´ innych zobowiàzaƒ.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu  

WartoÊç zad∏u˝enia przedsi´biorstw z tytu∏u emisji d∏ugoterminowych papierów d∏u˝nych
pozostaje niewielka w stosunku do wartoÊci zad∏u˝enia z tytu∏u emisji krótkoterminowych papie-
rów d∏u˝nych. W ostatnich dwóch latach zainteresowanie emisjà tych instrumentów jednak znacz-
nie wzros∏o (tabela 6.2.12). WartoÊç zad∏u˝enia przedsi´biorstw z tytu∏u emisji DPDP na koniec
stycznia 2003 r. wynios∏a 3,90 mld z∏ i wzros∏a do 5,54 mld z∏ na koniec stycznia 2004 r., co ozna-
cza∏o wzrost o ponad 40% w stosunku rocznym332.

329 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 1995 r., Nr 83, poz. 420 z póên. zm.).
330 S. Antkiewicz: Obligacje przychodowe. „Nasz Rynek Kapita∏owy”, sierpieƒ 2001, s. 28.
331 W. Bieƒ: Rynek papierów wartoÊciowych. Warszawa 2004 Difin Centrum Doradztwa i Informacji, s. 50.
332 W opracowaniu porównano stany zad∏u˝enia z tytu∏u emisji DPDP ze stycznia 2003 r. i 2004 r. jako reprezentatyw-
ne dla lat 2002 i 2003.



176

6

Rynki finansowe

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

RównoczeÊnie zwi´kszy∏a si´ liczba emitentów tych papierów wartoÊciowych. WartoÊç zad∏u-
˝enia z tytu∏u emisji obligacji zamiennych spad∏a w 2003 r. w stosunku do roku poprzedniego i wy-
nios∏a 0,71 mld z∏. W analizowanym okresie emitentami obligacji zamiennych by∏y: Softbank, TRAS
Tychy, Bauma oraz Comarch333.

Rynek pierwotny

W latach 2002–2003 emitentami DPDP by∏y przedsi´biorstwa334 oraz niebankowe instytucje
poÊrednictwa finansowego. W analizowanym okresie instrumenty te wyemitowa∏o ∏àcznie 19 pod-
miotów335. Na rynek wprowadzono oko∏o 20 programów emisji. Przekrój bran˝owy firm emitujà-
cych obligacje korporacyjne wskazywa∏ na zainteresowanie tà formà finansowania g∏ównie ze stro-
ny bran˝y telekomunikacyjnej, a tak˝e instytucji poÊrednictwa finansowego, kapita∏owo zwiàzanych
z bankami. Emisje tych dwóch grup emitentów stanowi∏y ∏àcznie ponad 50% ogó∏u DPDP wyemi-
towanych w analizowanym okresie. WartoÊç poszczególnych programów waha∏a si´ od 0,5 mln z∏
do 1,1 mld z∏. Najwi´kszymi emitentami by∏y: Telefonia Dialog (progam emisji 3-letnich obligacji
o zmiennym oprocentowaniu, z górnym limitem zad∏u˝enia 1,1 mld z∏), Telekomunikacja Polska
(1 mld z∏), Polskie Koleje Paƒstwowe (1 mld z∏) oraz Agencja Rozwoju Przemys∏u (600 mln z∏). Naj-
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Wykres 6.2.8. Porównanie dynamiki zad∏u˝enia z tytu∏u emisji d∏ugoterminowych papierów d∏u˝-
nych przedsi´biorstw z dynamikà przyrostu d∏ugoterminowych kredytów dla przedsi´biorstw

Uwaga: dynamik´ zad∏u˝enia z tytu∏u emisji DPDP obliczono jako stosunek stanu zad∏u˝enia z tytu∏u emisji DPDP na  koniec danego
kwarta∏u do stanu zad∏u˝enia z tytu∏u emisji DPDP na koniec kwarta∏u poprzedzajàcego dany  kwarta∏; analogicznie obliczono dynamik´
przyrostu d∏ugoterminowych kredytów dla przedsi´biorstw.

èród∏o: dane NBP, Fitch Polska SA.

Tabela 6.2.12. WartoÊç zad∏u˝enia przedsi´biorstw z tytu∏u emisji DPDP i liczba emitentów

1 Dane na koniec stycznia 2003 r.
2 Dane na koniec stycznia 2004 r.

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków – Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz
kandydatów do pe∏nienia tych funkcji, Fitch Polska SA.

22000011 2200002211 2200003322

WartoÊç zad∏u˝enia  (w mld z∏) b.d. 3,90 5,54

Liczba emitentów DPDP 51 53 59

333 Na podstawie raportu „Rating & Rynek” Fitch Polska SA, nr 24 z 31.12.2003 r.
334 Zakwalifikowanie emitentów DPDP do grup ma∏ych, Êrednich i du˝ych przedsi´biorstw jest utrudnione ze wzgl´du
na stosowanie przez poszczególne banki ró˝nych definicji tych przedsi´biorców. Mimo to mo˝na stwierdziç, ˝e (zgod-
nie z klasyfikacjà tych banków) w latach 2002–2003 emitentami obligacji korporacyjnych by∏y w 63% du˝e przedsi´-
biorstwa, w 16% – Êrednie, a 21% stanowi∏y emisje pozosta∏ych niebankowych instytucji poÊrednictwa finansowego
i pomocniczych instytucji finansowych.
335 Na podstawie danych NBP uzyskanych od banków – Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub)
Dealerów Rynku Pieni´˝nego, pe∏niàcych funkcj´ depozytariusza.
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wi´ksza wartoÊç obligacji pozostajàcych w obiegu rynkowym na koniec analizowanego okresu do-
tyczy∏a 3-letnich obligacji TP SA. By∏y to jednoczeÊnie instrumenty o najwy˝szym nominale (500 tys.
z∏). Najni˝szy nomina∏ DPDP wyniós∏ 1 tys. z∏. W analizowanym okresie DPDP by∏y emitowane jako
instrumenty niezabezpieczone. Wi´kszoÊç z nich stanowi∏y obligacje o oprocentowaniu zmiennym,
dla których stawkà bazowà by∏ WIBOR. Obligacje korporacyjne wyemitowane w latach 2002–2003
cechowa∏y si´ du˝ym zró˝nicowaniem terminów zapadalnoÊci (od 1 roku do 35 lat). DPDP o naj-
d∏u˝szym okresie zapadalnoÊci wyemitowa∏a spó∏ka Tele-Tech Investment. By∏y to obligacje nomino-
wane w euro, o wartoÊci programu emisji 87,6 mln euro. W omawianym okresie by∏ to jednocze-
Ênie jedyny program, w ramach którego na polskim rynku emitowano instrumenty nominowane
w walucie innej ni˝ z∏oty. Stan zad∏u˝enia z tytu∏u emisji DPDP nominowanych w euro wyniós∏
73,71 mln euro na koniec 2003 r., co stanowi∏o 6,28% ca∏oÊci zad∏u˝enia z tytu∏u emisji DPDP
w analizowanym okresie.

Tak jak w przypadku rynku KPDP w latach 2002–2003 zdecydowana wi´kszoÊç emisji zosta-
∏a przeprowadzona na rynku niepublicznym. Emitentami DPDP by∏y w omawianym okresie g∏ównie
spó∏ki niepubliczne. SpoÊród 19 firm, które wyemitowa∏y te instrumenty, tylko 3 by∏y notowane
na GPW (Telekomunikacja Polska, Polskie Przedsi´biorstwo Wydawnictw Kartograficznych oraz Bro-
wary Strzelec).

W grupie pi´ciu najwi´kszych organizatorów emisji d∏ugoterminowych papierów d∏u˝nych
przedsi´biorstw znajdowa∏y si´: Bank Handlowy w Warszawie SA, BRE Bank, PKO BP, ING BÂ oraz
Bank Millennium. Cztery z pi´ciu banków dominujàcych w sektorze DPDP dominowa∏y równie˝
w sektorze KPDP.

Niektóre przedsi´biorstwa, przeprowadzajàc emisj´ DPDP, korzystajà z us∏ug kilku banków
jednoczeÊnie. Celem takiego dzia∏ania jest uzyskanie lepszego dost´pu do Êrodków finansowych
(ka˝dy bank organizuje swój w∏asny rynek, wysy∏ajàc do wybranych klientów propozycj´ nabycia
obligacji – emisja niepubliczna). Ponadto, mo˝e to pobudzaç konkurencj´ mi´dzy bankami, a w re-
zultacie sk∏aniaç je do obni˝ania op∏at. Prowadzi to równie˝ do roz∏o˝enia ryzyka w przypadku wy-
sokiej wartoÊci programu emisji. Przyk∏adem mo˝e byç emisja obligacji Polskich Kolei Paƒstwowych
o wartoÊci 1 mld z∏, zorganizowana przez konsorcjum banków (Bank Millennium, BRE Bank,
Deutsche Bank oraz WestLB) w paêdzierniku 2002 r.336

Rynek wtórny

Rynek wtórny DPDP jest g∏ównie rynkiem nieregulowanym. Sposób organizacji emisji jest po-
dobny jak w przypadku krótkoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw. Rozliczaniem za-
wartych transakcji zajmujà si´ banki, które prowadzà konta depozytowe dla nabywców obligacji,
a tak˝e przeprowadzajà operacje zwiàzane z uruchomieniem i wykupem danej emisji337. Wyjàtek
od tej regu∏y w 2003 r. stanowi∏y emisje obligacji dwóch spó∏ek na rynku publicznym CeTO. By∏y ni-
mi: Ventus oraz BZ WBK Leasing. ¸àczny obrót obligacjami tych przedsi´biorstw w 2003 r. wyniós∏
jedynie 7,47 mln z∏.

IInnwweessttoorrzzyy

G∏ównymi inwestorami na rynku DPDP w 2003 r. by∏y przedsi´biorstwa oraz banki, skupiajàce
w swoich portfelach ∏àcznie 66% wielkoÊci emisji tych papierów. Zainteresowanie omawianym ryn-
kiem ze strony funduszy emerytalnych (2%), funduszy inwestycyjnych (5%) oraz instytucji ubezpie-

336 W czerwcu 2002 r. Zwiàzek Banków Polskich wraz z Grupà roboczà ds. nieskarbowych papierów d∏u˝nych (w któ-
rej sk∏ad wchodzi∏y 24 banki dzia∏ajàce w Polsce) opracowa∏ i przyjà∏ dokument pt. „Rekomendacja w sprawie standar-
dowej dokumentacji niepublicznych emisji krótko- i Êrednioterminowych obligacji nieskarbowych przeprowadzanych
za poÊrednictwem kilku dealerów”. Zawiera on wzory trzech podstawowych umów regulujàcych wzajemne relacje mi´-
dzy podmiotami bioràcymi udzia∏ w emisji oraz rozliczaniu transakcji zawieranych przez inwestorów, a tak˝e prawa
i obowiàzki tych podmiotów. Te umowy to: umowa agencyjna i depozytowa, umowa dealerska oraz umowy: subagen-
cyjna i subdepozytowa. Pomimo istnienia umów ramowych, nie sà one wykorzystywane przez banki.
337 Por. „Rynek finansowy w Polsce 1998-2001”. Warszawa 2002 NBP, s. 54.
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czeniowych (9%) by∏o wcià˝ niskie (wykres 6.2.9)338. W latach 2002-2003 jedynie 16% emitentów
DPDP stanowi∏y spó∏ki publiczne, a ponad 90% emisji DPDP stanowi∏y emisje niezabezpieczone.

Jednym z powodów du˝ego popytu przedsi´biorstw na obligacje korporacyjne mog∏y byç re-
gulacje podatkowe. Akcjonariusze spó∏ek akcyjnych lub udzia∏owcy spó∏ek z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià mogà bowiem wykorzystywaç obligacje do tzw. cienkiej kapitalizacji339. Polega ona
na emitowaniu obligacji, które sà nast´pnie obejmowane przez w∏aÊcicieli danej spó∏ki. Wniesienie
kapita∏u do spó∏ki przez w∏aÊciciela z jednej strony oznacza otrzymywanie przez niego wynagrodze-
nia, tj. odsetek od obligacji, a z drugiej strony niesie ze sobà korzyÊci podatkowe w postaci obni˝e-
nia obcià˝eƒ fiskalnych firmy. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e spó∏ka mo˝e zaliczyç zap∏acone odsetki
do kosztów uzyskania przychodu340.

Czynnikami, które w analizowanym okresie mog∏y wp∏ywaç na ograniczanie dynamiki wzro-
stu wielkoÊci emisji DPDP, by∏y:

– brak p∏ynnoÊci rynku wtórnego,

– utrzymanie przewagi emisji niepublicznych, co ogranicza∏o kràg inwestorów,

– utrzymanie przewagi emisji niezabezpieczonych, powodujàce wy˝sze ryzyko inwestowania
w obligacje,

– ma∏e zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych,

– niewielka liczba podmiotów majàcych rating,

– brak scentralizowanego systemu depozytowo-rozliczeniowego.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

W Europie wzrasta zainteresowanie przedsi´biorstw pozyskiwaniem kapita∏u w drodze emi-
sji obligacji (tabela 6.2.13). Szybki rozwój tego rynku nastàpi∏ po 1999 r., w którym wystàpi∏a fala
fuzji i przej´ç na rynku Êwiatowym. W latach 2000-2001 europejski rynek papierów d∏u˝nych sek-
tora pozafinansowego by∏ zdominowany przez takie bran˝e, jak: telekomunikacja, technologie oraz
media. Obecnie, w wyniku wyraênego pog∏´bienia si´ rynku, sektor ten obejmuje wiele bran˝, cha-

338 Przyczyny tego zjawiska zosta∏y opisane w rozdziale 5.3.
339 Por. W. Bieƒ, op.cit., s. 80–82.
340 Przepisy podatkowe ograniczajà jednak stosowanie cienkiej kapitalizacji. Wi´cej zob. W. Bieƒ, op.cit.
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Wykres 6.2.9. Nabywcy d∏ugoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw 
(grudzieƒ 2003 r.)

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków – Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego,
pe∏niàcych funkcj´ depozytariusza.
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rakteryzujàcych si´ ró˝nym stopniem wiarygodnoÊci kredytowej i potrzebami finansowymi. Jedno-
czeÊnie istniejà znaczne ró˝nice w jego rozwoju mi´dzy poszczególnymi krajami strefy euro. Przy-
czynà tych ró˝nic sà regulacje fiskalne oraz instytucjonalne, a tak˝e historycznie ukszta∏towana
struktura rynkowa, specyficzna dla ka˝dego z paƒstw. SpoÊród krajów strefy euro dobrze rozwini´-
ty rynek papierów d∏u˝nych sektora pozafinansowego majà: Francja, Portugalia, Finlandia, Holan-
dia i Belgia341. 

WartoÊç kapita∏u uzyskiwanego przez korporacje z krajów UE w wyniku emisji obligacji za-
cz´∏a dorównywaç wartoÊciom uzyskiwanym w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy wartoÊç
obligacji korporacyjnych nominowanych w euro przekroczy∏a wartoÊç emisji w dolarach amerykaƒ-
skich w I kwartale 2001 r. 342 P∏ynnoÊç tego rynku stale roÊnie. Mia∏a na to wp∏yw poprawa sytu-
acji finansowej sektora niefinansowego w 2001 r. Na koniec 2003 r. roczna stopa wzrostu rynku
papierów d∏u˝nych w strefie euro wynios∏a 7,3%. Najwy˝szà dynamik´ wzrostu osiàgn´∏y papiery
d∏u˝ne niefinansowego sektora prywatnego (z rocznà stopà wzrostu 9,8% w 2003 r. w stosunku
do 3,5% w 2002 r.). Zad∏u˝enie z tytu∏u emisji d∏ugoterminowych papierów d∏u˝nych stanowi∏o
w strefie euro 90,5% ca∏oÊci zad∏u˝enia z tytu∏u emisji papierów d∏u˝nych (2003 r.).

Udzia∏ d∏u˝nych papierów wartoÊciowych nominowanych w euro w ca∏oÊci emisji rezyden-
tów strefy euro wyniós∏ w 2003 r. 94%. RównoczeÊnie wzrasta∏o zainteresowanie nierezydentów
emisjà papierów d∏u˝nych, nominowanych w euro (wzrost o 17,4% w 2003 r. w stosunku do roku
poprzedniego343). 

Rozwój europejskiego rynku obligacji korporacyjnych mo˝e istotnie wp∏ywaç na rozwój polskie-
go rynku tych instrumentów. AtrakcyjnoÊç rynku europejskiego, wynikajàca z jego wi´kszej p∏ynnoÊci
oraz wy˝szej wiarygodnoÊci emitentów (dzi´ki posiadaniu ratingu), mo˝e spowodowaç, ˝e polscy in-
westorzy, a zw∏aszcza instytucje wspólnego inwestowania344, b´dà mocniej zainteresowani lokowa-
niem Êrodków w bardziej p∏ynne obligacje emitowane za granicà. Dlatego w Polsce wa˝nà kwestià
pozostaje zniesienie barier, które wywo∏ujà niech´ç tych instytucji do anga˝owania swoich Êrodków
w polskie DPDP. Chodzi m.in. o zwi´kszenie przejrzystoÊci emitentów, centralizacj´ obrotów w celu
zwi´kszenia mo˝liwoÊci codziennej wyceny DPDP, popularyzacj´ ratingów, jak równie˝ lepsze dopaso-
wanie charakterystyki emisji do potrzeb potencjalnych inwestorów. Jest to szczególnie istotne ze
wzgl´du na rosnàce znaczenie instytucji wspólnego inwestowania na polskim rynku kapita∏owym
w ostatnich latach. Wzrastajàca poda˝ Êrednio- i d∏ugoterminowego kapita∏u w wyniku przyrostu ak-
tywów tych instytucji mo˝e bowiem stanowiç wa˝ny czynnik rozwoju rynku d∏ugoterminowych pa-
pierów d∏u˝nych przedsi´biorstw w Polsce, ale wymaga to zmian po stronie poda˝owej rynku345.

6.2.2.3. Obligacje komunalne

Obligacje komunalne to papiery d∏u˝ne emitowane przez jednostki samorzàdu terytorialne-
go (JST) na podstawie ustawy o obligacjach346. 

341 Por. „Annual Report” 2003, European Central Bank.
342 Wi´cej na ten temat zob. J. Zombirt: Wp∏yw euro na rynki kapita∏owe. „Bank i Kredyt” nr 6/2002.
343 „Annual Report”, European Central Bank, 2003.
344 Do instytucji wspólnego inwestowania zalicza si´ fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne oraz fundusze kapi-
ta∏owe zwiàzane z ubezpieczeniem na ˝ycie.
345 Szerzej w podrozdziale 5.3.
346 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z póên. zm.).

Tabela 6.2.13. Zad∏u˝enie z tytu∏u emisji papierów d∏u˝nych wyemitowanych przez
rezydentów strefy euro (w mld euro)

èród∏o: Euro Area Securities Issues Statistics: December 2003. European Central Bank, February 24, 2004.
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Niemonetarne instytucje finansowe, w tym instrumenty: 
– krótkoterminowe 
– d∏ugoterminowe

561,5 
7,4 

554,1

678,1 
8,9 

669,2
Sektor pozafinansowy, w tym instrumenty:

– krótkoterminowe
– d∏ugoterminowe

536,0 
90,2 

445,8

580,7 
92,0 

488,7
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WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu  

W latach 2002-2003 Êrednioroczne tempo wzrostu zad∏u˝enia jednostek samorzàdu teryto-
rialnego z tytu∏u emisji obligacji wynios∏o 27%. W okresie tym panowa∏y sprzyjajàce warunki roz-
woju rynku papierów d∏u˝nych, w tym równie˝ obligacji komunalnych. Obni˝ki stóp procentowych
zwi´ksza∏y atrakcyjnoÊç emisji instrumentów d∏u˝nych. Z kolei niska inflacja zach´ca∏a do inwesty-
cji w papiery d∏u˝ne.

Na koniec 2003 r. papiery wartoÊciowe stanowi∏y 15,1% d∏ugu krajowego zaciàgni´tego
przez jednostki samorzàdu terytorialnego, podczas gdy kredyty i po˝yczki – 79,9%. Widoczny jest
wzrost zainteresowania jednostek samorzàdu terytorialnego wykorzystaniem rynku kapita∏owego
do pozyskiwania finansowania. Jednak mimo wysokiej dynamiki rozwoju, rynek obligacji komunal-
nych pozostaje niewielkim segmentem krajowego rynku papierów d∏u˝nych (oko∏o 1% emisji ogó-
∏em papierów d∏u˝nych, a 1,4% papierów wyemitowanych przez sektor rzàdowy i samorzàdowy).
Na koniec 2003 r. 5 najwi´kszych emisji tych instrumentów stanowi∏o 30,9% rynku obligacji komu-
nalnych (na koniec 2002 r. 27,3%).

Barierà rozwoju rynku mogà byç sytuacja finansowa emitentów i przepisy prawne. Jednostki
samorzàdu terytorialnego – zgodnie z ustawà o finansach publicznych347 – mogà zad∏u˝aç si´
do równowartoÊci 60% dochodów. W 2003 r. zad∏u˝enie JST stanowi∏o 21,8% ich dochodów
(w 2002 r. 19,2%). Chocia˝ Êredni wskaênik zad∏u˝enia do dochodów kszta∏towa∏ si´ na niskim po-
ziomie, sytuacja finansowa poszczególnych jednostek samorzàdu terytorialnego by∏a zró˝nicowa-

347 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 148, poz. 15 z póên. zm.).
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Wykres 6.2.10. Rynek obligacji komunalnych

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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Wykres 6.2.11. Struktura obligacji wyemitowanych przez sektor publiczny 
(stan na koniec 2003 r.)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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na. Oprócz jednostek niezad∏u˝onych by∏y podmioty, których zad∏u˝enie zbli˝a∏o si´ do limitów
ustawowych, a nawet je przekracza∏o. Innym ograniczeniem jest to, ˝e du˝a liczba gmin to jednost-
ki ma∏e, które z przyczyn ekonomicznych nie mogà emitowaç d∏u˝nych papierów wartoÊciowych.
Op∏acalnoÊç emisji papierów wartoÊciowych mo˝liwa jest bowiem po osiàgni´ciu jej pewnej mini-
malnej skali. Wed∏ug analizy CeTO, emisja obligacji komunalnych mo˝e byç taƒsza ni˝ zaciàgni´cie
kredytu, je˝eli jej skala wynosi co najmniej 2 mln z∏. WielkoÊç Êredniej emisji obligacji komunalnych
wynios∏a w 2003 r. 3,5 mln z∏.

RRyynneekk  ppiieerrwwoottnnyy

Sposób organizacji emisji

Du˝a liczba emisji obligacji komunalnych o niskiej wartoÊci powoduje, ˝e dominujàcym ryn-
kiem dla tego typu papierów jest rynek niepubliczny. Na koniec 2003 r. obligacje wyemitowane
w trybie niepublicznym stanowi∏y 91% wszystkich obligacji komunalnych.

Rynek publiczny, który obejmuje 9% rynku obligacji komunalnych, skoncentrowany jest
na CeTO. Na koniec 2003 r. by∏o tam uplasowanych 5 emisji obligacji o ∏àcznej wartoÊci 287 mln z∏,
przeprowadzonych przez trzy miasta: Ostrów Wielkopolski, Poznaƒ, Rybnik. Emisje wprowadzone
do obrotu na CeTO mia∏y zdecydowanie wy˝szà wartoÊç ni˝ emisje niepubliczne. Ârednia wartoÊç
emisji zarejestrowanej na CeTO by∏a ponad 16-krotnie wi´ksza ni˝ Êrednia wartoÊç emisji na rynku
niepublicznym.

RRyynneekk  wwttóórrnnyy

Rynek wtórny jest organizowany przez podmioty, które wczeÊniej wprowadzi∏y emisje na ry-
nek (g∏ównie banki). NBP nie ma informacji o obrotach na rynku niepublicznym.

Obrót obligacjami komunalnymi na CeTO by∏ sporadyczny. W 2003 r. wyniós∏ 1 mln z∏
(25 transakcji), a w 2002 r. 12,5 mln z∏ (4 transakcje).

Przyczynami niskiej p∏ynnoÊci obligacji komunalnych sà:

– niska wartoÊç emisji,

– zmienne oprocentowanie (obligacje o zmiennym oprocentowaniu majà zwykle ni˝szà p∏yn-
noÊç ni˝ obligacje o sta∏ym oprocentowaniu).

IInnwweessttoorrzzyy

G∏ównymi nabywcami obligacji komunalnych sà krajowi inwestorzy instytucjonalni, przede
wszystkim banki. Na koniec 2003 r. w ich portfelach znajdowa∏o si´ 90,8% obligacji komunalnych.
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Wykres 6.2.12. Udzia∏ zad∏u˝enia z tytu∏u emisji papierów wartoÊciowych w zad∏u˝eniu
krajowym jednostek samorzàdu terytorialnego 

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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Dominacja banków wynika w du˝ym stopniu z pe∏nienia przez nie funkcji agenta emisji oraz orga-
nizatora niepublicznego obrotu wtórnego. Ze wzgl´du na niskà p∏ynnoÊç obligacji komunalnych in-
stytucje wspólnego inwestowania nie wykazujà zainteresowania zakupem tych papierów.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Podstawowà barierà rozwoju rynku obligacji komunalnych sà stosunkowo ma∏e mo˝liwoÊci
emisji papierów wartoÊciowych przez jednostki samorzàdu terytorialnego. Emisja papierów d∏u˝-
nych staje si´ op∏acalna przy pewnej minimalnej skali, a wi´kszoÊç samorzàdów terytorialnych to
jednostki ma∏e, o ograniczonych mo˝liwoÊciach finansowych. W strefie euro rynek obligacji komu-
nalnych równie˝ nale˝y do najmniejszych segmentów rynku papierów d∏u˝nych348. Dotyczy to te˝
innych paƒstw naszego regionu. W Czechach udzia∏ obligacji komunalnych w finansowaniu d∏ugu
w∏adz lokalnych jest o oko∏o 25% ni˝szy ni˝ w Polsce349. Czynniki, które mogà sprzyjaç wzrostowi
znaczenia tego segmentu rynku, to: poszerzanie wiedzy o mo˝liwoÊciach wykorzystania obligacji
do finansowania potrzeb inwestycyjnych jednostek samorzàdu terytorialnego i wzrost dochodów
gmin. Na zainteresowanie emisjà obligacji komunalnych mo˝e te˝ wp∏ynàç potrzeba uzyskania
Êrodków na wk∏ad w∏asny do inwestycji wspó∏finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

6.2.2.4. D∏ugoterminowe papiery d∏u˝ne banków komercyjnych

D∏ugoterminowe bankowe papiery d∏u˝ne (DBPD) to papiery wartoÊciowe wyemitowane
przez banki komercyjne, z terminem zapadalnoÊci powy˝ej 1 roku. DBPD sà emitowane w formie
obligacji bankowych i bankowych papierów wartoÊciowych.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

WartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u emisji DBPD stanowi∏a na koniec 2003 r. oko∏o 0,3% ca∏ego
krajowego rynku papierów d∏u˝nych350. W strefie euro emisje w∏asne d∏ugoterminowych papie-
rów d∏u˝nych monetarnych instytucji finansowych stanowi∏y 31,6% rynku papierów d∏u˝nych
ogó∏em351.

348 Udzia∏ papierów pozaskarbowych sektora publicznego w ogólnym zad∏u˝eniu z tytu∏u emisji wartoÊciowych papie-
rów d∏u˝nych w strefie euro na koniec 2003 r. wyniós∏ 2,6%. Pozaskarbowe papiery sektora publicznego sà jednak po-
j´ciem szerszym od papierów komunalnych. W ich zakres wchodzà bowiem tak˝e papiery wartoÊciowe wyemitowane
przez agencje zwiàzane z systemem socjalnym (social security funds).
349 W Czechach na koniec 2002 r. udzia∏ papierów wartoÊciowych w d∏ugu w∏adz lokalnych wynosi∏ 11,3%.
350 Przedstawione dane dotyczà papierów emitowanych w z∏otych przez podmioty krajowe. Na rynku polskim papiery
d∏u˝ne wyemitowa∏ Europejski Bank Inwestycyjny. Wed∏ug danych KDPW na koniec 2003 r. wartoÊç nominalna obliga-
cji EBI wynosi∏a 1.785 mln z∏.
351 Obliczono na podstawie ECB, „Monthly Bulletin”, 08/2004. Dane dotyczàce monetarnych instytucji finansowych
obejmujà tak˝e emisje banków centralnych strefy euro. Emisje te sà jednak stosunkowo niewielkie.
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èród∏o: dane NBP.
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Na stosunkowo niewielkie wykorzystanie przez banki komercyjne emisji DBPD wp∏ywa∏a
przede wszystkim wystarczajàca baza depozytów przy doÊç wysokim poziomie ryzyka kredytowe-
go, co ogranicza∏o dynamik´ akcji kredytowej. Na koniec 2003 r. Êrodki pozyskane przez banki ko-
mercyjne w drodze emisji DBPD stanowi∏y 0,3% pasywów bankowych.

W 2003 r. wartoÊç emisji DBPD istotnie wzros∏a. Impulsem do wzrostu by∏o zniesienie od 2004 r.
zwolnienia inwestorów indywidualnych z podatku od zysków kapita∏owych (capital gains) z operacji
na rynku regulowanym. Banki wykorzysta∏y istniejàcà w latach 2002-2003 luk´ w systemie podatko-
wym i wyemitowa∏y tzw. obligacje antypodatkowe. Antypodatkowa konstrukcja obligacji polega∏a
na przedterminowym wykupie obligacji i uwzgl´dnianiu nale˝nych odsetek w jej cenie (ró˝nica mi´dzy
cenà sprzeda˝y a cenà nabycia obligacji nie by∏a opodatkowana). Do wzrostu zainteresowania banków
emisjà DBPD przyczynia∏y si´ te˝ zmniejszanie si´ depozytów bankowych gospodarstw domowych oraz
rozwój kredytowania budownictwa mieszkaniowego i zwiàzany z tym wzrost zapotrzebowania na d∏u-
goterminowe finansowanie. Na koniec 2001 r. ∏àczna wartoÊç zad∏u˝enia banków z tytu∏u emisji obli-
gacji352 wynios∏a 306 mln z∏, w roku 2002 r. – 1.857 mln z∏, a w 2003 r. – 2.903 mln z∏.

Rynek pierwotny

W latach 2002-2003 zasz∏y istotne zmiany w strukturze emitowanych papierów. O ile
do 2001 r. dominowa∏y bankowe papiery wartoÊciowe, o tyle w latach 2002-2003 podstawowym
papierem banków komercyjnych sta∏y si´ obligacje bankowe emitowane w trybie publicznym.
Do 2001 r. obligacje by∏y emitowane w trybie niepublicznym.

Poniewa˝ publiczne emisje obligacji bankowych by∏y kierowane przede wszystkim do nabyw-
ców indywidualnych, odniesieniem dla oprocentowania obligacji bankowych by∏o oprocentowanie
depozytów.

Organizacja rynku pierwotnego DBPD jest analogiczna do organizacji KBPD, omówionej
w rozdziale 5.1.2.3. 

Rynek wtórny

G∏ównymi rynkami dla obrotu wtórnego obligacjami353 sà: CeTO i GPW. Na koniec 2003 r.
na CeTO by∏y zarejestrowane obligacje trzech banków (2 emisje), a na GPW obligacje jednego ban-
ku (4 emisje).

Do 2003 r. nie wyst´powa∏ publiczny obrót obligacjami bankowymi. W 2003 r. nastàpi∏a
istotna zmiana. WartoÊç obrotu tymi papierami wynios∏a 7,6 mld z∏354. Wysoki obrót obligacjami
bankowymi nie Êwiadczy o wysokiej p∏ynnoÊci rynku, gdy˝ spowodowa∏y go g∏ównie przedtermi-
nowe wykupy obligacji przez emitentów.

NBP nie ma informacji o obrotach na rynku niepublicznym.

Tabela 6.2.14. Udzia∏ d∏ugoterminowych bankowych papierów d∏u˝nych (DBPD)
w zad∏u˝eniu banków z tytu∏u emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych (w %)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych NBP.

RRookk DDBBPPDD

1998 7,5

1999 4,4

2000 4,0

2001 3,3

2002 2,9

2003 14,9

352 WartoÊç obligacji ogó∏em, tj. d∏ugoterminowych i krótkoterminowych.
353 Nie istnieje publiczny obrót wtórny bankowymi papierami wartoÊciowymi.
354 Prezentowane wskaêniki obrotu dotyczàcà obligacji krótko- i d∏ugoterminowych.
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IInnwweessttoorrzzyy

Nabywcami DBPD sà g∏ównie podmioty krajowe, przede wszystkim gospodarstwa domowe.
Nierezydenci stanowili jedynie 0,5% nabywców. 

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

W 2003 r. nastàpi∏ istotny wzrost emisji DBPD. W najbli˝szym okresie utrzymanie wysokiej dy-
namiki wydaje si´ ma∏o prawdopodobne, poniewa˝ w 2003 r. wp∏yw na dynamik´ emisji mia∏ czyn-
nik o charakterze jednorazowym (wprowadzenie podatku od zysków kapita∏owych).

W d∏u˝szej perspektywie wejÊcie Polski do Unii Europejskiej, a zw∏aszcza do strefy euro, po-
winno sprzyjaç rozwojowi krajowego rynku DBPD. Istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo istotnego
wzrostu dynamiki kredytów d∏ugoterminowych, g∏ównie mieszkaniowych oraz zwiàzanych z finan-
sowaniem projektów infrastrukturalnych. Oba te czynniki wp∏ynà na wzrost popytu na d∏ugotermi-
nowe finansowanie banków. Zintensyfikuje to potrzeb´ poszukiwania przez banki nowych êróde∏
pozyskania pieniàdza. Konkurencjà dla emisji krajowych mo˝e byç finansowanie zagraniczne – emi-
sje obligacji lub Êrodki pozyskane od spó∏ek matek.

6.2.2.5. Listy zastawne

Emitentami listów zastawnych sà banki hipoteczne. List zastawny jest papierem wartoÊcio-
wym imiennym lub na okaziciela. Podstaw´ jego emisji stanowià wierzytelnoÊci banku hipoteczne-
go. W treÊci listu zastawnego bank hipoteczny zobowiàzuje si´ do spe∏nienia okreÊlonych Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych. Âwiadczenia te dzielà si´ na Êwiadczenia podstawowe (wartoÊç nominalna listu,
wed∏ug której nast´puje wykup) oraz Êwiadczenia uboczne (odsetki p∏atne w terminach wskaza-
nych w warunkach emisji).

Listy zastawne charakteryzujà si´ niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego ze wzgl´du
na wielostopniowe zabezpieczenia przewidziane w ustawie. Dlatego w krajach o rozwini´tych ryn-
kach finansowych instrumenty te sà nabywane przez inwestorów instytucjonalnych, których inwe-
stycje sà ograniczane wieloma limitami bezpieczeƒstwa.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Do koƒca 2003 r. zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci uzyska∏y cztery banki: HypoVere-
insbank Bank Hipoteczny SA, Rheinhyp BRE Bank Hipoteczny SA, Âlàski Bank Hipoteczny SA oraz
Nykredit Bank Hipoteczny SA.

W analizowanym okresie systematycznie zwi´ksza∏o si´ zad∏u˝enie banków hipotecznych
z tytu∏u emisji listów zastawnych, zarówno w z∏otych, jak i w dewizach. 

Dominujàcà rol´ na rynku listów zastawnych odgrywa Rheinhyp BRE Bank Hipoteczny SA.
Na koniec 2003 r. udzia∏ tego banku w rynku listów zastawnych wyniós∏ 91%. W 2002 r. bank ten
przeprowadzi∏ trzy niepubliczne emisje listów zastawnych o wartoÊci 10 mln USD, 10 mln euro oraz
50 mln z∏. W 2003 r. bank przeprowadzi∏ dwie emisje publiczne o ∏àcznej wartoÊci 400 mln z∏ oraz
jednà niepublicznà o wartoÊci 20 mln euro.

Obie publiczne emisje by∏y cz´Êcià 5-letniego Programu emisji hipotecznych listów zastaw-
nych o ∏àcznej wartoÊci 500 mln z∏. Program ten oraz wszystkie listy zastawne wyemitowane do tej
pory przez Rheinhyp BRE Bank Hipoteczny SA otrzyma∏y oceny inwestycyjne: Baa1 od agencji ratin-

Tabela 6.2.15. Zad∏u˝enie banków hipotecznych z tytu∏u emisji listów zastawnych w Polsce
w latach 2001–2003 (stan na koniec grudnia, w mln z∏)

èród∏o: dane NBP.

22000011 22000022 22000033

115,1 245,1 803,8
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gowej Moody’s Investors Service Limited oraz A od agencji Fitch Ratings. Listy zastawne zosta∏y
wprowadzone do obrotu publicznego na regulowanym rynku pozagie∏dowym CeTO. Emisja cieszy-
∏a si´ du˝ym zainteresowaniem inwestorów, o czym Êwiadczy 70-procentowa nadsubskrypcja.

Podstawowe dane dotyczàce niepublicznych i publicznych emisji listów zastawnych w Polsce
przedstawia tabela 6.2.16.

OOrrggaanniizzaaccjjaa  rryynnkkuu

Organizacjà emisji zajmujà si´ banki powiàzane kapita∏owo z bankami hipotecznymi. Jedno-
czeÊnie pe∏nià one funkcje dealera, agenta p∏atniczego oraz depozytariusza. BRE Bank jest dodat-
kowo organizatorem rynku wtórnego dla listów zastawnych wyemitowanych przez Rheinhyp BRE
Bank Hipoteczny SA.

RRyynneekk  wwttóórrnnyy

Wtórny obrót listami zastawnymi mo˝e si´ odbywaç zarówno na rynku publicznym, jak i nie-
publicznym. Obrót publiczny jest zorganizowany przez CeTO. Charakteryzuje si´ on niskà p∏ynno-
Êcià. W 2003 r. wartoÊç obrotu wynios∏a 59 mln z∏.

NBP nie dysponuje informacjami o obrotach na rynku niepublicznym.

IInnwweessttoorrzzyy

Nabywcami hipotecznych listów zastawnych na rynku pierwotnym sà banki, zak∏ady ubezpie-
czeƒ, fundusze emerytalne (OFE)355, fundusze inwestycyjne oraz spó∏ki zarzàdzania aktywami (as-
set management).

Informacja o nabywcach listów zastawnych na rynku publicznym nie jest publikowana przez CeTO.

W porównaniu z 2001 r. znacznie zmieni∏a si´ struktura inwestorów na niepublicznym rynku
listów zastawnych. Do 2002 r. nabywcami tych instrumentów by∏y wy∏àcznie banki krajowe.
W 2002 r. podmioty te nadal mia∏y najwi´kszy udzia∏ w rynku (70%), ale pojawi∏a si´ te˝ druga gru-
pa inwestorów, którà stanowi∏y pomocnicze instytucje finansowe356.

355 OFE mog∏y nabywaç jedynie listy zastawne wyemitowane na rynku publicznym. Na koniec 2003 r. OFE posiada∏y
w swoich portfelach listy zastawne o wartoÊci 85 mln z∏, co stanowi∏o oko∏o 21% ∏àcznej wartoÊci publicznej emisji Rhe-
inhyp BRE Bank Hipoteczny SA.
356 Sà to instytucje finansowe, które nie prowadzà poÊrednictwa finansowego we w∏asnym imieniu, a jedynie przyczy-
niajà si´ do tworzenia warunków do tego poÊrednictwa. Do podsektora tego zalicza si´ m.in.: izby i centra rozliczenio-
we, KDPW, BFG, fundusze i fundacje finansowe, firmy zarzàdzajàce aktywami. Podzia∏ ten jest zgodny z klasyfikacjà sek-
torowà wg standardów europejskich ESA 95. Patrz: Instrukcja wype∏niania formularzy sprawozdawczych dla potrzeb Eu-
ropejskiego Banku Centralnego, www.nbp.pl.

Tabela 6.2.16. Emisje listów zastawnych w Polsce

èród∏o: dane NBP.

NNaazzwwaa  bbaannkkuu DDaattaa  eemmiiss jj ii TTeerrmmiinn
zzaappaaddaallnnooÊÊcc ii

WWaarr ttooÊÊçç  eemmiiss jj ii   
((ww  mmllnn)) WWaalluuttaa  eemmiiss jj ii

Rheinhyp BRE Bank Hipoteczny SA

20.05.2002 6-letnie 10 USD

20.05.2002 7-letnie 10 EUR

29.07.2002 4-letnie 50 PLN

10.04.2003 5-letnie 200 PLN

20.05.2003 6-letnie 20 EUR

23.10.2003 5-letnie 200 PLN

HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA

29.04.2002 5-letnie 22 PLN

16.05.2002 5-letnie 8 PLN

16.05.2002 5-letnie 10 PLN

Âlàski Bank Hipoteczny SA 24.01.2003 4-letnie 3 EUR
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W 2003 r. zasadniczo zmieni∏a si´ struktura inwestorów na niepublicznym rynku listów za-
stawnych. Istotnie zmniejszy∏ si´ udzia∏ banków krajowych na rzecz inwestorów zagranicznych.
Zmala∏ równie˝ udzia∏ w rynku zak∏adów ubezpieczeƒ oraz pomocniczych instytucji finansowych.
Silnie wzros∏o natomiast zaanga˝owanie podmiotów nale˝àcych do kategorii „pozosta∏ych instytu-
cji poÊrednictwa finansowego”357. Po raz pierwszy w listy zastawne zainwestowa∏y równie˝ przed-
si´biorstwa.

357 Sà to instytucje finansowe, których podstawowà dzia∏alnoÊcià jest poÊrednictwo finansowe realizowane poprzez za-
ciàganie zobowiàzaƒ w formach innych ni˝ gotówka, depozyty i (lub) substytuty depozytów w jednostkach instytucjo-
nalnych innych ni˝ monetarne instytucje finansowe. Do kategorii tej zalicza si´ m.in.: SKOK-i, przedsi´biorstwa leasingu
finansowego, przedsi´biorstwa factoringowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne. Patrz szerzej: Instrukcja wype∏-
niania formularzy sprawozdawczych dla potrzeb Europejskiego Banku Centralnego, www.nbp.pl.
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Zak∏ady ubezpieczeƒ (8,4%)
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Instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych (3,5%)

13,3%
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8,4%

Wykres 6.2.14. Inwestorzy na rynku listów zastawnych emitowanych w drodze
niepublicznych emisji w 2002 r.

èród∏o: sprawozdawczoÊç banków – Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych.
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Wykres 6.2.15. Inwestorzy na rynku listów zastawnych emitowanych w drodze
niepublicznych emisji w 2003 r.

èród∏o: sprawozdawczoÊç banków  - Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych.
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TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Rynek listów zastawnych w Polsce ma du˝y potencja∏ rozwojowy. Ich poda˝ mo˝e wzrosnàç
w zwiàzku ze zwi´kszeniem popytu na kredyty hipoteczne358. W krajach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej wartoÊç zad∏u˝enia banków z tytu∏u emisji listów zastawnych wynios∏a na koniec 2002 r.
1,5 bln euro359. Krajami, w których rynek ten rozwinà∏ si´ najbardziej, sà: Niemcy, Dania oraz Szwe-
cja. Ich udzia∏ w ca∏kowitej wartoÊci rynku listów zastawnych w Unii Europejskiej wynosi odpowied-
nio: 73%, 9% oraz 4%.

Mimo du˝ego potencja∏u rozwojowego rynku listów zastawnych mo˝e dojÊç do zahamowa-
nia jego wzrostu. Wynika to z konkurencji ze strony du˝ych banków komercyjnych na rynku kredy-
tów mieszkaniowych. Najwi´kszy udzia∏ w rynku kredytów mieszkaniowych majà banki uniwersal-
ne, natomiast udzia∏ banków hipotecznych jest ciàgle niewielki (tabela 6.2.17).

Dzi´ki nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych360 zniesiono jednà
z g∏ównych barier ograniczajàcych rozwój tego segmentu rynku finansowego. Zosta∏y bowiem z∏a-
godzone limity dotyczàce finansowania nieruchomoÊci. Obecnie kwota pojedynczego kredytu nie
mo˝e przewy˝szyç 100% (poprzednio 80%) wartoÊci nieruchomoÊci.

Uczestnicy rynku nadal wskazujà na istnienie kilku istotnych problemów. G∏ównym utrudnie-
niem jest d∏ugie oczekiwanie na wpis do ksiàg wieczystych. W du˝ych miastach Êrednio wynosi ono
oko∏o 7 miesi´cy. Dla porównania w Niemczech czeka si´ od kilku dni do kilku tygodni, we Francji
– oko∏o 1 miesiàca. Jest to du˝y problem, gdy˝ bank hipoteczny mo˝e emitowaç listy zastawne wy-
∏àcznie na bazie portfela kredytów zabezpieczonych hipotekà.

Dla rozwoju wtórnego rynku listów zastawnych niezb´dne jest istnienie inwestorów instytu-
cjonalnych. W Polsce warunek ten zosta∏ spe∏niony, poniewa˝ fundusze inwestycyjne, otwarte fun-
dusze emerytalne oraz zak∏ady ubezpieczeniowe dysponujà znacznymi aktywami finansowymi, któ-
rych cz´Êç sà sk∏onne zainwestowaç w tego typu instrumenty. Listy zastawne sà atrakcyjnym instru-
mentem finansowym dla funduszy emerytalnych ze wzgl´du na d∏ugie terminy zapadalnoÊci oraz
sposób zabezpieczenia361. Wynika to z d∏ugoterminowych strategii inwestycyjnych tych podmio-
tów („kup i trzymaj”) oraz narzuconych ustawowo zabezpieczeƒ.

6.2.2.6. Obligacje NBP

We wrzeÊniu 1999 r. w zwiàzku z obni˝eniem rezerwy obowiàzkowej NBP wyemitowa∏ obli-
gacje nierynkowe o wartoÊci nominalnej 13,03 mld z∏. Obligacje o terminie wykupu 6-10 lat mia∏y
oprocentowanie zmienne indeksowane do stopy inflacji. Nabywcami obligacji by∏y banki komercyj-
ne. Z obowiàzku zakupu obligacji by∏y zwolnione banki, których rezerwa obowiàzkowa wynosi∏a
mniej ni˝ 5 mln z∏. 

358 Patrz rozdzia∏ 5.1.
359 „Annual Report 2003”, European Mortgage Federation. European Mortgage Federation zrzesza kraje cz∏onkowskie
Unii Europejskiej oraz Szwajcari´ i Norwegi´.
360 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr
99, poz. 919 z póên. zm.).
361 Na koniec 2003 r. OFE zainwestowa∏y 85,13 mln z∏ w hipoteczne listy zastawne wyemitowane w drodze publicznej
emisji, co stanowi∏o 0,19% wartoÊci ca∏ego portfela inwestycyjnego.

Tabela 6.2.17. Kredyty mieszkaniowe udzielane przez banki komercyjne i banki hipoteczne
(stan na koniec okresu, w mln z∏)

èród∏o: dane NBP.

BBaannkk 22000022 22000033 UUddzziiaa∏∏   ww  kkrreeddyyttaacchh  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh  ooggóó∏∏eemm
((22000033  rr .. ,,   ww  %%))   

Banki komercyjne 27.237,30 38.243,80 98,27

Banki hipoteczne 336,52 674,48 1,73

BBaannkkii   ooggóó∏∏eemm 2277..557733,,8822 3388..991188,,2288 110000,,0000
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W latach 2002-2003 NBP podjà∏ dzia∏ania zmierzajàce do obni˝enia zad∏u˝enia z tytu∏u tych
obligacji i zmiany ich charakteru. Mia∏o to na celu popraw´ konkurencyjnoÊci banków. Oprocento-
wanie obligacji nierynkowych kszta∏towa∏o si´ na poziomie ni˝szym od rynkowego, a ponadto w re-
zultacie znacznego spadku inflacji obni˝y∏y si´ dochody banków z tytu∏u odsetek od tych obligacji.

W lutym 2002 r. nastàpi∏a zamiana 6–8-letnich obligacji indeksowanych do inflacji, o warto-
Êci 7,82 mld z∏362, na 10-letnie obligacje rynkowe, oprocentowane na poziomie rentownoÊci
52-tygodniowych bonów skarbowych. Obligacje 10-letnie mogà byç nabywane na rynku wtórnym
przez krajowe osoby prawne i fizyczne. Urynkowienie obligacji NBP spowodowa∏o, ˝e sta∏y si´ one
przedmiotem transakcji rynkowych. WartoÊç transakcji obligacjami NBP, która w 2003 r. wynios∏a
5,5 mld z∏, w ca∏oÊci wiàza∏a si´ z operacjami repo. Podobnie by∏o w 2002 r., ale Êredniomiesi´cz-
na skala transakcji tymi papierami by∏a prawie o po∏ow´ ni˝sza.

W kwietniu 2003 r. NBP wykupi∏ pozosta∏e obligacje nierynkowe o wartoÊci nominalnej 5,21 mld z∏.

6.2.3. Rynek instrumentów udzia∏owych o charakterze zbywalnym – akcje 

Przed 2002 r. rynek instrumentów udzia∏owych o charakterze zbywalnym obejmowa∏ oprócz
akcji równie˝ prawa do akcji i prawa poboru363.

27 maja 2003 r. na GPW mia∏o miejsce pierwsze notowanie nowego instrumentu – praw
pierwszeƒstwa. Prawa pierwszeƒstwa to papiery wartoÊciowe uprawniajàce ich posiadacza do za-
kupu akcji danej spó∏ki w pierwszej kolejnoÊci, po okreÊlonej z góry cenie. Termin realizacji praw
pierwszeƒstwa jest równie˝ z góry ustalony i koƒczy si´ w dniu ich wygaÊni´cia.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Na wielkoÊç rynku akcji mia∏y wp∏yw procesy zwiàzane z wprowadzaniem spó∏ek na rynek
i ich wycofywaniem, jak równie˝ zmiany wyceny akcji pozostajàcych w obrocie. Poczàtkowo ostat-
ni z czynników przyczynia∏ si´ do zmniejszenia kapitalizacji rynku. Bessa na rynku akcji trwa∏a
od drugiego kwarta∏u 2000 r. do koƒca pierwszego kwarta∏u 2003 r. Spadek cen akcji by∏ wynikiem
dzia∏ania zarówno czynników wewn´trznych, jak i zewn´trznych. Do pierwszej grupy nale˝y zali-
czyç: pogarszajàcà si´ sytuacj´ gospodarczà, s∏abe wyniki finansowe spó∏ek, zwi´kszajàce si´ ceny
skarbowych papierów wartoÊciowych zwiàzane m.in. z cyklem obni˝ek stóp procentowych, rosnà-
ce ryzyko zwiàzane z realizacjà i perspektywami polityki fiskalnej oraz ryzyko polityczne. W grupie
czynników zewn´trznych wp∏yw mia∏y: p´kni´cie „baƒki spekulacyjnej” na gie∏dach Êwiatowych,
poderwanie zaufania inwestorów do wyceny spó∏ek gie∏dowych w zwiàzku z ujawnieniem skanda-
li z tzw. kreatywnà ksi´gowoÊcià w spó∏kach amerykaƒskich oraz wzrost cen obligacji. Czynniki te
wp∏yn´∏y na spadki wartoÊci indeksów gie∏d Êwiatowych i w rezultacie spadki indeksów na GPW.

Niewielki wzrost kapitalizacji gie∏dy w 2002 r. (o 7%) by∏ wynikiem wprowadzenia do obro-
tu gie∏dowego akcji pi´ciu nowych spó∏ek. Dotyczy∏o to firm stosunkowo ma∏ych, które nie by∏y
spó∏kami Skarbu Paƒstwa. Pomimo pojawienia si´ nowych firm na GPW, w 2002 r. po raz pierwszy
w historii gie∏dy liczba notowanych spó∏ek spad∏a (wskutek upad∏oÊci oraz na wniosek inwestora
strategicznego wycofano z obrotu publicznego akcje dziewi´tnastu firm).

Rok 2003 przyniós∏ zmian´ sytuacji na rynku akcji. Kapitalizacja rynku wzros∏a o 52% w po-
równaniu z 2002 r. Wskaênik gie∏dowy WIG wzrós∏ o 45%. Na popraw´ nastrojów na gie∏dzie wp∏y-
n´∏y: polepszenie koniunktury gospodarczej w Polsce, a co za tym idzie wyników spó∏ek, pozytyw-
ne wyniki referendum unijnego oraz spadek cen na rynku obligacji skarbowych. Na gie∏d´ wp∏yn´-
∏a te˝ poprawa nastrojów na gie∏dach Êwiatowych. Na popraw´ koniunktury gie∏dowej na Êwiecie
du˝y wp∏yw wywar∏o polepszenie sytuacji gospodarczej w Êwiecie, a szczególnie w Stanach Zjed-
noczonych, czego skutkiem by∏y pozytywne wyniki finansowe notowanych spó∏ek.

362 Pozosta∏y jeszcze obligacje nierynkowe o wartoÊci 5,21 mld z∏.
363 Patrz „Rynek finansowy w Polsce 1998–2001”. Warszawa 2002 NBP.
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Wzrost kapitalizacji gie∏dy w 2003 r. by∏ tak˝e efektem wprowadzenia do obrotu gie∏dowe-
go akcji szeÊciu nowych spó∏ek, w tym przede wszystkim akcji pierwszej zagranicznej spó∏ki: Banku
Austria Creditanstalt AG (BACA), która jest obecnie najwi´kszà spó∏kà notowanà na GPW. Wszyst-
kie wprowadzone spó∏ki by∏y w∏asnoÊcià prywatnà. W 2003 r. wskutek upad∏oÊci lub na wniosek
inwestora strategicznego wycofano z obrotu akcje dziewi´tnastu spó∏ek.

Sytuacja na CeTO kszta∏towa∏a si´ podobnie jak na GPW. W 2002 r. kapitalizacja nieznacznie
si´ zwi´kszy∏a (o 6%), natomiast w 2003 r. nastàpi∏ istotny wzrost – o 64%. By∏ on wynikiem dzia-
∏ania tych samych czynników jak w przypadku GPW.
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Wykres 6.2.16. Kapitalizacja GPW

èród∏o: dane GPW.

Tabela 6.2.18. Statystyka rynku

1 Kapitalizacja obliczona dla wszystkich spó∏ek notowanych na GPW.

èród∏o: dane GPW.

11999988 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033

1. Kapitalizacja gie∏dy na koniec okresu (w mln z∏)1 72.442 123.411 130.085 103.370 110.565 167.717

2. Liczba spó∏ek znajdujàcych si´ w obrocie 198 221 225 230 216 203

3. Liczba spó∏ek debiutujàcych na gie∏dzie 57 28 13 9 5 6

4. Indeks WIG

– na poczàtek roku (w pkt.) 14.886,2 13.218,1 18.981,7 17.672,8 13.995,2 14.378,1

– na koniec roku (w pkt.) 12.795,6 18.083,6 17.847,5 13.922,2 14.366,7 20.820,1

– minimalny w roku (w pkt.) 10.473,7 12.470,0 14.929,3 11.564,6 12.582,4 13.502,7

– maksymalny w roku (w pkt.) 18.582,7 18.370,0 22.868,4 17.875,9 16.311,6 22.033,8

5. Relacja kapitalizacji do PKB (w %) 13,11 20,05 18,97 13,92 14,34 20,84

– stopa zwrotu z indeksu (w %) -12,8 41,3 -1,3 -22,0 3,2 44,9
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èród∏o: dane CeTO.
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W 2002 r., w przeciwieƒstwie do GPW, nie zmieni∏a si´ liczba spó∏ek notowanych na CeTO.
W 2003 r. dosz∏a jedna spó∏ka. W analizowanym okresie z powodu likwidacji i upad∏oÊci wycofano
z obrotu akcje czterech spó∏ek. Akcje jednej spó∏ki zosta∏y natomiast wycofane z CeTO wskutek
przeniesienia notowaƒ na GPW. Zarzàd CeTO zareagowa∏ na te negatywne tendencje m.in. wpro-
wadzeniem w ˝ycie w listopadzie 2002 r. systemu autoryzowanych doradców, których zadaniem
jest przygotowanie spó∏ek do wprowadzenia ich akcji na rynek pozagie∏dowy. Nie przynios∏o to jed-
nak zamierzonych efektów.

Ramka 6.2.2

Tabela 6.2.19. Podstawowe wskaêniki rynku CeTO

èród∏o: dane CeTO.

11999988 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033

Liczba notowanych spó∏ek 25 24 21 21 21 22

Kapitalizacja (w mln z∏) 375 323 275 193 204 335

WartoÊç indeksu ITO (w pkt.) 11.500,1 15.548,8 15.254,1 9.114,9 9.775,8 9.703,5

INDEKSY GIE¸DOWE

GPW publikowa∏a szeÊç rodzajów indeksów: Warszawski Indeks Gie∏dowy WIG, WIG20,
Warszawski Indeks Rynku Równoleg∏ego WIRR, Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
NIF, MIDWIG oraz TechWIG. 22 grudnia 2003 r. gie∏da rozpocz´∏a publikacj´ indeksu WIG-PL.
Indeks ten opiera si´ na metodzie wyliczania indeksu WIG (datà bazowà jest pierwsza sesja
gie∏dowa, wartoÊç bazowa – 1000,00 pkt.). W jego sk∏ad mogà wchodziç wy∏àcznie spó∏ki kra-
jowe. Indeks nie zawiera wi´c jedynie spó∏ki BACA.

Oprócz ww. indeksów gie∏da publikowa∏a równie˝ pi´ç subindeksów sektorowych.
13 czerwca 2003 r. uruchomiony zosta∏ INDEXator – nowy system obliczania i publikowa-

nia indeksów gie∏dowych. Zwi´kszy∏a si´ cz´stotliwoÊç prezentowania wartoÊci indeksu WIG20
(co 15 sekund) oraz NIF (co 2 minuty).

W 2002 r. z powodu s∏abej koniunktury na rynku akcji stopy zwrotu z wi´kszoÊci indek-
sów gie∏dowych by∏y ujemne. Jedynie indeksy WIG i NIF przynios∏y niewielkie dodatnie stopy
zwrotu, odpowiednio 3,2% oraz 1,3%.

W 2003 r. dzi´ki poprawie koniunktury wi´kszoÊç indeksów mia∏a dodatnie stopy zwrotu,
oprócz indeksu NIF (-1,8%). Najwy˝szà stop´ zwrotu zapewni∏y spó∏ki wchodzàce w sk∏ad in-
deksu WIRR (100,7%) oraz TechWIG (60,6%).
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Ramka 6.2.3

RRyynneekk  wwttóórrnnyy

Akcje spó∏ek sà notowane na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie (GPW) oraz
Centralnej Tabeli Ofert (CeTO). Pierwsza z ww. instytucji organizuje obrót gie∏dowy, druga – poza-
gie∏dowy.

Transakcje na GPW mogà byç zawierane jedynie przez instytucje majàce status cz∏onka gie∏-
dy. Na koniec 2002 r. status taki mia∏y 24 domy i biura maklerskie, a na koniec 2003 r. – 21. Wy-
brane domy i biura maklerskie pe∏nià równie˝ funkcje animatorów rynku i animatorów emitenta.
Rola animatorów polega na zapewnieniu odpowiedniej p∏ynnoÊci notowanych akcji. Animatorzy
rynku dzia∏ajà na podstawie umowy z GPW i na w∏asny rachunek. Na koniec 2002 r. funkcj´ t´ pe∏-
ni∏o 6 domów i biur maklerskich, na koniec 2003 r. zaÊ – 9. Animatorzy emitenta funkcjonujà na-
tomiast na podstawie umowy zawartej z emitentem danych akcji. Na koniec 2002 r. i 2003 r. funk-
cj´ t´ pe∏ni∏o 13 domów i biur maklerskich.

WSKAèNIK KONIUNKTURY GIE¸DOWEJ – WIGOMETR

GPW rozpocz´∏a 4 kwietnia 2003 r. publikacj´ wskaênika koniunktury gie∏dowej – WIGO-
METR. Jego wartoÊç jest obliczana na podstawie wyników ankiety przeprowadzanej co tydzieƒ
wÊród osób zawodowo zwiàzanych z rynkiem kapita∏owym. Uczestnicy ankiety okreÊlajà swo-
je przewidywania co do zmiany wartoÊci indeksu WIG20 na koniec nast´pnego tygodnia po za-
koƒczeniu ankiety (wzrost, spadek, bez zmian). Do prezentacji WIGOMETRU gie∏da wykorzy-
stuje wskaênik liczony jako saldo oczekiwaƒ pozytywnych i negatywnych. Mo˝e on przyjmo-
waç wartoÊci od -100 do +100 pkt. WartoÊç dodatnia oznacza, ˝e wÊród ankietowanych prze-
wa˝a liczba osób oczekujàcych wzrostu wartoÊci indeksu WIG20.
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Wykres 6.2.19. Wskaênik koniunktury gie∏dowej WIGOMETR na GPW

èród∏o: dane GPW.

Tabela 6.2.20. Liczba spó∏ek notowanych na poszczególnych rynkach GPW w latach 1998-2003

èród∏o: dane GPW.

RRooddzzaajj   rryynnkkuu 11999988 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033

Podstawowy 117 + 15 NFI 119 + 15 NFI 121 + 14 NFI 123 + 14 NFI 118 + 14 NFI 112 + 14 NFI

Równoleg∏y 51 61 67 61 57 54

Wolny 15 26 23 32 27 23
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1 wrzeÊnia 2003 r. GPW wprowadzi∏a dogrywk´ na zamkni´cie notowaƒ ciàg∏ych, umo˝li-
wiajàc inwestorom dokonywanie transakcji ju˝ po okreÊleniu kursu zamkni´cia. Dogrywka trwa
10 minut – od 16.10 do 16.20. Wszystkie transakcje w dogrywce zawierane sà po kursie zamkni´-
cia dla danego papieru. Nowe rozwiàzanie da∏o inwestorom gie∏dowym dodatkowy czas na zawie-
ranie transakcji po ustalonym na fixingu kursie.

Obroty

W 2002 r. obroty akcjami na GPW spad∏y o 21% na skutek panujàcej bessy. Odwrócenie ne-
gatywnej tendencji, które nastàpi∏o w 2003 r., by∏o wynikiem poprawy koniunktury gie∏dowej
(wzrost obrotów o 39% w porównaniu z 2002 r.). Pewien wp∏yw na wzrost obrotów (widoczny
szczególnie w ostatnich dniach grudnia 2003 r.) mia∏y równie˝: decyzja Ministra Finansów o nie-
przed∏u˝eniu zwolnienia z podatku od zysków kapita∏owych oraz obni˝enie op∏at od transakcji za-
wieranych na rynku akcji. Obrót akcjami na GPW jest skoncentrowany na akcjach dwudziestu naj-
wi´kszych spó∏ek (80% ca∏oÊci obrotu w 2003 r.). Oznacza to, ˝e w przypadku wi´kszoÊci spó∏ek
notowanych na GPW wycena spó∏ek mo˝e byç istotnie zniekszta∏cona przez dzia∏ania spekulacyjne
realizowane na p∏ytkim rynku.

WartoÊç obrotów na CeTO systematycznie mala∏a od 2001 r. W 2002 r. spadek ten wyniós∏
54%. W 2003 r. spadek wartoÊci obrotów by∏ ju˝ znacznie mniejszy i wyniós∏ 5%.

W latach 2002–2003 przeci´tne dzienne obroty kszta∏towa∏y si´ na poziomie oko∏o
70 tys. z∏. Dla pozagie∏dowego rynku akcji charakterystyczne by∏o cz´ste zawieranie transakcji pa-
kietowych. W 2002 r. ich udzia∏ w obrotach ogó∏em wyniós∏ 81%, w 2003 r. zaÊ – 73%.
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Wykres 6.2.20. Obroty akcjami na GPW

Uwaga: wartoÊç obrotów liczona jako suma dziennych obrotów w miesiàcu.

èród∏o: dane GPW.

Tabela 6.2.21. WartoÊç obrotów akcjami na GPW

1 Bez transakcji pakietowych.
2 Wskaênik obrotu dla akcji to iloraz wolumenu obrotów akcjami do Êredniej liczby akcji b´dàcych w obrocie i wprowadzonych do obrotu
w badanym okresie. 

èród∏o: dane GPW.

11999988 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033

1. Obroty na rynku akcji1

– ∏àczne (w mln z∏) 53.287 70.831 103.658 60.548 47.729 66.443

– Êrednie w dniu obrotu (w mln z∏) 249,4 357,3 676,4 321,8 255,7 317,8

2. Wskaênik obrotu (w %)2 58,2 46,1 42,9 30,8 22,9 29,2

3. Liczba transakcji na sesj´ 14.365 17.417 14.919 12.512 11.358 12.228
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W celu zahamowania tendencji do spadku obrotów na GPW instytucje tworzàce infrastruk-
tur´ rynku (GPW, KDPW) obni˝y∏y op∏aty364 od wartoÊci obrotu. Oprócz tego obni˝ono (w przypad-
ku CeTO) op∏aty z tytu∏u uczestnictwa365. Dzi´ki zmianom w Regulaminie i Szczegó∏owych Zasa-
dach Obrotu koszty uczestnictwa w rynku CeTO znacznie si´ zmniejszy∏y.

UUcczzeessttnniiccyy

W analizowanym okresie zmieni∏a si´ struktura inwestorów bioràcych udzia∏ w obrotach
na GPW.

Udzia∏ krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach akcjami systematycznie wzrasta∏:
z 22% w 2000 r. do 39% w 2003 r. By∏o to efektem znacznego zwi´kszenia zaanga˝owania w ak-
cje przez fundusze inwestycyjne oraz otwarte fundusze emerytalne366. Natomiast od 2000 r. stale
mala∏o zainteresowanie rynkiem akcji ze strony inwestorów indywidualnych. Tendencja ta zosta∏a
prze∏amana w 2003 r., kiedy udzia∏ inwestorów indywidualnych w obrocie na rynku kasowym nie
obni˝y∏ si´ w stosunku do roku poprzedniego. By∏o to efektem poprawy koniunktury. Udzia∏ inwe-
storów zagranicznych w obrotach na GPW by∏ wy˝szy ni˝ ich udzia∏ we free float gie∏dy. Oznacza
to, ˝e inwestorzy zagraniczni sà aktywniejszymi uczestnikami obrotu ni˝ inwestorzy krajowi.

364 W 2002 r. Rada Gie∏dy obni˝y∏a op∏aty operacyjne pobierane od cz∏onków gie∏dy za obrót akcjami z 0,069%
do 0,059% wartoÊci transakcji. Op∏aty zosta∏y obni˝one równie˝ przez KDPW. Za rejestracj´ transakcji na rynku kaso-
wym KDPW pobiera 1,7 z∏ oraz op∏at´ transakcyjnà w wysokoÊci 0,0085% wartoÊci transakcji.
365 Pierwsza obni˝ka (do 38 tys. z∏) nastàpi∏a w 2002 r. i dotyczy∏a op∏aty rocznej pobieranej od cz∏onków CeTO z tytu-
∏u cz∏onkostwa. W 2003 r. wprowadzono kolejne zmiany wysokoÊci i rodzaju op∏at obowiàzujàcych na rynku. Rocznà
op∏at´ cz∏onkowskà zamieniono na zrycza∏towanà op∏at´ transakcyjnà w wysokoÊci 2,5 tys. z∏, p∏atnà miesi´cznie. W ra-
mach tej op∏aty istnieje mo˝liwoÊç zawierania transakcji papierami wartoÊciowymi lub instrumentami finansowymi
o ∏àcznej wartoÊci do 500 tys. z∏ w danym miesiàcu. Rycza∏t jest pobierany tylko w miesiàcach aktywnoÊci cz∏onka CeTO
na rynku. W lipcu 2003 r. zrycza∏towana op∏ata transakcyjna zosta∏a obni˝ona do 1 tys. z∏.
366 Szerzej w rozdziale 5.3.
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Wykres 6.2.21. Obroty akcjami i indeks ITO na CeTO

Uwagi:

1. WartoÊç obrotów akcjami liczona jako suma dziennych obrotów w miesiàcu.

2. Indeks ITO liczony jako Êredni miesi´czny poziom indeksu.

èród∏o: dane CeTO.

Tabela 6.2.22. WartoÊç obrotów akcjami na CeTO

èród∏o: dane CeTO.

11999988 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033

1. Obroty 

– ∏àczne (w mln z∏) 121 168 241 40 18 17

– Êrednie w dniu obrotu (w mln z∏) 0,48 0,67 0,96 0,16 0,07 0,07

2. Ârednia liczba transakcji w dniu obrotu 48 75 93 17 9 8
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IInnwweessttoorrzzyy

Wed∏ug danych GUS, od poczàtku 2002 r. stopniowo mala∏ udzia∏ inwestorów zagranicznych
w rachunkach inwestycyjnych prowadzonych w biurach i domach maklerskich, do poziomu 13,83%
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Wykres 6.2.22. Struktura inwestorów na rynku akcji – udzia∏ w obrotach

èród∏o: dane GPW.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

IVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIII

%

Inwestorzy zagraniczni Inwestorzy krajowi

1998 1999 2000 2001 2002 2003
kwarta∏y

Wykres 6.2.23. Struktura inwestorów na rynku akcji wg wartoÊci akcji na rachunkach
inwestycyjnych prowadzonych w biurach i domach maklerskich

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych GUS.
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Wykres 6.2.24. Relacja wartoÊci akcji dopuszczonych do publicznego obrotu w portfelach
inwestorów zagranicznych do kapitalizacji GPW

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych NBP, GPW.
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w IV kwartale 2003 r. (wykres 6.2.23). Ostatni raz taki niski poziom zaanga˝owania tej kategorii in-
westorów na polskim rynku akcji wystàpi∏ w I kwartale 1999 r., tj. po kryzysie rosyjskim. Trzeba jed-
nak zwróciç uwag´, ˝e wartoÊç akcji na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych w biurach i do-
mach maklerskich wynosi∏a na koniec 2003 r. nieca∏e 22 mld z∏, podczas gdy kapitalizacja gie∏dy
prawie 168 mld z∏.

Z kolei dane NBP wskazujà na du˝o wy˝szy udzia∏ inwestorów zagranicznych w polskim ryn-
ku gie∏dowym (wykres 6.2.24). Wynika to z uwzgl´dniania w tych danych tak˝e akcji b´dàcych
w posiadaniu inwestorów strategicznych, akcji b´dàcych podstawà emisji kwitów depozytowych
oraz akcji imiennych. Porównanie danych GUS i NBP pozwala stwierdziç, ˝e inwestorzy strategicz-
ni posiadajà znacznà cz´Êç akcji, które z natury rzeczy sà wy∏àczone z obrotu gie∏dowego. 

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Polski rynek akcji jest najwi´kszy spoÊród rynków krajów akcesyjnych. Âwiadczà o tym pod-
stawowe wskaêniki okreÊlajàce wielkoÊç rynku, jak kapitalizacja, bezwzgl´dna wartoÊç obrotów
oraz liczba notowanych spó∏ek. 

Rola rynku w gospodarce, mierzona relacjà wielkoÊci kapitalizacji do PKB, jest w regionie zbli-
˝ona. Jedynie wspó∏czynnik p∏ynnoÊci gie∏dy warszawskiej jest ni˝szy ni˝ gie∏d regionu, jednak wy˝-
szy ni˝ w np. w Wiedniu.

W porównaniu z wi´kszoÊcià rynków w krajach Unii Europejskiej GPW jest ciàgle rynkiem ma-
∏ym, zarówno pod wzgl´dem kapitalizacji, jak i obrotów.

Na kierunki rozwoju polskiego rynku akcji du˝y wp∏yw b´dà mia∏y procesy zachodzàce obecnie
w Unii Europejskiej i zwiàzane z tym dzia∏ania przeprowadzane w ramach Strategii Lizboƒskiej, której
celem jest m.in. integracja rynków finansowych UE. Ze wzgl´du na przysz∏e cz∏onkostwo Polski w Unii
rynek kapita∏owy równie˝ podlega dzia∏aniom integracyjnym. Skutkiem zastosowania zasady jednoli-
tego paszportu europejskiego dla emitentów mo˝e byç wzrost liczby spó∏ek zagranicznych notowa-
nych na GPW, a w efekcie wzrost jej kapitalizacji. Czynnikiem wspierajàcym ten proces mo˝e byç utrzy-
manie ograniczeƒ inwestycji zagranicznych OFE (du˝y popyt). Z drugiej jednak strony istnieje znaczne
zagro˝enie, ˝e najwi´ksze krajowe spó∏ki zechcà przenieÊç notowania swoich akcji na rynki europej-
skie. Proces ten nie musi wystàpiç na du˝à skal´, poniewa˝ spó∏ki te sà ∏atwo rozpoznawalne w kra-
ju i majà istotnà lokalnà baz´ inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych (OFE).

Szczególnie istotnym problemem staje si´ wycofywanie spó∏ek przez inwestorów strategicz-
nych (g∏ównie zagranicznych). W ostatnich latach proces ten si´ nasili∏. Inwestorzy strategiczni wy-

Tabela 6.2.23. Wybrane wskaêniki gie∏d

1 Liczba notowanych spó∏ek obejmuje spó∏ki krajowe i zagraniczne.
2 Wspó∏czynnik p∏ynnoÊci liczony jako stosunek obrotów do kapitalizacji.
3 Kapitalizacja dotyczy spó∏ek krajowych.
4 Obroty dotyczà spó∏ek krajowych, liczone pojedynczo.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych FIBV, raporty roczne poszczególnych gie∏d, obliczenia w∏asne.

GGiiee ∏∏ddaa 22000011 22000022 22000033 GGiiee ∏∏ddaa 22000011 22000022

LLiicczzbbaa  nnoottoowwaannyycchh  ssppóó∏∏eekk11 WWssppóó∏∏cczzyynnnniikk  pp∏∏yynnnnooÊÊcc ii   ((ww  %%))22

Budapeszt 58 48 49 Budapeszt 45,9 50,4

Dublin 87 76 66 Dublin 29,8 61,3

Praga 102 79 65 Praga 38,0 41,3

Warszawa 230 216 203 Warszawa 36,7 29,8

Wiedeƒ 113 129 125 Wiedeƒ 28,9 19,6

KKaappii ttaall iizzaaccjjaa  ((ww  mmlldd  eeuurroo))33 OObbrroottyy  ((ww  mmlldd  eeuurroo))44

22000033

48,4

57,1

39,9

26,8

21,3

Budapeszt 11,6 12,4 15,0 Budapeszt 5,4 6,2

Dublin 84,6 57,1 67,7 Dublin 25,2 34,9

Praga 10,6 15,1 19,9 Praga 4,0 6,2

Warszawa 29,4 27,5 29,8 Warszawa 10,8 8,2

Wiedeƒ 28,3 32,0 45,0 Wiedeƒ 8,2 6,3

7,3

38,6

7,9

8,0

9,6
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cofujàc spó∏k´ z gie∏dy chcà g∏ównie obni˝yç koszty jej dzia∏ania, zmniejszyç zakres informacji
o spó∏ce dost´pny dla konkurentów oraz ujednoliciç nazw´ w ramach jednej grupy kapita∏owej.

W najbli˝szych latach zagro˝eniem dla rozwoju krajowego rynku akcji mo˝e byç wycofywa-
nie z GPW akcji banków przez ich zagranicznych w∏aÊcicieli, zwiàzane ze zmianà formy ich obec-
noÊci na polskim rynku (z filii na oddzia∏y). Udzia∏ banków w kapitalizacji GPW wynosi∏ na koniec
2003 r. oko∏o 40%, a udzia∏ obrotów akcjami banków w obrotach ogó∏em w 2003 r. – 25,3%. Wy-
stàpienie tego zagro˝enia nie jest pewne, gdy˝ wi´kszoÊç banków pojawi∏a si´ na GPW w wyniku
prywatyzacji, a jednym z warunków obj´cia akcji przez obecnych inwestorów by∏o utrzymanie ban-
ku na GPW.

Jednym z wa˝nych problemów rynku by∏a malejàca poda˝ nowych akcji. Wynika∏o to z zaha-
mowania procesu prywatyzacji spó∏ek Skarbu Paƒstwa367 oraz niech´ci przedsi´biorstw prywatnych
do finansowania poprzez GPW. Zachowania te cz´Êciowo wiàza∏y si´ ze s∏abà koniunkturà gie∏dowà
i niskimi wycenami spó∏ek. WejÊcie Polski do UE mo˝e przyczyniç si´ do zwi´kszenia wzrostu gospo-
darczego, a przez to wy˝szej wyceny spó∏ek chcàcych pozyskaç Êrodki na rynku kapita∏owym. Zwi´k-
szenie liczby zapowiadanych pierwszych emisji (IPO)368 w koƒcu omawianego okresu mo˝e potwier-
dzaç istotnoÊç tego czynnika w przysz∏oÊci. Wa˝nym êród∏em poda˝y akcji mo˝e byç prywatyzacja
spó∏ek Skarbu Paƒstwa. W du˝ej mierze zale˝y ona od woli politycznej, której niedostatek, oprócz
s∏abej koniunktury, by∏ g∏ównym powodem braku poda˝y spó∏ek w analizowanym okresie.

Du˝ym wyzwaniem pozostanie organizacja procesu wchodzenia na rynek kapita∏owy ma∏ych
spó∏ek o du˝ych mo˝liwoÊciach wzrostu. Sektor ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw jest potencjalnym
êród∏em poda˝y akcji na rynku kapita∏owym. Wymaga∏oby to jednak zwi´kszenia roli sektora kapita-
∏u wysokiego ryzyka (private equity, venture capital), który w Polsce jest nadal s∏abo rozwini´ty369.

Od strony popytu g∏ównym czynnikiem rozwoju rynku akcji b´dzie rozwój krajowego sekto-
ra instytucji wspólnego inwestowania (patrz rozdzia∏ 5.3). Wraz ze wzrostem wartoÊci ulokowa-
nych w nich Êrodków podmioty te stajà si´ istotnymi inwestorami na rynku akcji. Przy sta∏ym nap∏y-
wie Êrodków, szczególnie do OFE, brak poda˝y instrumentów lokacyjnych mo˝e doprowadziç
do powstania bàbla cenowego. Jego p´kni´cie mog∏oby spowodowaç za∏amanie rozwoju rynku ak-
cji w Polsce. Z tego punktu widzenia wa˝na b´dzie decyzja o poszerzeniu mo˝liwoÊci inwestowa-
nia przez OFE za granicà. Z jednej strony mo˝e to zmniejszyç bie˝àcy popyt na rynku krajowym,
z drugiej jednak strony b´dzie „wentylem bezpieczeƒstwa” na wypadek, gdyby dynamika poda˝y
akcji nie nadà˝a∏a za dynamikà Êrodków lokowanych w tych instytucjach.
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Wykres 6.2.25. Pozycja GPW wÊród gie∏d regionu i na tle Unii Europejskiej – udzia∏
kapitalizacji w PKB na koniec grudnia 2003 r.

Uwaga: kapitalizacja dotyczy tylko spó∏ek krajowych.

èród∏o: dane FESE, GPW.

367 Od 2001 r. ˝adna spó∏ka wprowadzona do obrotu nie by∏a ofertà Skarbu Paƒstwa.
368 Initial Public Offering (IPO) jest to pierwsza oferta publiczna akcji przeprowadzana przez spó∏k´.
369 Szerzej w podrozdziale 5.2.3.
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Efektem ubocznym wzrostu obecnoÊci inwestorów instytucjonalnych370 (zarówno krajo-
wych, jak i zagranicznych) mo˝e byç spadek p∏ynnoÊci rynku. Zjawisko to mo˝e wystàpiç szczegól-
nie przy ma∏ej poda˝y nowych emisji akcji i wycofywaniu spó∏ek z obrotu. Spadek p∏ynnoÊci rynku
b´dzie zniech´caç do udzia∏u innych potencjalnych inwestorów.

W tym kontekÊcie nale˝y przeanalizowaç malejàcà rol´ inwestorów indywidualnych.
Od 2000 r. ich udzia∏ w obrotach na rynku akcji systematycznie spada∏. Tendencja ta zosta∏a zaha-
mowana dopiero w 2003 r. Czynnikiem ograniczajàcym aktywnoÊç inwestorów indywidualnych
na rynku akcji mo˝e byç opodatkowanie zysków kapita∏owych z inwestycji w akcje, obowiàzujàce
od poczàtku 2004 r. Istotny wp∏yw mo˝e mieç równie˝ nadal ma∏a skutecznoÊç egzekwowania
praw inwestorów indywidualnych. W przeciwnym kierunku dzia∏aç b´dzie stopniowy wzrost za-
mo˝noÊci spo∏eczeƒstwa. Przyk∏ady innych krajów pokazujà, ˝e wraz ze wzrostem zamo˝noÊci go-
spodarstw domowych roÊnie ich sk∏onnoÊç do aktywnego lokowania Êrodków na gie∏dzie.

Wa˝nym czynnikiem b´dzie równie˝ obecnoÊç inwestorów zagranicznych. Podobnie jak
na rynku obligacji, po wejÊciu do UE na rynku krajowym powinny pojawiç si´ instytucje d∏ugookre-
sowego inwestowania z innych krajów Unii. Dotychczas nie mog∏y one inwestowaç w Polsce ze
wzgl´du na wewn´trzne przepisy inwestycyjne. Dla tej kategorii inwestorów istotnà kwestià mo˝e
okazaç si´ przysz∏oÊç GPW. Ewentualne zwiàzki kapita∏owe lub funkcjonalne GPW z jednym z g∏ów-
nych centrów gie∏dowych w Europie mogà u∏atwiç tym podmiotom inwestowanie na GPW.

6.3. Kasowy rynek walutowy

Transakcja walutowa jest umowà pomi´dzy dwiema stronami, której przedmiotem jest wymia-
na z∏otego na innà walut´ po kursie wymiany ustalonym w chwili zawarcia transakcji. Termin „kurs
kasowy” (inaczej nazywany kursem spot, natychmiastowym lub bie˝àcym) odnosi si´ do transakcji,
których rozliczenie nast´puje w drugim dniu roboczym od jej zawarcia. W tym dniu ka˝da ze stron
transakcji jest zobowiàzana do przekazania na rachunek kontrahenta okreÊlonej kwoty waluty.

Poj´cie kasowego rynku walutowego obejmuje nie tylko te transakcje, ale równie˝ podmioty,
które ich dokonujà, i instytucje umo˝liwiajàce ich przeprowadzanie (tworzàce infrastruktur´ rynku)
– brokerów, organizatorów systemów transakcyjnych.

Na rynku walutowym rozliczane sà wszystkie p∏atnoÊci rezydentów z tytu∏u importu i eksportu
towarów oraz us∏ug. ¸àczy on krajowy rynek kapita∏owy i pieni´˝ny z ogólnoÊwiatowym rynkiem finan-
sowym. Inwestycje nierezydentów w instrumenty finansowe nominowane w z∏otych dokonywane sà
w∏aÊnie za poÊrednictwem kasowego rynku walutowego371. Transakcje zwiàzane z operacjami kapita-
∏owymi i obrotami handlowymi nie majà jednak najwi´kszego udzia∏u w obrotach na rynku kasowym.
Najcz´stszym motywem zawierania transakcji jest spekulacja. Banki – dealerzy rynku walutowego – ku-
pujà i sprzedajà z∏otego w zale˝noÊci od oczekiwanych zmian kursu. W∏aÊnie transakcje spekulacyjne
w najwi´kszym stopniu decydujà o p∏ynnoÊci rynku walutowego. P∏ynnoÊç rynku, podstawowy miernik
jego rozwoju, ma du˝e znaczenie dla mo˝liwoÊci realizowania przep∏ywów finansowych oraz zamyka-
nia pozycji walutowych w dowolnym momencie, bez znaczàcego wp∏ywu na zmian´ kursu.

W niniejszym rozdziale przeanalizowano krajowy mi´dzybankowy i klientowski rynek waluto-
wy. Obejmuje on transakcje kupna i sprzeda˝y z∏otych, gdy przynajmniej jednà ze stron jest bank
prowadzàcy dzia∏alnoÊç w Polsce372. Narodowy Bank Polski nie ma informacji o skali transakcji
na rynku z∏otego dokonywanych mi´dzy nierezydentami. Nieznane sà wartoÊci obrotów na rynku
zagranicznym, skoncentrowanym w Londynie. Na rynku kasowym w Polsce zawierane sà tak˝e
transakcje walutowe bez udzia∏u z∏otego – np. wymiana euro i dolara amerykaƒskiego.

370 Inwestorzy instytucjonalni, którymi sà m.in. zak∏ady ubezpieczeƒ i otwarte fundusze emerytalne, kupujà bowiem ak-
cje jako inwestycje d∏ugoterminowe.
371 Pozycje w instrumentach finansowych nominowanych w z∏otych mogà byç tak˝e finansowane poprzez rynek swa-
pów walutowych. Patrz podrozdzia∏ 6.1.3.2.1.
372 Analizà nie jest obj´ty rynek detaliczny – kantorowy.



198

6

Rynki finansowe

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Krajowy rynek walutowy o Êrednich dziennych obrotach netto 4-4,5 mld z∏373 jest najwi´k-
szym spoÊród rynków walutowych krajów akcesyjnych Unii Europejskiej (tabela 6.3.1). Rynki tej gru-
py paƒstw nale˝à do tzw. rynków wschodzàcych, charakteryzujàcych si´ m.in. ma∏à skalà obrotów
i niewielkà liczbà uczestników. O lokalnym charakterze rynków Êwiadczy brak ciàg∏oÊci kwotowaƒ
przez ca∏à dob´. Potwierdzeniem niskiej p∏ynnoÊci sà tak˝e szerokie wide∏ki cenowe kursów kupna
i sprzeda˝y. Na rynku mi´dzybankowym ró˝nica pomi´dzy kursem kupna i sprzeda˝y dla z∏otego,
korony czeskiej i forinta w´gierskiego wynosi 20-30 punktów bazowych. W przypadku najp∏ynniej-
szych na Êwiecie par walutowych (np. EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD) spread ten wynosi zaledwie
1-3 punkty bazowe. 

Wp∏yw niskiej p∏ynnoÊci na kurs z∏otego by∏ wyraênie widoczny w latach 2002-2003, w okre-
sach oczekiwania na nap∏yw Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u prywatyzacji lub odszkodowaƒ dla pol-
skich robotników za przymusowà prac´ w Niemczech. Niewielki wolumen obrotów oznacza, ˝e zle-
cenie o przyk∏adowej wartoÊci 100 mln dolarów musia∏oby byç realizowane przez kilka godzin
i spowodowa∏by znaczne przesuni´cie kursu kasowego.

373 WartoÊç ta odnosi si´ do transakcji w segmencie waluty obce/PLN.

Tabela 6.3.1. Ârednie dzienne obroty i struktura kasowego rynku walutowego w Polsce,
Czechach i na W´grzech w II kwartale 2003 r. (w mln USD)

1 Dla Czech dane za kwiecieƒ 2003 r.

èród∏o: dane NBP oraz strony internetowe Narodowego Banku Czech i Narodowego Banku W´gier.

PPooll sskkaa CCzzeecchhyy11 WW´́ggrryy

OObbrroottyy  --   wwaalluuttyy  oobbccee//wwaalluuttaa  kkrraajjoowwaa 11..007788 664422 662200

w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 24 86 86

w tym: USD/waluta krajowa (w %) 72 10 11

Transakcje z rezydentami 546 315 303

Transakcje z nierezydentami 532 327 317

RRyynneekk  mmii ´́ddzzyybbaannkkoowwyy 885588 550022 446633

w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 14 91 90

w tym: USD/waluta krajowa (w %) 82 6 8

RRyynneekk  kk ll iieennttoowwsskkii 222200 114400 115577

w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 62 68 74

w tym: USD/waluta krajowa (w %) 32 26 20

OObbrroottyy  ––  wwaalluuttyy  oobbccee//wwaalluuttyy  oobbccee 882288 336666 330055

0

20

40

60

80

100

120

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

XIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII XIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII XIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII 
2001 2003

mld z∏

miesiàce

Obroty netto ogó∏em – lewa skala Transakcje z bankami zagranicznymi (w %) – prawa skala

%

2002

Wykres 6.3.1. Miesi´czne obroty  na kasowym mi´dzybankowym rynku z∏otego

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku
Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych funkcji.
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Od 2001 r. zauwa˝alne jest stopniowe zmniejszanie si´ skali obrotów pomi´dzy bankami
(wykres 6.3.1.). Ârednie dzienne obroty netto na rynku mi´dzybankowym spad∏y z 3,84 mld z∏
w 2001 r. do 3,17 mld z∏ w 2003 r. Liberalizacja Prawa dewizowego, która wesz∏a w ˝ycie
1 paêdziernika 2002 r., nie okaza∏a si´ czynnikiem stymulujàcym rozwój rynku kasowego. Zmniej-
szenie p∏ynnoÊci w latach 2002-2003 by∏o skutkiem konsolidacji w polskim sektorze bankowym
oraz przenoszenia aktywnoÊci do zagranicznych central banków, gdzie zarzàdza si´ pozycjà walu-
towà na szczeblu grupy. Istotne znaczenie dla krajowego rynku z∏otego mia∏o zamkni´cie z koƒcem
2001 r. jednego z najbardziej aktywnych graczy na rynku z∏otego. Bank przeniós∏ swojà dzia∏alnoÊç
z rynku krajowego do Londynu.

Cechà charakterystycznà mi´dzybankowego rynku z∏otego oraz rynku forinta i korony czeskiej
jest du˝y udzia∏ banków zagranicznych w kszta∏towaniu obrotów. WartoÊç transakcji zawieranych
przez banki krajowe z nierezydentami stanowi ponad 60% wartoÊci wszystkich transakcji
(wykres 6.3.1). Po uwzgl´dnieniu transakcji dokonywanych bez udzia∏u podmiotów krajowych wi-
daç, ˝e decyzje banków zagranicznych w znacznym stopniu kszta∏tujà kurs z∏otego.

WartoÊç transakcji bez udzia∏u waluty krajowej jest w Polsce znacznie wy˝sza ni˝ w Czechach
i na W´grzech (tabela 6.3.1). Ârednie dzienne obroty w segmencie waluta obca/waluta obca wyno-
szà 3,2 – 3,4 mld z∏, z czego ponad 90% stanowià transakcje EUR/USD. Wysokie obroty w segmen-
cie pary walutowej EUR/USD wynikajà z koszykowego charakteru z∏otego – co ∏àczy si´ z koniecz-
noÊcià równowa˝enia pozycji walutowej wzgl´dem dolara amerykaƒskiego i euro374 – oraz aktyw-
nej, w przypadku niektórych podmiotów, krótkoterminowej spekulacji na najp∏ynniejszym segmen-
cie Êwiatowego rynku walutowego. 

SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

Banki najcz´Êciej zawierajà transakcje za poÊrednictwem systemu konwersacyjnego Reuters
Direct (oko∏o 60% wartoÊci zawieranych transakcji). Standardowa wartoÊç transakcji w systemie
konwersacyjnym wynosi 3 mln dolarów amerykaƒskich lub euro. Podobnie jak na Êwiatowym ryn-
ku walutowym, banki krajowe coraz powszechniej wykorzystujà elektroniczny system transakcyj-
ny, automatycznie kojarzàcy wprowadzane oferty kupna i sprzeda˝y (system matchingowy).
Transakcje dokonywane przy wykorzystaniu tego systemu stanowià oko∏o 35% obrotów netto,
a standardowà kwotà wymiany w tym systemie na rynku z∏otego jest 1 mln euro lub dolarów
amerykaƒskich. Sporadycznie dealerzy uzgadniajà warunki transakcji telefonicznie lub korzysta-
jàc z us∏ug brokera g∏osowego.

Od 12 kwietnia 2000 r. kurs z∏otego jest p∏ynny i zale˝y wy∏àcznie od popytu na naszà walu-
t´ i jej poda˝y (wykres 6.3.2). Podawane codziennie przez NBP kursy fixingowe majà jedynie cha-

374 Szerzej na ten temat w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u.
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èród∏o: serwis informacyjny Reuters.
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rakter informacyjny. Mimo zniesienia centralnego parytetu i oficjalnego koszyka z∏oty nadal zacho-
wuje koszykowy charakter w tym sensie, ˝e uczestnicy rynku oceniajà si∏´ z∏otego, analizujàc Êred-
nie odchylenie kursu z∏otego od parytetu centralnego, obliczanego przy kursach euro i dolara
z 11 kwietnia 2000 r. Wià˝e si´ to z brakiem dominujàcej pary walutowej na polskim rynku. W Cze-
chach i na W´grzech, zarówno na rynku mi´dzybankowym, jak i na rynku klientowskim, dominujà
transakcje wymiany euro i waluty krajowej. W Polsce najp∏ynniejszym segmentem rynku mi´dzyban-
kowego jest USD/PLN (tabela 6.3.1). Wyró˝nia to rynek z∏otego spoÊród rynków walutowych innych
paƒstw planujàcych wejÊcie do strefy euro. Na rynku klientowskim wi´ksze obroty wyst´pujà nato-
miast w segmencie EUR/PLN. Wynika to z silnych powiàzaƒ naszej gospodarki z gospodarkà Unii
Europejskiej, co z kolei przejawia si´ w strukturze walutowej p∏atnoÊci towarowych. Udzia∏ euro
w p∏atnoÊciach towarowych systematycznie roÊnie (dla trzech pierwszych kwarta∏ów 2003 r. wyno-
si∏ 63,9% w eksporcie i 59,3% w imporcie)375. 

W 2003 r. na rynku z∏otego zasz∏a istotna zmiana jakoÊciowa. Do po∏owy 2003 r. dealerzy wa-
lutowi wyliczali odchylenie od parytetu stosujàc sk∏ad koszyka zbli˝ony do tego, który obowiàzywa∏
przed uwolnieniem kursu – 50% dolar amerykaƒski, 50% euro. W d∏ugim okresie taki zrównowa˝o-

375 Por. „Bilans p∏atniczy Rzeczypospolitej Polskiej za 3 kwarta∏y 2003 roku”. Warszawa 2003 NBP, s. 22.
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èród∏o: dane NBP, serwis informacyjny Reuters.
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natomiast wartoÊç bliska zera Êwiadczy o bardzo niskiej zale˝noÊci.

èród∏o: dane NBP.
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ny koszyk zapewnia∏ najmniejszà wariancj´ (zmiennoÊç) dziennych stóp zwrotu oraz by∏ najmniej
skorelowany z kursem EUR/USD376. Wi´kszoÊç banków aktywnych na rynku z∏otego zazwyczaj naj-
pierw zajmowa∏a pozycj´ wzgl´dem dolara. Potem, za poÊrednictwem transakcji EUR/USD, przewa-
lutowywa∏a cz´Êç ekspozycji na euro377 tak, by uniezale˝niç si´ od wahaƒ kursu EUR/USD. Zmien-
noÊç kursu EUR/PLN by∏a przewa˝nie wi´ksza od zmiennoÊci kursu USD/PLN (wykres 6.3.3.). Po refe-
rendum dotyczàcym przystàpienia Polski do Unii Europejskiej w czerwcu 2003 r. nastàpi∏ zwrot w po-
strzeganiu przez inwestorów kursu z∏otego (wykres 6.3.3). Uczestnicy rynku walutowego uznali, ˝e
Polska jest znacznie bli˝ej wejÊcia do strefy euro. Zmieni∏y si´ rozk∏ady stóp zwrotu kursów USD/PLN
i EUR/PLN378. Wzros∏a zmiennoÊç kursu USD/PLN, a zmniejszy∏a si´ zmiennoÊç kursu EUR/PLN. O si-
le z∏otego coraz lepiej informuje nominalny poziom kursu EUR/PLN. Kurs EUR/PLN, podobnie jak
w Czechach i na W´grzech, uniezale˝nia si´ od kursu EUR/USD (wykres 6.3.4). Znacznie wzros∏a na-
tomiast korelacja pomi´dzy kursami USD/PLN i EUR/USD. 

Zmiana jakoÊciowa na rynku z∏otego przejawia si´ tak˝e w zmniejszeniu udzia∏u dolara ame-
rykaƒskiego w koszyku zapewniajàcym minimalnà zmiennoÊç kursu z∏otego. Uczestnicy rynku co-
raz cz´Êciej stosujà koszyk sk∏adajàcy si´ w 70% z euro i 30% z dolara. Proporcja euro do dolara za-
pewniajàca minimalizacj´ zmiennoÊci nie jest jednak sta∏a, dlatego trudno okreÊliç, czy taki sk∏ad
koszyka b´dzie powszechnie stosowany. W d∏ugim okresie nasza waluta mo˝e straciç koszykowy
charakter, a o aprecjacji (deprecjacji) z∏otego b´dà informowa∏y zmiany kursu EUR/PLN. Opisane zja-
wisko by∏oby paradoksem, gdy˝ wa˝niejszym kursem by∏by EUR/PLN, a kurs USD/PLN – pary walu-
towej, która dominuje w obrotach i jest znacznie cz´Êciej kwotowana – zaczà∏by byç postrzegany
jako kurs wynikowy, czyli bardziej zale˝ny od zmian kursu EUR/PLN ni˝ od czynników kszta∏tujàcych
kurs z∏otego. Wydaje si´ zatem, ˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci mo˝e nastàpiç stopniowa zmiana struk-
tury walutowej obrotów na rynku mi´dzybankowym – wzrost udzia∏u pary EUR/PLN.

UUcczzeessttnniiccyy  rryynnkkuu

Funkcj´ animatorów (market-makers) rynku z∏otego, a wi´c podmiotów w sposób ciàg∏y
kwotujàcych i zawierajàcych transakcje, pe∏ni oko∏o siedmiu banków krajowych, które kreujà ponad
85% obrotów379. Pozosta∏e banki krajowe sà na rynku mi´dzybankowym biorcami cen (price ta-
kers). Transakcje walutowe pomi´dzy rezydentami sà zawierane na podstawie dwustronnych umów
– ramowej i dodatkowej – opracowanych przez Zwiàzek Banków Polskich i Polskie Stowarzyszenie
Dealerów Bankowych FOREX Polska. WÊród zagranicznych aktywnych uczestników rynku z∏otego
nale˝y wymieniç Deutsche Bank, Citigroup, UBS, JP MorganChase, ABN Amro, HSBC, Bank
of America, BNP Paribas380.

PPeerrssppeekkttyywwyy

Wydaje si´, ˝e w najbli˝szych latach obroty na kasowym mi´dzybankowym rynku walutowym
b´dà nadal mala∏y w umiarkowanym tempie. B´dzie to efektem polityki centralizacji ryzyka, reali-
zowanej przez Êwiatowe instytucje finansowe – w∏aÊcicieli banków w Polsce (przenoszenie obrotów
poza granice Polski), oraz prawdopodobnych fuzji w naszym systemie bankowym (ograniczenie
transakcji mi´dzy bankami rezydentami). Rozwój rynku klientowskiego b´dzie zale˝a∏ od sytuacji
gospodarczej kraju, rozmiarów wymiany handlowej oraz zmian w ograniczeniach nak∏adanych
na instytucje wspólnego inwestowania w zakresie lokowania Êrodków w aktywa zagraniczne.
Zmniejszenie obrotów na i tak ju˝ p∏ytkim rynku z∏otego mo˝e oznaczaç zwi´kszenie wra˝liwoÊci
kursu na krótkoterminowe przep∏ywy kapita∏owe. Ma to negatywne konsekwencje, gdy˝ wp∏ywa
na skal´ odchylania si´ kursu bie˝àcego od kursu równowagi. Jest to szczególnie istotne w perspek-

376 por. P. Mielus: Elementy analizy portfelowej kursu walutowego. „Bank i Kredyt” nr 5/2000, s. 34-38.
377 Dealer walutowy chcàcy zniwelowaç ryzyko zmiany kursu EUR/USD przewalutowywa∏ na euro oko∏o po∏owy pozy-
cji dolarowej.
378 Szerzej na temat zmian na kasowym rynku z∏otego oraz wp∏ywie na rynek opcji walutowych w: G. Taraszkiewicz-
-Sirocki: Strategia handlu opcjami plain vanilla i egzotycznymi w kontekÊcie zmiany charakteru polskiego rynku waluto-
wego. „Rynek Terminowy” nr 1/2004, s. 32-38.
379 Poniewa˝ funkcja market-makera jest funkcjà nieformalnà, nie mo˝na podaç dok∏adnej liczby pe∏niàcych jà banków.
380 Por. Euromoney’s 2003 foreign exchange poll. „Euromoney”, May 2003, Vol. 34, nr 409, s. 56-63
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tywie uczestnictwa Polski w Mechanizmie Kursowym II (ERM II), a wi´c w okresie utrzymywania kur-
su z∏otego w ustalonym paÊmie wahaƒ. Prawdopodobnie ju˝ przed przystàpieniem Polski
do ERM II rynek mi´dzynarodowy b´dzie postrzega∏ z∏otego jako walut´ peryferyjnà strefy euro.
Mo˝na oczekiwaç, ˝e w najbli˝szym okresie wzrastaç b´dzie udzia∏ euro w strukturze walutowej
obrotów, a EUR/PLN stanie si´ g∏ównà parà walutowà naszego rynku.

6.4. Rynek instrumentów pochodnych

Finansowe instrumenty pochodne sà przedmiotem obrotu na rynku gie∏dowym i pozagie∏do-
wym (over-the-counter – OTC). W Polsce o wiele bardziej rozwini´ty jest rynek pozagie∏dowy. Obro-
ty na rynku OTC znacznie przewy˝szajà obroty instrumentami pochodnymi notowanymi na GPW (ta-
bela 6.4.1). Jedynym p∏ynnym rynkiem gie∏dowym jest rynek kontraktów na WIG 20. Dominacja ryn-
ku pozagie∏dowego mo˝e wynikaç z istniejàcego w Polsce modelu systemu finansowego. W syste-
mie zorientowanym bankowo o wiele bardziej p∏ynne sà rynki nieregulowane, w których bezpoÊred-
nio uczestniczà banki. Banki utrzymujàce portfele spekulacyjne instrumentów pochodnych pe∏nià

Tabela 6.4.1. Ârednie miesi´czne obroty netto na krajowym rynku instrumentów
pochodnych (w mln z∏)

Uwaga: obroty dla rynku pozagie∏dowego wyliczono wed∏ug wartoÊci nominalnej, a dla rynku gie∏dowego wed∏ug kwot rozliczenia. Rynek
gie∏dowy obejmuje jedynie instrumenty notowane na GPW. Dane o instrumentach b´dàcych przedmiotem obrotu na WGT nie sà dost´pne.

WartoÊci dla opcji na stopy procentowe sà szacunkami, natomiast wartoÊci dla opcji na WIG20 stanowià Êredni obrót z czterech miesi´cy.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych GPW oraz NBP uzyskanych od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych
Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego.

22000022 22000033

RRyynneekk  ppoozzaaggiiee∏∏ddoowwyy 111166..448811 111122..001155

Kontrakty FRA 82.180 71.810

Kontrakty IRS 7.550 11.532

Opcje na stopy procentowe 230 210

Walutowe transakcje outright-forward 12.516 12.966

Kontrakty CIRS 857 901

Opcje walutowe 13.148 14.596

RRyynneekk  ggiiee ∏∏ddoowwyy 33..222222 44..884433

Kontrakty futures na WIG20 3.135 4.735

Kontrakty futures na TechWIG 5 2

Kontrakty futures na MIDWIG 6 9

Kontrakty futures na akcje spó∏ek 56 73

Kontrakty futures na kurs PLN/USD 10 7

Kontrakty futures na kurs PLN/EUR 10 15

Opcje na WIG20 – 2

Tabela 6.4.2. Miesi´czne obroty netto na Êwiatowym rynku instrumentów pochodnych
(w mld USD)

Uwaga: przy obliczeniach przyj´to za∏o˝enie o nast´pujàcej liczbie dni roboczych (zarówno dla rynku gie∏dowego, jak i pozagie∏dowego):
dla kwietnia 1998 r. – 20,5, dla kwietnia 2001 r. – 19,5. Do pozagie∏dowych walutowych instrumentów pochodnych nie zaliczono swapów
walutowych.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange and derivatives market activity in 2001. Basel 2002
Bank for International Settlements, s. 5 i 18.

IIVV  11999988 IIVV  22000011

Rynek pozagie∏dowy 10.045 13.397

Instrumenty procentowe 5.433 9.536

Instrumenty walutowe 4.613 3.861

Rynek gie∏dowy 28.147 42.491

Instrumenty procentowe 27.901 42.296

Instrumenty walutowe 246 195
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funkcj´ market-makerów na tych rynkach. W∏aÊnie transakcje spekulacyjne generujà p∏ynnoÊç na naj-
bardziej rozwini´tych rynkach OTC (rynku kontraktów FRA, IRS i opcji walutowych). Poza tym przed-
si´biorstwa zarzàdzajàce ryzykiem finansowym znacznie cz´Êciej wykorzystujà instrumenty pochod-
ne oferowane przez banki, a nie przez gie∏dy. Najlepszym przyk∏adem jest rynek transakcji termino-
wych outright-forward, na którym gros obrotów realizowanych przez banki stanowià transakcje
z klientami. Produkty na rynku OTC majà t´ przewag´, ˝e nie sà wystandaryzowane i mogà byç le-
piej dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Ni˝szy koszt domykania pozycji na p∏ynnym
rynku powoduje, ˝e instrumenty pozagie∏dowe sà cz´sto taƒszym zabezpieczeniem od kontraktów
notowanych na gie∏dzie. Istotny wp∏yw na p∏ynnoÊç wi´kszoÊci instrumentów pochodnych rynku
OTC ma te˝ du˝a aktywnoÊç banków zagranicznych, prawie nieobecnych na polskich gie∏dach.

Na Êwiecie w obrotach przewa˝ajà instrumenty gie∏dowe (tabela 6.4.2). Najbardziej popular-
ne sà procentowe instrumenty pochodne notowane na gie∏dach. WÊród walutowych instrumentów
pochodnych dominujà transakcje na rynku OTC. 

6.4.1. Pozagie∏dowe instrumenty pochodne

Na krajowym, pozagie∏dowym rynku kontraktów terminowych, opcji i swapów zawierane sà
walutowe i procentowe transakcje pochodne. Do podstawowych instrumentów pochodnych na sto-
py procentowe nale˝à kontrakty FRA i IRS. Mi´dzybankowy rynek FRA jest jednym z najbardziej p∏yn-
nych segmentów polskiego rynku finansowego. Bioràc pod uwag´ liczb´ uczestników, wartoÊç ob-
rotów oraz struktur´ oferowanych kontraktów, rynki FRA i IRS nale˝y uznaç za stosunkowo dobrze
rozwini´te. Podmioty niebankowe zabezpieczajà si´ przed ryzykiem stopy procentowej, wykorzystu-
jàc tak˝e, oferowane przez kilka banków, opcje na stopy procentowe. Niektóre banki krajowe spora-
dycznie zawierajà kontrakty terminowe forward na polskie obligacje skarbowe. Do koƒca 2003 r.
na krajowym rynku finansowym nie zawierano krótkoterminowych swapów odsetkowych (OIS –
Overnight Index Swap)381. Instrument ten jest bardzo popularny w strefie euro (EONIA swaps).

Transakcjami, które s∏u˝à do zarzàdzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej, sà kon-
trakty CIRS. Najcz´Êciej wykorzystywanymi przez podmioty niebankowe walutowymi instrumenta-
mi pochodnymi sà kontrakty outright-forward. Banki preferujà natomiast syntetyczne kontrakty wa-
lutowe. Z∏o˝enie transakcji zawartych na bardzo p∏ynnym rynku fx swap (opis w rozdziale 6.1.3.2.)
i rynku kasowym pozwala na wygenerowanie syntetycznego kontraktu terminowego na kurs walu-
towy. Stopniowo wzrasta tak˝e p∏ynnoÊç rynku opcji walutowych, zarówno mi´dzybankowego, jak
i operacji z klientami niebankowymi.

6.4.1.1. Kontrakty terminowe FRA

Kontrakt FRA (forward rate agreement), b´dàcy przedmiotem obrotu na rynku pozagie∏do-
wym, jest zak∏adem o wysokoÊç stopy referencyjnej (WIBOR-u) w ustalonym dniu w przysz∏oÊci. Za-
k∏ad de facto dotyczy kierunku zmiany stopy procentowej w stosunku do wysokoÊci stopy termino-
wej obowiàzujàcej na rynku w dniu zawarcia transakcji. Kupujàcym FRA jest ten, kto zgadza si´ p∏a-
ciç odsetki obliczane wed∏ug sta∏ej stawki FRA (stopy terminowej obowiàzujàcej na rynku w dniu
zawarcia transakcji). Sprzedajàcy FRA godzi si´ z kolei p∏aciç odsetki uzale˝nione od stopy referen-
cyjnej. Strony transakcji rozliczajà ró˝nic´ odsetkowà, która jest proporcjonalna do nominalnej kwo-
ty kontraktu i ró˝nicy pomi´dzy stawkà FRA a stopà WIBOR w dniu fixingu (dniu ustalenia wartoÊci
stawki referencyjnej – dwa dni robocze przed dniem rozliczenia). JeÊli stawka WIBOR w dniu fixin-
gu jest wy˝sza od stawki FRA, sprzedajàcy kontrakt p∏aci kupujàcemu w dniu rozliczenia rekompen-
sat´ – tak zwanà ró˝nic´ odsetkowà. W przeciwnym przypadku rekompensat´ otrzymuje stro-
na sprzedajàca FRA.

381 OIS (Overnight Index Swap) – jest krótkoterminowym swapem, w którym odsetki naliczane wed∏ug sta∏ej stopy pro-
centowej wymieniane sà na odsetki naliczane wed∏ug zmiennej stopy procentowej, wyznaczanej z dziennych stóp refe-
rencyjnych O/N. Rozliczenie (netto bez wymiany kwoty nominalnej transakcji OIS) jest dokonywane w terminie zapadal-
noÊci – na podstawie wyliczeƒ kwot p∏atnoÊci odsetkowych od uzgodnionej kwoty nominalnej. Strony transakcji OIS wy-
mieniajà ró˝nic´ pomi´dzy odsetkami liczonymi wed∏ug uzgodnionej sta∏ej stopy procentowej a odsetkami naliczonymi
wed∏ug stawki referencyjnej.
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WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Rynek kontraktów FRA nominowanych w z∏otych powsta∏ w drugiej po∏owie 1998 r. Poczàtko-
wo uczestniczy∏y w nim jedynie banki krajowe, ale ju˝ po kilku miesiàcach do∏àczy∏y do nich banki lon-
dyƒskie, które pomimo braku dost´pu do rynku z∏otowych depozytów mi´dzybankowych zaakcepto-
wa∏y WIBOR jako stawk´ referencyjnà. Rozwój rynku FRA nie by∏by mo˝liwy bez rozwoju rynku swa-
pów walutowych. P∏ynny rynek fx swap, przy braku p∏ynnoÊci na rynku depozytów mi´dzybankowych
o d∏ugich terminach zapadalnoÊci, pozwala zabezpieczaç si´ przed ryzykiem generowanym przez za-
warcie kontraktu FRA przy u˝yciu syntetycznych depozytów – dwóch transakcji fx swap382. W kolej-
nych latach zarówno banki krajowe, jak i zagraniczne znacznie zwi´kszy∏y swojà aktywnoÊç na tym
rynku. Na koniec 2003 r. zaanga˝owanie banków krajowych na tym rynku, mierzone wartoÊcià nomi-
nalnà zawartych kontraktów (suma kwot nominalnych kontraktów zawartych zarówno z rezydenta-
mi, jak i nierezydentami), by∏o a˝ o 400 mld z∏ wy˝sze ni˝ na koniec 2000 r. (wykres 6.4.1). Obecnie
rynek FRA nale˝y do najbardziej rozwini´tych segmentów polskiego rynku instrumentów pochodnych. 
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Wykres 6.4.1. WielkoÊç rynku FRA

Uwaga: wartoÊç nominalna brutto kontraktów FRA sprzedanych i kupionych przez banki krajowe.

èród∏o: dane NBP.
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Wykres 6.4.2. Miesi´czne obroty netto na rynku FRA

Uwaga: dla transakcji pomi´dzy bankami-rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczoÊci.

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku
Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do tych funkcji.

382 Zabezpieczenie polega na jednoczesnym przyj´ciu i z∏o˝eniu syntetycznych depozytów o ró˝nych terminach zapa-
dalnoÊci – zawarciu dwóch przeciwstawnych transakcji fx swap (patrz rozdzia∏ 6.1.3.2.1).
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Rok 2002 by∏ okresem dynamicznego rozwoju rynku kontraktów FRA nominowanych w z∏o-
tych. Ârednie dzienne obroty na rynku FRA wzros∏y z 1,89 mld z∏ w 2001 r. do 3,91 mld z∏ w 2002 r.
P∏ynnoÊç rynku zwi´kszy∏a si´ dzi´ki wi´kszej aktywnoÊci banków, g∏ównie krajowych, oraz do∏àcze-
niu nowych uczestników (w tym dwóch du˝ych podmiotów), którzy zacz´li pe∏niç funkcj´ market-
-makera. Wzrostowi obrotów sprzyja∏a równie˝ spekulacja na wielkoÊç kolejnych obni˝ek podsta-
wowych stóp procentowych NBP. Dynamiczny wzrost p∏ynnoÊci rynku zosta∏ zahamowany
w 2003 r. (wykres 6.4.2). Wynika∏o to g∏ównie z braku impulsu w postaci aktywnego uczestnictwa
nowych podmiotów, niepewnoÊci oraz mniejszych oczekiwaƒ na zmiany stóp procentowych przez
Rad´ Polityki Pieni´˝nej. Poza tym du˝a niepewnoÊç na rynku d∏ugu i wysoka zmiennoÊç stóp pro-
centowych w IV kwartale 2003 r. spowodowa∏y, ˝e znaczna cz´Êç uczestników wycofa∏a si´ okre-
sowo z rynku FRA.

Wzrost p∏ynnoÊci i efektywnoÊci rynku znalaz∏ odzwierciedlenie w zaw´˝eniu spreadu po-
mi´dzy wysokoÊcià stóp terminowych na rynku FRA a wysokoÊcià stóp terminowych implikowa-
nych z kwotowaƒ fx swap (wykres 6.4.3). Potwierdzajà to tak˝e Êrednie wartoÊci spreadu
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Wykres 6.4.3. Spread pomi´dzy stopà terminowà w kontrakcie FRA 3x6 a implikowanà stopà
terminowà z kwotowaƒ fx swap

Uwaga: zapis FRA 3x6 oznacza kontrakt na WIBOR 3M, który zostanie zrealizowany za 3 miesiàce.

èród∏o: serwis informacyjny Reuters.
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206

6

Rynki finansowe

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

wzgl´dnego383, które w latach 2001-2003 wynosi∏y odpowiednio 2,49%, 1,80% i 1,53%. Taka
tendencja ograniczy∏a transakcje arbitra˝owe na rynkach FRA i fx swap. W latach 2002-2003
zmniejszy∏y si´ tak˝e mo˝liwoÊci spekulacji w postaci strategii asset swap384, wykorzystujàcej ró˝-
nice w zmianach dochodowoÊci bonów skarbowych i kontraktów FRA. Gra na spreadzie pomi´-
dzy rentownoÊcià bonów skarbowych a syntetycznym WIBOR-em z kontraktów FRA pozwala
osiàgaç zyski nawet przy p∏askiej krzywej dochodowoÊci dla stawek WIBOR oraz umo˝liwia re-
kompensowanie strat wynikajàcych ze spadku cen papierów d∏u˝nych385. Stosowanie takich stra-
tegii stymuluje p∏ynnoÊç rynku papierów d∏u˝nych w warunkach rosnàcych stóp procentowych.
Zanim transakcje FRA pojawi∏y si´ na polskim rynku, wzrostowi stóp procentowych towarzyszy∏
zwykle znaczàcy spadek obrotów na rynku bonów skarbowych.

SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

Najbardziej popularnymi stawkami referencyjnymi dla kontraktów FRA sà 3- i 6-miesi´czne
stawki WIBOR. Niedobór Êrodków na rynku mi´dzybankowym (liquidity squeeze), który wystàpi∏
w listopadzie 2001 r., przyczyni∏ si´ do zmniejszenia w 2002 r. p∏ynnoÊci segmentu FRA
na WIBOR 1M386. Uczestnicy rynku niech´tnie sprzedawali kontrakty FRA, dla których dzieƒ usta-
lenia stawki referencyjnej (fixingu) przypada∏ w koƒcu miesiàca, a wi´c w okresie ostatecznego roz-
liczenia rezerwy obowiàzkowej.

Na polskim rynku mi´dzybankowym dokonuje si´ przede wszystkim transakcji na kontraktach
do roku (1x2, 2x3, 1x4, 2x5, 3x6, 6x9, 9x12, 1x7, 3x9, 6x12). Spread pomi´dzy kwotowaniem bid
i offer dla najbardziej p∏ynnych segmentów (1x4, 2x5, 3x6, 6x9, 9x12) rzadko przekracza 5 punk-
tów bazowych. W 2001 r. spread ten wynosi∏ oko∏o 10 punktów. Takie zaw´˝enie spreadu Êwiad-
czy o rozwoju i zwi´kszeniu p∏ynnoÊci tego rynku. Wraz z rozwojem rynku zacz´to przeprowadzaç
transakcje o horyzoncie powy˝ej roku – 12x15, 12x18, 18x24. Sporadycznie zawiera si´ tak˝e kon-
trakty o niestandardowych terminach (broken-dated FRAs). Obrót takimi instrumentami, podobnie
jak transakcjami typu FRA IMM387, charakteryzuje si´ jednak niskà p∏ynnoÊcià. Obecnie standardo-
wa kwota nominalna transakcji na 3- i 6-miesi´czny WIBOR wynosi 100-150 mln z∏. WartoÊç kon-
traktów, dla których indeksem referencyjnym jest WIBOR 1M, jest dwu-, trzykrotnie wy˝sza.

UUcczzeessttnniiccyy  rryynnkkuu

Uczestnikami rynku FRA sà g∏ównie banki. Transakcje z podmiotami niebankowymi sà zawie-
rane sporadycznie i majà kilkuprocentowy udzia∏ w obrotach. Istotnà rol´ na rynku mi´dzybanko-
wym odgrywajà nierezydenci. W∏aÊnie uczestnictwo banków zagranicznych (g∏ównie banków inwe-
stycyjnych operujàcych z Londynu) zapewnia p∏ynnoÊç tego rynku. W 2003 r., podobnie jak w po-
przednich latach, ponad 60% wartoÊci ogó∏u transakcji zosta∏o zawartych z kontrahentem zagra-
nicznym (wykres 6.4.2). Rynek FRA umo˝liwia elastyczne zarzàdzanie ryzykiem krótkoterminowej sto-
py procentowej – zabezpieczanie portfeli krótkoterminowych papierów d∏u˝nych. Banki wykorzystu-
jà jednak kontrakty FRA g∏ównie do spekulacji, stosujàc m.in. wspomniane strategie spreadowe.

Pod koniec 2002 r. pojawi∏a si´ propozycja zorganizowania elektronicznej platformy obrotu
dla kontraktów FRA nominowanych w z∏otych. Powstanie takiej platformy z anonimowymi kwoto-
waniami by∏oby z pewnoÊcià silnym bodêcem do rozwoju krajowego rynku FRA, gdy˝ umo˝liwi∏o-
by znaczne poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów. Jednak stworzenie rynku elektroniczne-

383 Spread wzgl´dny to relacja spreadu do stopy terminowej w kwotowaniach kontraktów FRA.
384 Strategia asset swap polega na zawarciu dwóch przeciwstawnych transakcji na dwóch rynkach – na rynku bonów
skarbowych i rynku kontraktów FRA, które de facto sà syntetycznymi bonami skarbowymi.
385 Szerzej na ten temat w: K. ¸ukasik: Kontrakty FRA na krajowym rynku finansowym. „Rynek Terminowy” nr 17/2002,
s. 51-55.
386 Niedobór pieniàdza na rynku mi´dzybankowym by∏ spowodowany silnà spekulacjà na obni˝k´ stóp procentowych
i zwiàzanym z tym du˝ym popytem na po˝yczki na rynku mi´dzybankowym, s∏u˝àce do finansowania zakupu bonów pie-
ni´˝nych NBP. W tej sytuacji wzros∏y nie tylko stopy O/N i T/N, ale tak˝e stopa kredytu jednomiesi´cznego – WIBOR 1M.
387 FRA IMM to kontrakty, dla których data fixingu przypada w trzecià Êrod´ miesiàca z cyklu marzec, czerwiec, wrze-
sieƒ, grudzieƒ.
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go nie powiod∏o si´ ze wzgl´du na zbyt wysokie, zdaniem banków krajowych, op∏aty zapropono-
wane przez organizatora i, co chyba wa˝niejsze, brak odpowiedniej liczby potencjalnych aktywnych
uczestników i market-makerów.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Dalszy rozwój rynku mogà hamowaç niskie limity kredytowe przyznawane w bankach krajo-
wych na kontrahentów transakcji. Jest to istotna bariera, gdy˝ rynek charakteryzuje si´ wysokà kon-
centracjà. Transakcje pi´ciu najbardziej aktywnych banków krajowych stanowià 75-85% obrotów
netto. Bariera ta mo˝e okazaç si´ nie tak wa˝na ze wzgl´du na wprowadzone zmiany w Prawie
upad∏oÊciowym. Zapewnienie prawnie skutecznej kompensacji nale˝noÊci i zobowiàzaƒ w przypad-
ku upad∏oÊci kontrahenta powinno spowodowaç, przy sta∏ej wartoÊci zawieranych transakcji, wol-
niejsze wyczerpywanie si´ limitów kredytowych. W zale˝noÊci od strategii banku, „uwolnione” limi-
ty mogà byç wykorzystane do zwi´kszenia aktywnoÊci i ekspozycji na rynku instrumentów pochod-
nych. Innym czynnikiem ograniczajàcym rozwój rynku mogà byç kolejne fuzje banków krajowych.
Rozwój rynku FRA móg∏by byç stymulowany przez do∏àczenie nowych uczestników oraz zwi´ksze-
nie aktywnoÊci aktualnych graczy. Jak jednak wspomniano, w 2003 r. liczba aktywnych uczestników
tego rynku nie powi´kszy∏a si´, mimo ˝e niektóre banki krajowe nadal bardzo rzadko wykorzystujà
kontrakty FRA. Ich pasywnoÊç jest ograniczeniem dla efektywnoÊci rynku pieni´˝nego oraz unie-
mo˝liwia im skuteczne zabezpieczanie si´ przed zmianami stóp procentowych. 

AktywnoÊç instytucji wspólnego inwestowania na rynku FRA jest ograniczana przez przepisy
regulujàce zakres inwestycji tych podmiotów. Wydaje si´ jednak, ˝e planowane zmiany tych prze-
pisów nie zwi´kszà zainteresowania kontraktami FRA ze strony funduszy emerytalnych i zak∏adów
ubezpieczeniowych. Ze wzgl´du na horyzont inwestycyjny instytucje te b´dà preferowa∏y inne in-
strumenty pochodne rynku pozagie∏dowego – kontrakty IRS.

Kontrakty FRA mog∏yby byç tak˝e powszechnie wykorzystywane przez podmioty niebanko-
we. Instrument ten nie wymaga inwestowania kapita∏u. Mo˝na go ∏atwo dopasowaç do potrzeb
klienta, co umo˝liwia efektywne zabezpieczanie si´ przed ryzykiem krótkoterminowej stopy procen-
towej oraz u∏atwia planowanie finansowe. Mo˝e byç szczególnie u˝yteczny dla przedsi´biorstw fi-
nansujàcych si´ poprzez emisj´ krótkoterminowych instrumentów d∏u˝nych388. Jednak na razie za-
bezpieczanie si´ przed ryzykiem stopy procentowej jest ma∏o popularne wÊród przedsi´biorców. Po-
niewa˝ zmiany sposobu zarzàdzania finansami polskich przedsi´biorstw b´dà nast´powa∏y raczej
powoli, w najbli˝szych latach nie nale˝y oczekiwaç dynamicznego rozwoju rynku klientowskiego.

Bioràc pod uwag´ przedstawione powy˝ej czynniki i uwarunkowania, wydaje si´, ˝e w kolej-
nych latach zarówno rynek mi´dzybankowy, jak i rynek klientowski kontraktów FRA b´dà si´ rozwi-
jaç w umiarkowanym tempie.

6.4.1.2. Swapy stopy procentowej (IRS)

Kontrakt IRS (interest rate swap) jest umowà pomi´dzy dwoma podmiotami, w której strony
zobowiàzujà si´ do wymiany, w ustalonym okresie, p∏atnoÊci odsetkowych naliczanych od uzgod-
nionej kwoty nominalnej, ale wed∏ug odmiennych zasad. Strona kupujàca IRS (fixed-rate payer) p∏a-
ci odsetki wed∏ug ustalonej sta∏ej stopy procentowej, natomiast sprzedajàcy IRS (floating-rate payer)
dokonuje p∏atnoÊci wed∏ug zmiennej stopy procentowej (okreÊlonej w umowie stawki referencyjnej
– w Polsce stawki WIBOR). Odsetki sà zwykle p∏acone z do∏u, tak jak w klasycznym depozycie.
W transakcji tej zazwyczaj nie nast´puje wymiana kapita∏u, czyli kwoty nominalnej b´dàcej podsta-
wà naliczania p∏atnoÊci odsetkowych.

Transakcje IRS sà zawierane zarówno na krajowym rynku mi´dzybankowym, jak i na rynku
londyƒskim. W niniejszym raporcie analizie poddano krajowy rynek mi´dzybankowy oraz transak-

388 Szerzej o zastosowaniu kontraktów FRA do zabezpieczania przed ryzykiem zmian stopy procentowej patrz np.
P. Tomala: Emisja papierów komercyjnych – FRA jako zabezpieczenie przed nag∏ym wzrostem oprocentowania. „Rynek
Terminowy” nr 16/2002, s. 44-47.
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cje zawierane pomi´dzy bankami rezydentami a klientami niebankowymi389. Swapy procentowe sà
praktycznie jedynym390 instrumentem polskiego rynku finansowego, który pozwala na zabezpie-
czenie przed ryzykiem zmian cen d∏ugoterminowych instrumentów d∏u˝nych. Krajowy rynek IRS,
powsta∏y w 1999 r., jest stosunkowo dobrze rozwini´ty. P∏ynnoÊç rynku jest zapewniona dzi´ki
uczestnictwu banków zagranicznych, g∏ównie z Londynu.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

W latach 2002-2003 r. krajowy rynek IRS rozwija∏ si´ w szybkim tempie. Zaanga˝owanie ban-
ków krajowych na rynku IRS391, b´dàce miernikiem jego wielkoÊci, wzros∏o prawie trzykrotnie (wy-
kres 6.4.5). Silny wzrost pozycji brutto banków krajowych wynika∏ ze zwi´kszenia liczby zawiera-
nych transakcji oraz z faktu, ˝e kontakty IRS sà zawierane na okresy powy˝ej 12 miesi´cy, co powo-
duje narastanie zaanga˝owania banków. W bilansach banków kumulujà si´ bowiem nale˝noÊci
i zobowiàzania pozabilansowe z tytu∏u kontraktów, które nie zapadajà w ciàgu roku. Podobnie jak
w poprzednich latach, a˝ 84% wartoÊci nominalnej pozycji brutto stanowi∏y transakcje zawarte
z nierezydentami. Ârednia miesi´czna wartoÊç nominalna zawartych transakcji wynosi∏a w 2003 r.
oko∏o 11,5 mld z∏, dwukrotnie wi´cej ni˝ w 2001 r. (wykres 6.4.6). Rozpocz´ty w drugiej po∏owie
2002 r. wzrost obrotów by∏ spowodowany spekulacjà na kolejne obni˝ki stóp procentowych NBP
oraz zwi´kszajàcà si´ liczbà transakcji asset swap. WÊród banków bardzo popularna by∏a spekula-
cja na zmiany spreadu pomi´dzy dochodowoÊcià obligacji skarbowych i kontraktów IRS. Zaintere-
sowanie transakcjami typu asset swap392 wzrasta tak˝e wÊród podmiotów niebankowych. Ponad-
to uporzàdkowanie dokumentacji prawnej, okreÊlajàcej szczegó∏owe warunki tych transakcji, po-
zwoli∏o na zwi´kszenie obrotów z bankami zagranicznymi. Rekordowe wartoÊci transakcji w paê-
dzierniku 2003 r. by∏y prawdopodobnie rezultatem wzrostu stóp procentowych, sk∏aniajàcego
do zabezpieczania portfeli obligacji skarbowych na rynku IRS.

Znacznie zmieni∏a si´ struktura terminowa transakcji (wykres 6.4.7). W latach 2002-2003
wyd∏u˝y∏ si´ Êredni okres zapadalnoÊci kontraktów. Coraz cz´Êciej zawierano transakcje o horyzon-
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Wykres 6.4.5. WielkoÊç rynku IRS

Uwaga: wartoÊç nominalna brutto kontraktów IRS sprzedanych i kupionych przez banki krajowe.

èród∏o: dane NBP.

389 NBP nie dysponuje danymi o wartoÊci transakcji pomi´dzy nierezydentami. Na podstawie kontaktów z bankami
mo˝na jednak stwierdziç, ˝e londyƒski rynek kontraktów IRS jest dobrze rozwini´ty i p∏ynny.
390 We wrzeÊniu 2003 r. Warszawska Gie∏da Towarowa wprowadzi∏a kontrakty futures na obligacje Skarbu Paƒstwa.
Niewielki obrót na tym rynku nie pozwala jednak na efektywne zabezpieczanie portfeli papierów d∏u˝nych. Gie∏da Pa-
pierów WartoÊciowych zamierza wprowadziç do obrotu kontrakty futures na obligacje w drugiej po∏owie 2004 r.
391 Suma brutto nominalnych wartoÊci kontraktów kupionych i sprzedanych zarówno rezydentom, jak i nierezydentom.
392 Klienci niebankowi zawierajà transakcje IRS, dopasowujàc je do posiadanych aktywów (g∏ównie papierów wartoÊcio-
wych) w celu maksymalizacji rentownoÊci inwestycji. Transakcje te s∏u˝à zatem do kreowania syntetycznych instrumen-
tów finansowych o po˝àdanym profilu wyp∏aty. Szerzej na temat mo˝liwoÊci wykorzystania kontraktów IRS: I. Tymu∏a:
Swapy finansowe. Warszawa 2000 Biblioteka Mened˝era i Bankowca.
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cie powy˝ej 3 lat. Wynika∏o to z nasilenia si´ zjawiska okreÊlanego jako „gra na konwergencj´”
(ang. convergence play)393 oraz wyd∏u˝ania si´ duration portfeli obligacji skarbowych b´dàcych
w posiadaniu instytucji finansowych. Pojawi∏y si´ tak˝e kontrakty o okresie zapadalnoÊci powy˝ej
10 lat. Wiàza∏o si´ to g∏ównie z emisjà nowego benchmarku – 20-letnich obligacji Skarbu Paƒ-
stwa394 – i wyd∏u˝eniem polskiej krzywej dochodowoÊci oraz przychylniejszym traktowaniem ban-
ków krajowych jako partnerów transakcji przez nierezydentów. Emisj´ obligacji 20-letnich poprze-
dzi∏y transakcje 20Y IRS395 na rynku londyƒskim. Na rynku krajowym cz´Êciej zawierano kontrak-
ty pi´tnastoletnie, g∏ównie w strategiach spreadowych396.

SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

Kontrakty mi´dzy bankami krajowymi sà zawierane na okresy od 1 roku do 15 lat. Jednak
segment rynku kontraktów z terminem zapadalnoÊci powy˝ej 10 lat jest ma∏o p∏ynny. W transak-
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èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku
Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do tych funkcji.
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Wykres 6.4.7. Struktura terminowa kontraktów IRS w 2001 i 2003 r.

Uwaga: przedzia∏y zapadalnoÊci kontraktów sà prawostronnie domkni´te.

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku
Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do tych funkcji.

393 Strategia inwestycyjna zak∏adajàca, w perspektywie wejÊcia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, zbli˝enie si´
rentownoÊci polskich obligacji skarbowych i kontraktów IRS (syntetycznych obligacji) do poziomów wyst´pujàcych
w krajach strefy euro.
394 Pierwszy przetarg 20-letnich obligacji skarbowych o sta∏ym oprocentowaniu odby∏ si´ 17 kwietnia 2002 r.
395 20Y IRS oznacza swap stopy procentowej o okresie zapadalnoÊci kontraktu równym dwadzieÊcia lat.
396 Strategia spreadowa – strategia polegajàca na zawarciu kilku kontraktów IRS o ró˝nych terminach zapadalnoÊci.
Transakcje takie sà dokonywane przez podmioty, które spodziewajà si´ nierównoleg∏ych zmian krzywej dochodowoÊci.



210

6

Rynki finansowe

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

cjach na rynku mi´dzybankowym stawkà referencyjnà dla p∏atnoÊci odsetkowych naliczanych we-
d∏ug zmiennego oprocentowania jest WIBOR 6M. Wyjàtkiem sà jednoroczne swapy procentowe,
dla których stawkà referencyjnà jest WIBOR 3M. P∏atnoÊci wed∏ug sta∏ego oprocentowania doko-
nywane sà co rok, a p∏atnoÊci uzale˝nione od stopy referencyjnej co 6 miesi´cy (dla 1Y IRS – co
3 miesiàce). Standardowà wartoÊcià kontraktu jest 25 lub 50 mln z∏, choç niekiedy zawierane sà
transakcje o kwocie nominalnej 100 mln z∏. Spready rynkowe pomi´dzy kwotowaniami bid (sta∏a
stopa, po której bank zobowiàzuje si´ p∏aciç odsetki) i offer (sta∏a stopa, wed∏ug której bank sk∏on-
ny jest przyjmowaç p∏atnoÊci odsetkowe) wynoszà oko∏o 5 punktów bazowych. 

Parametry transakcji zawieranych z podmiotami korporacyjnymi sà kszta∏towane indywidual-
nie i odbiegajà od standardów rynku mi´dzybankowego. Produkt jest dopasowywany do potrzeb
klienta, jego struktury aktywów i pasywów oraz polityki optymalizacji podatkowej. WÊród niekla-
sycznych swapów stopy procentowej (ang. non-generic swaps) najwi´kszym zainteresowaniem
klientów cieszy si´ amortising IRS397, stosowany g∏ównie w celu zabezpieczenia sp∏aty kredytu. Za-
wierane sà tak˝e zaliczkowe kontrakty IRS398 (ang. drawdown swaps). Ka˝dy taki kontrakt jest wy-
ceniany indywidualnie.

UUcczzeessttnniiccyy  rryynnkkuu

D∏ugi horyzont czasowy kontraktów IRS powoduje, ˝e ryzyko niewyp∏acalnoÊci kontrahenta
transakcji jest znacznie wy˝sze ni˝ w przypadku krótkoterminowych transakcji FRA. Instrument ten
dost´pny jest jedynie dla instytucji o wysokiej wiarygodnoÊci kredytowej. Nie wszystkie banki krajo-
we mogà byç aktywnym uczestnikiem tego rynku. Tylko trzy banki krajowe pe∏nià funkcj´ market-
-makerów, a udzia∏ 5 najaktywniejszych stanowi ponad 90% obrotów. Banki dzia∏ajàce w Polsce
wykorzystujà rynek IRS do spekulacji na zmiany wysokoÊci stóp procentowych oraz zabezpieczania
wartoÊci portfeli obligacji. Popularne sà tak˝e transakcje spreadowe, wykorzystujàce zmiany ró˝nic
pomi´dzy krzywà dochodowoÊci obligacji i swapów stopy procentowej. Takie strategie stymulujà
p∏ynnoÊç rynku instrumentu bazowego – obligacji skarbowych – nawet w warunkach wzrostu stóp
procentowych.

Znaczàcà rol´ na z∏otowym rynku IRS odgrywajà banki londyƒskie, b´dàce animatorami tego
segmentu finansowego. W 2003 r. ponad 80% (wykres 6.4.6) wartoÊci transakcji stanowi∏y kon-
trakty zawarte pomi´dzy bankiem rezydentem a bankiem zagranicznym. Banki zagraniczne u˝ywa-
jà kontraktów IRS do spekulacji na polskiej krzywej dochodowoÊci. Preferujà przy tym strategie ty-
pu calendar spread (2Y IRS vs 5Y IRS lub 5Y IRS vs 10Y IRS) nastawione na nierównoleg∏e przesu-
ni´cia krzywej swapowej.

Rygorystyczne wymogi kredytowe ograniczajà liczb´ niebankowych kontrahentów transakcji.
W Polsce jest niewiele du˝ych, dobrze prosperujàcych przedsi´biorstw, które mogà byç zaakcepto-
wane jako strona transakcji swapowej. Instrument umo˝liwia uzyskanie po˝àdanego profilu opro-
centowania aktywów i pasywów oraz dopasowanie przep∏ywów finansowych. Mimo to nadal zbyt
ma∏o klientów korporacyjnych wykorzystuje transakcje IRS. Âwiadczy o tym niski, zaledwie kilkupro-
centowy udzia∏ wartoÊci kontraktów zawartych przez banki krajowe z klientami niebankowymi
w stosunku do obrotów netto.

Inwestorzy instytucjonalni (fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zak∏ady ubezpie-
czeƒ) posiadajàcy du˝e portfele papierów d∏u˝nych399 nie wykorzystujà tego instrumentu do za-
bezpieczania portfeli. Wykorzystywanie IRS przez fundusze emerytalne i zak∏ady ubezpieczeƒ unie-

397 Jest to kontrakt IRS z amortyzacjà kwoty nominalnej, od której naliczane sà p∏atnoÊci odsetkowe. Kwota nominal-
na jest redukowana wed∏ug okreÊlonego w umowie planu.
398 Jest to kontrakt IRS, w którym kwota nominalna transakcji wzrasta wraz z up∏ywem czasu, zgodnie z planem okre-
Êlonym w umowie. Takie transakcje sà zawierane przez przedsi´biorstwa, które stopniowo finansujà kredytem du˝e, d∏u-
goterminowe projekty inwestycyjne.
399 Na koniec 2003 r. wartoÊç skarbowych papierów wartoÊciowych w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wy-
nosi∏a 27,2 mld z∏, co stanowi∏o prawie 62% wartoÊci ich aktywów netto. Zak∏ady ubezpieczeƒ posiada∏y w swych port-
felach papiery skarbowe i inne papiery wartoÊciowe o sta∏ym dochodzie o wartoÊci 39,25 mld z∏otych (oko∏o 67% ak-
tywów). Dane Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych.
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mo˝liwia∏y regulacje sektorowe400. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, nadzorujàca fundu-
sze inwestycyjne, niech´tnie odnosi si´ do zawierania przez te instytucje kontraktów IRS. Jest to
spowodowane trudnoÊciami z rzetelnà wycenà tych instrumentów (co stanowi pewnà s∏aboÊç
wzgl´dem instrumentów gie∏dowych) oraz mo˝liwoÊciami wykorzystywania ich do spekulacji, a nie
zabezpieczania wartoÊci aktywów. Wyd∏u˝ajàcy si´ Êredni okres zapadalnoÊci obligacji skarbowych
oraz brak dost´pu do instrumentów pochodnych zabezpieczajàcych przed ryzykiem ograniczajà
efektywne zarzàdzanie du˝ymi portfelami papierów d∏u˝nych oraz nie pozwalajà na pe∏ne wyko-
rzystywanie zmiennoÊci rynku i maksymalizowanie stopy zwrotu z portfela. Jednak najpowa˝niej-
szym niepo˝àdanym efektem niewykorzystywania instrumentów pochodnych mogà byç powa˝ne
straty inwestorów instytucjonalnych w wyniku gwa∏townego wzrostu stóp procentowych401.
Uczestnictwo w rynku kontraktów IRS lub futures na obligacje402 wydaje si´ najlepszà ochronà in-
westorów instytucjonalnych przed takà sytuacjà.

Ramka 6.4.1

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Rynek IRS nie mo˝e si´ dynamicznie rozwinàç ze wzgl´du na ma∏à liczb´ uczestników. Dal-
szy rozwój rynku IRS b´dzie uzale˝niony od zaanga˝owania inwestorów instytucjonalnych oraz po-
wstania p∏ynnego rynku kontraktów futures na obligacje. Decydujàce znaczenie b´dzie mia∏a ak-
tywnoÊç podmiotów spekulujàcych na stopach procentowych – banków zagranicznych i du˝ych
banków krajowych. Barierami rozwoju rynku swapów stopy procentowej sà tak˝e:

– ograniczona wiarygodnoÊcià kredytowà liczba kontrahentów z sektora niefinansowego,

– brak w niektórych bankach krajowych odpowiednich systemów informatycznych, pozwala-
jàcych na monitorowanie pozycji i ryzyka generowanych przez transakcje,

– niskie limity kredytowe, które ograniczajà p∏ynnoÊç rynku,

– niska ÊwiadomoÊç zarzàdzajàcych przedsi´biorstwami lub w∏aÊcicieli przedsi´biorstw co
do mo˝liwoÊci, jakie dajà instrumenty pochodne.

Bioràc pod uwag´ przedstawione czynniki, wydaje si´, ˝e najbli˝sze lata b´dà okresem po-
wolnego rozwoju lub stagnacji tego rynku.

400 Od 2004 r. b´dà obowiàzywa∏y przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz.U.
z 2003 r. Nr 124, poz. 1151) i ustawy z 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651), które umo˝liwià tym instytucjom stosowanie instrumentów pochod-
nych w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
401 Por. A. S∏awiƒski: Rozwój krajowego rynku finansowego: bilans niejednoznaczny. „Rynek Terminowy” nr 13/2001,
s. 58-61.
402 O potrzebie stworzenia takiego rynku pisze m.in. R. G∏uch w artykule: System Dealerów Skarbowych Papierów War-
toÊciowych. „Rynek Terminowy” nr 17/2003, s. 54-57.

FUTURES NA OBLIGACJE A KONTRAKTY IRS

Instrumentem finansowym spe∏niajàcym funkcj´ podobnà do IRS sà kontrakty futures
na obligacje. Kontrakty futures sà przedmiotem obrotu na rynku gie∏dowym. W obrocie gie∏-
dowym istniejà: system depozytów, codzienna wycena, rozliczanie pozycji oraz kontrola trans-
akcji przez izb´ rozliczeniowà, co znacznie redukuje ryzyko kredytowe i ryzyko niedotrzymania
warunków transakcji. Z rynku kontraktów futures na obligacje mogà korzystaç mniejsze przed-
si´biorstwa i banki o ni˝szej wiarygodnoÊci kredytowej. GPW planuje wprowadzenie kontrak-
tów futures na obligacje w 2004 r. Sposób rozliczania oraz publiczne kwotowania kontraktów
futures pozwalajà na rzetelnà wycen´ tych instrumentów, o ile rynek b´dzie p∏ynny.
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6.4.1.3. Opcje na stopy procentowe

Opcje na stopy procentowe sà umowami, w których nabywca opcji ma prawo otrzymania
(opcja kupna – call) lub dokonania (opcja sprzeda˝y – put) p∏atnoÊci naliczanych wed∏ug sta∏ej sto-
py procentowej (stopy realizacji opcji) w zamian za p∏atnoÊci wed∏ug uzgodnionej stopy referencyj-
nej (np. WIBOR). Cenà nabycia tego prawa jest tzw. premia opcyjna p∏atna w dniu zakupu opcji.
W praktyce wystawca opcji wyp∏aca nabywcy kwot´ rozliczenia proporcjonalnà do wartoÊci nomi-
nalnej opcji i ró˝nicy pomi´dzy stopà realizacji a stopà referencyjnà. Kwota rozliczenia jest wyp∏a-
cana, jeÊli:

– w przypadku opcji kupna w oznaczonym dniu uzgodniona sta∏a stopa procentowa b´dzie
ni˝sza od uzgodnionej stopy referencyjnej,

– w przypadku opcji sprzeda˝y w oznaczonym dniu uzgodniona sta∏a stopa procentowa b´-
dzie wy˝sza od uzgodnionej stopy referencyjnej.

JeÊli natomiast nie jest spe∏niony powy˝szy warunek, nabywca nie realizuje prawa wynikajà-
cego z opcji. Opcje na stopy procentowe pozwalajà na zabezpieczenie si´ przed niekorzystnymi
zmianami stóp procentowych poprzez zagwarantowanie sobie maksymalnych (minimalnych) prze-
p∏ywów odsetkowych. Dzi´ki nabyciu opcji kupna mo˝liwe jest ustalenie maksymalnego akcepto-
walnego poziomu stopy procentowej, a wi´c zabezpieczenie si´ przed wzrostem kosztów obs∏ugi
kredytu na skutek wzrostu zmiennej stopy procentowej. Nabycie opcji sprzeda˝y zabezpiecza
przed spadkiem stóp procentowych poni˝ej poziomu stopy realizacji, a wi´c gwarantuje przychody
odsetkowe na ustalonym poziomie.

Opisane powy˝ej pojedyncze transakcje opcyjne okreÊlane sà jako IRG (interest rate guaran-
tee) – opcje na kontrakt FRA o z góry ustalonej stopie procentowej. Takie opcje majà jednà dat´ wy-
konania i mogà s∏u˝yç jedynie do zabezpieczania jednego okresu odsetkowego. Z tego wzgl´du in-
strumenty te sà ma∏o popularne. Klienci niebankowi chcà najcz´Êciej zabezpieczyç za pomocà jed-
nego instrumentu opcyjnego przep∏ywy w kilku okresach odsetkowych. Do tego s∏u˝à strategie
opcyjnie cap i floor – serie nast´pujàcych po sobie IRG, nazywanych odpowiednio transakcjami
caplet i floret403.

Opcje cap i floor gwarantujà przep∏ywy finansowe wed∏ug ustalonej maksymalnej (mini-
malnej) stopy w okreÊlonym okresie. Na przyk∏ad, zakup jednorocznej opcji cap na stop´ refe-
rencyjnà WIBOR 3M gwarantuje nabywcy otrzymywanie rekompensat (wyp∏aty kwot rozlicze-
nia), jeÊli w okreÊlonych okresach odsetkowych WIBOR 3M jest wy˝szy od ustalonej stopy reali-
zacji – maksymalnej stopy okreÊlanej jako cap. Nabywajàc ten instrument, kredytobiorcy zabez-
pieczajà maksymalnà wartoÊç regularnych p∏atnoÊci zwiàzanych ze sp∏atà zobowiàzania. Ana-
logiczne floor gwarantuje minimalnà wartoÊç otrzymywanych p∏atnoÊci niezale˝nie od spadku
rynkowych stóp procentowych. Z∏o˝eniem opcji cap i floor jest strategia collar – zakup strategii
collar jest równoznaczny z zakupem opcji cap i jednoczesnym wystawieniem opcji floor. 

Klienci korporacyjni oprócz opisanych powy˝ej opcji coraz ch´tniej stosujà bardziej skompli-
kowane strategie, które pozwalajà na dok∏adne dopasowanie zabezpieczenia do ich przep∏ywów fi-
nansowych lub obni˝enie ceny tego zabezpieczenia. Banki krajowe majà ju˝ w swojej ofercie m.in.
strategie barierowe knock-in cap, knock-in floor, knock-out cap, knock-out floor, oraz opcje na za-
kup opcji procentowych caption, floortion i opcje dajàce nabywcy prawo do zawarcia w przysz∏o-
Êci transakcji IRS na ustalonych wczeÊniej warunkach – swaption404.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Rynek opcji na stopy procentowe jest najmniej rozwini´tym segmentem pozagie∏dowego
rynku instrumentów pochodnych. Na rynku krajowym opcji na stopy procentowe zawierane sà

403 Por. J. Walmsley: The Foreign Exchange and Money Market Guide. New York 2000 John Wiley & Sons, s. 333-346.
404 Szczegó∏owy opis tych strategii wykracza poza zakres tego opracowania. Szerzej na ten temat np. K. Ravindran: Cu-
stomized derivatives: a step-by-step guide to using exotic options, swaps and other customized derivatives. New York
1997 McGraw-Hill.
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wy∏àcznie transakcje z klientami niebankowymi. Banki krajowe w ogóle nie zawierajà mi´dzy so-
bà takich transakcji, ale sà one dokonywane pomi´dzy bankami londyƒskimi. Tylko trzy banki kra-
jowe regularnie sprzedajà klientom niebankowym strategie opcyjne na stopy procentowe. Ekspo-
zycja wynikajàca z wystawienia tych instrumentów jest zabezpieczana poprzez zawarcie transak-
cji o odwrotnym profilu wyp∏aty z bankiem zagranicznym (hedge back-to-back) lub poprzez ku-
powanie (sprzedawanie) instrumentu bazowego tych opcji (delta hedging). Kilka innych banków
sporadycznie wystawia opcje i neutralizuje pozycje, zawierajàc przeciwstawne transakcje ze spó∏-
kami-matkami. Tak˝e najwi´ksze banki londyƒskie oferujà polskim przedsi´biorstwom ró˝norod-
ne transakcje opcyjne.

˚aden bank krajowy nie ma portfela spekulacyjnego tych instrumentów. Zarzàdzanie takim
portfelem jest ma∏o dochodowe ze wzgl´du na bardzo niskà liczb´ transakcji oraz du˝e nak∏ady
zwiàzane z zakupem profesjonalnego oprogramowania, przygotowaniem operacyjnym i monitoro-
waniem ryzyka. Niektóre banki krajowe wyst´pujà na rynku w roli nabywców. Kupujà strategie
opcyjnie od innych banków (zagranicznych lub wi´kszych krajowych) w celu ograniczenia swojej
ekspozycji na ryzyko stopy procentowej. Miesi´czne obroty na rynku transakcji opcyjnych wynoszà
od 0,1 do 0,3 mld z∏ (w wartoÊci nominalnej opcji). Przewa˝ajà transakcje krótkoterminowe, z ter-
minem zapadalnoÊci do 1 roku.

SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

Trudno wskazaç najbardziej popularne instrumenty na tym rynku. Ze wzgl´du na jego
klientowski charakter obrót standardowymi opcjami cap i floor jest ograniczony. Klienci nieban-
kowi kupujà produkty ÊciÊle dopasowane do ich potrzeb. Du˝e przedsi´biorstwa, dysponujàce
wykwalifikowanà kadrà w zakresie zarzàdzania ryzykiem finansowym, cz´sto poszukujà najtaƒ-
szej oferty dla opracowanych przez siebie strategii opcyjnych. Podmioty niebankowe majà mo˝-
liwoÊç odsprzeda˝y wczeÊniej zakupionej strategii, ale ze wzgl´du na niskà p∏ynnoÊç rynku wià-
˝e si´ to ze znacznymi kosztami. Dlatego wi´kszoÊç pozycji z tytu∏u transakcji opcyjnych jest
utrzymywana do dnia wygaÊni´cia. 

UUcczzeessttnniiccyy  rryynnkkuu  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Nale˝y przypuszczaç, ˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci nie zwi´kszy si´ liczba banków krajo-
wych oferujàcych opcje na stopy procentowe. Rynek mi´dzybankowy raczej nie powstanie,
m.in. ze wzgl´du na planowane przyj´cie wspólnej waluty. Do przyj´cia euro pozosta∏ zbyt
krótki okres, aby rynek móg∏ si´ rozwinàç, gdy˝ w niedalekiej perspektywie banki krajowe b´-
dà uczestnikami rynku opcji na stopy procentowe strefy euro. Obserwowany na Êwiecie pro-
ces centralizacji zarzàdzania ryzykiem b´dzie raczej skutkowa∏ wzrostem sprzeda˝y instru-
mentów przez najwi´ksze banki londyƒskie, które ju˝ teraz majà znaczny udzia∏ w tym rynku.
Banki krajowe b´dà pe∏ni∏y jedynie funkcj´ poÊrednika w wystawianiu opcji dla klientów
niebankowych.

Liczba klientów korporacyjnych, którzy mogà wykorzystywaç opcje procentowe, jest ograni-
czona. Barierà jest nomina∏ takiej transakcji. Niektóre banki nie mogà sprzedawaç instrumentów
o niskich nomina∏ach, gdy˝ utrudnia to zabezpieczenie wystawionej strategii opcyjnej i zwi´ksza jej
koszty. Poza tym niewielkie zainteresowanie opcjami na stopy procentowe wÊród ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw wynika z ogólnej praktyki niezabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej.
Wiedza o ryzyku stopy procentowej i metodach jego neutralizacji jest nadal niewystarczajàca. Wy-
daje si´ zatem, ˝e w kolejnych latach rynek opcji na stopy procentowe b´dzie si´ rozwija∏ w umiar-
kowanym tempie i b´dzie dost´pny jedynie dla du˝ych firm. Instytucje wspólnego inwestowania
nawet po zmianie ograniczeƒ inwestycyjnych nie b´dà wykorzystywaç opcji na stopy procentowe.
Oferowane strategie majà zbyt krótki okres wykonania wzgl´dem ich horyzontu inwestycyjnego,
a ponadto domkni´cie zaj´tej wczeÊniej pozycji w tych instrumentach jest kosztowne z powodu ni-
skiej p∏ynnoÊci rynku.
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6.4.1.4. Walutowe transakcje terminowe outright-forward

Transakcja walutowa outright-forward jest umowà, w której strony zobowiàzujà si´ do wy-
miany okreÊlonych kwot walut w terminie póêniejszym ni˝ drugi dzieƒ roboczy405. Wymiana walut
odbywa si´ po kursie terminowym406, ustalonym przez strony w dniu zawarcia transakcji.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Krajowy rynek transakcji walutowych outright-forward mo˝na podzieliç na segment mi´dzy-
bankowy i klientowski. Rynek mi´dzybankowy charakteryzuje si´ bardzo niskà p∏ynnoÊcià. Banki
preferujà syntetyczne transakcje terminowe tworzone przez zaj´cie pozycji na bardziej p∏ynnych
rynkach – kasowym i swapów walutowych. W latach 2002-2003 Êrednie dzienne obroty netto
na rynku mi´dzybankowym wynosi∏y 100-150 mln z∏ (wykres 6.4.8). W obrotach mi´dzybankowych
dominujà transakcje z nierezydentami. Struktura walutowa jest inna ni˝ na mi´dzybankowm, kaso-
wym rynku walutowym. Na pary walutowe USD/PLN, EUR/PLN przypada odpowiednio 37% i 63%
wartoÊci obrotów. Dominacja euro wynika prawdopodobnie z domykania pozycji walutowej po-
wsta∏ej z transakcji klientowskich.

405 W literaturze do transakcji outright-forward niekiedy zalicza si´ nie tylko kontrakty z datà rozliczenia póêniejszà ni˝
spot – w∏aÊciwe transakcje forward ale i wczeÊniejsze, z rozliczeniem „dziÊ” i „jutro”, czasami okreÊlane jako short da-
te forwards albo ante-spot. Na potrzeby tego opracowania oraz ze wzgl´du na standard sprawozdawczoÊci obrotów
na rynku walutowym transakcje o dacie rozliczenia wczeÊniejszej od daty spot zaliczono do transakcji kasowych.
406 Kurs terminowy jest uzale˝niony od poziomu kursu kasowego i oprocentowania depozytów w walutach b´dàcych
przedmiotem wymiany i o datach zapadalnoÊci równych dacie rozliczenia transakcji forward.
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Wykres 6.4.8. Miesi´czne obroty netto na mi´dzybankowym rynku walutowym outright-
forward

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku
Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do tych funkcji.

Tabela 6.4.3. Ârednie dzienne obroty na walutowym rynku outright-forward w Polsce,
Czechach i na W´grzech w II kwartale 2003 r. (w mln USD)

1 Dla Czech dane za kwiecieƒ 2003 r.

èród∏o: dane NBP oraz strony internetowe Narodowego Banku Czech i Narodowego Banku W´gier.

PPooll sskkaa CCzzeecchhyy11 WW´́ggrryy

OObbrroottyy  ooggóó∏∏eemm  ––  wwaalluuttyy  oobbccee//PPLLNN 118888 111122 111166

w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 63 56 69

w tym: USD/waluta krajowa (w %) 33 40 22

Transakcje z rezydentami 161 b.d. 97

Transakcje z nierezydentami 27 b.d. 19

RRyynneekk  mmii ´́ddzzyybbaannkkoowwyy 33 22 bb..dd .. 22 33

RRyynneekk  kk ll iieennttoowwsskkii 115566 111122 99 33
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Znacznie wy˝sze obroty wyst´pujà na rynku klientowskim. Jest to charakterystyczne tak˝e dla
innych paƒstw naszego regionu (tabela 6.4.3). Dziennà wartoÊç transakcji zawartych przez banki
krajowe z podmiotami niebankowymi szacuje si´ na oko∏o 600-650 mln z∏, z czego – podobnie jak
na rynku mi´dzybankowym – obroty na rynku EUR/PLN stanowià 64%. Wysoki udzia∏ euro na kra-
jowym rynku klientowskim wynika z dominujàcej roli tej waluty w rozliczeniach transakcji gospo-
darczych z zagranicà. Kontrakty forward umo˝liwiajà przedsi´biorstwom zabezpieczanie przysz∏ych
przep∏ywów nominowanych w walutach obcych. Oprócz instytucji zabezpieczajàcych swoje pozy-
cje drugà, bardzo aktywnà grupà graczy sà podmioty spekulujàce na kursie z∏otego.

SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

Kurs terminowy na rynku jest zazwyczaj podawany w punktach swapowych407 (swap points).
Na rynku mi´dzybankowym outright-forward jest transakcjà walutowà rzeczywistà, czyli rozliczanà
poprzez dostaw´ walut w dniu jej rozliczenia. Nie sà zawierane kontrakty terminowe typu NDF
(non-deliverable forward)408, rozliczane poprzez kompensacj´ na podstawie ró˝nicy mi´dzy kursem
transakcji (kursem terminowym) a kursem referencyjnym ustalanym w dniu wygaÊni´cia kontraktu.
Transakcje NDF by∏y bardzo popularne na rynku krajowym do 1998 r. – w okresie obowiàzywania
bardziej restrykcyjnego Prawa dewizowego409. Transakcje rozliczane ró˝nicowo sà natomiast bar-
dzo popularne wÊród klientów niebankowych410. Klienci mogà decydowaç o sposobie rozliczenia
transakcji (rzeczywistym lub ró˝nicowym) nawet w trakcie jej trwania (pomi´dzy datà zawarcia kon-
traktu a datà jego rozliczenia). Transakcje rozliczane ró˝nicowo umo˝liwiajà spekulacj´ na rynku
walutowym bez posiadania ca∏ej kwoty nominalnej waluty obcej – dzi´ki zastosowaniu dêwigni fi-
nansowej. Termin zapadalnoÊci zawieranych transakcji rzadko przekracza 1 rok. Dominujà kontrak-
ty o horyzoncie czasowym krótszym ni˝ 6 miesi´cy.

UUcczzeessttnniiccyy  rryynnkkuu

Na rynku mi´dzybankowym banki krajowe zawierajà transakcje prawie wy∏àcznie z bankami
zagranicznymi. Podmioty niebankowe, mimo rosnàcej ÊwiadomoÊci potencjalnych strat wynikajà-
cych ze zmiennoÊci kursu walutowego, stosunkowo rzadko u˝ywajà walutowych transakcji forward
do zarzàdzania ryzykiem kursowym. Ma∏e i Êrednie firmy dopiero zaczynajà doceniaç korzyÊci p∏y-
nàce z efektywnego zarzàdzania ryzykiem kursowym. Du˝e firmy natomiast, o wi´kszej wiarygod-
noÊci kredytowej, wykorzystujà tak˝e inny instrument – opcje walutowe i strategie budowane spe-
cjalnie na potrzeby klienta.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Wydaje si´, ˝e z∏otowy rynek outright-forward pozostanie s∏abo rozwini´tym i ma∏o p∏ynnym
segmentem polskiego rynku nieregulowanego. Banki b´dà obracaç mi´dzy sobà syntetycznymi
kontraktami forward zawieranymi na p∏ynnych rynkach, na których zamkni´cie pozycji jest ∏atwiej-
sze i taƒsze ze wzgl´du na w´˝sze spready. Omawiany segment rynku jest dobrym przyk∏adem
na to, ˝e popyt na instrument finansowy zg∏aszany przez podmioty niebankowe nie zawsze jest wy-
starczajàcy, by okreÊlony rynek móg∏ byç p∏ynny. Konieczna jest jeszcze aktywnoÊç zarówno ze stro-
ny banków krajowych, jak i zagranicznych. W najbli˝szym okresie nie nale˝y oczekiwaç znacznego
zwi´kszenia zapotrzebowania na kontrakty forward ze strony klientów korporacyjnych. Przedsi´-

407 Punkty swapowe sà ró˝nicà pomi´dzy kursem terminowym a kursem spot. Ich wysokoÊç zale˝y od horyzontu cza-
sowego transakcji terminowej i ró˝nicy w oprocentowaniu depozytów nominowanych w walutach b´dàcych przedmio-
tem wymiany. Dla kursów walutowych, w których z∏oty jest walutà kwotowanà, jeden punkt swapowy odpowiada 0,01
grosza.
408 Kontrakty NDF wyst´powa∏y na rynku mi´dzybankowym w poczàtkowej fazie rozwoju polskiego rynku walutowe-
go, co umo˝liwia∏o nierezydentom aktywne uczestnictwo w tym rynku bez zaanga˝owania naszej waluty. Mi´dzyban-
kowy rynek NDF przesta∏ istnieç w 1999 r.
409 Por. O. Szczepaƒska, D. Tymoczko: Liberalizacja przep∏ywów kapita∏owych w Polsce i transakcje terminowe jako ope-
racje omijajàce obowiàzujàce ograniczenia dewizowe. „Bank i Kredyt” nr 4/1999.
410 Szerzej o kontraktach NDF i ich zastosowaniu: J. Zajàc: Polski rynek walutowy w praktyce. Warszawa 2002 Wydaw-
nictwo LIBER, s. 82-98.
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biorstwa sà Êwiadome ponoszonego przez nie ryzyka walutowego i starajà si´ je ograniczaç. W za-
rzàdzaniu ryzykiem wykorzystujà oprócz kontraktów forward inne instrumenty – opcje walutowe
i kontrakty CIRS. Powszechne jest tak˝e naturalne neutralizowanie ryzyka poprzez dopasowywanie
przep∏ywów walutowych i ograniczanie importu. Poza tym podmioty korporacyjne stosujàce walu-
towe instrumenty pochodne majà pewne trudnoÊci z ksi´gowaniem i opodatkowaniem operacji
wykorzystujàcych te instrumenty411.

6.4.1.5. Walutowe swapy procentowe (CIRS)

Walutowy kontrakt wymiany p∏atnoÊci odsetkowych (Cross Currency Interest Rate Swap
– CIRS lub CCIRS) jest umowà, w której strony zobowiàzujà si´ do okresowej wymiany p∏atno-
Êci odsetkowych w dwóch ró˝nych walutach, naliczanych od okreÊlonej kwoty nominalnej kon-
traktu CIRS wed∏ug ustalonej, zmiennej lub sta∏ej, stopy procentowej. Warunki wymiany p∏at-
noÊci sà ustalone w taki sposób, aby w momencie zawarcia transakcji jej bie˝àca wartoÊç by∏a
równa zero. Ze wzgl´du na formu∏y ustalania p∏atnoÊci odsetkowych wyró˝nia si´ trzy typy
transakcji CIRS:

– z wymianà p∏atnoÊci naliczanych wed∏ug zmiennej stopy procentowej w jednej walucie
na p∏atnoÊci naliczane wed∏ug sta∏ej stopy procentowej w drugiej walucie (float – fixed),

– z wymianà p∏atnoÊci odsetkowych naliczanych wed∏ug sta∏ych stóp procentowych w obu
walutach (fixed – fixed),

– z wymianà p∏atnoÊci naliczanych wed∏ug zmiennych stóp procentowych w obu walutach
(float – float).

Walutowe swapy procentowe typu float – float, okreÊlane jako basis swaps412, sà przedmio-
tem obrotu g∏ównie na rynku mi´dzybankowym, zarówno krajowym, jak i w Londynie. Standardo-
wo kontrakt CIRS obejmuje oprócz wymiany p∏atnoÊci odsetkowych wymian´ kwoty nominalnej
w jednej walucie na jej równowartoÊç w drugiej walucie, zarówno na poczàtku, jak i na koƒcu
transakcji, po tym samym kursie walutowym. Zawierane sà tak˝e kontrakty CIRS z wymianà kapita-
∏u jedynie w ostatniej p∏atnoÊci, które generujà znacznie wy˝sze ryzyko kursowe, oraz kontrakty bez
wymiany kwoty nominalnej. Niekiedy przy rozliczeniu p∏atnoÊci odsetkowych nast´puje ich kom-
pensacja – jedna ze stron p∏aci ró˝nic´ wynikajàcà z naliczonych odsetek.

Kontrakty CIRS sà wykorzystywane tak˝e przez podmioty niefinansowe, które finansujà si´
w walutach obcych, a przychody osiàgajà w z∏otych. Podmioty niefinansowe zawierajà swapy float
– fixed i float – float. Zakup odpowiedniej transakcji CIRS pozwala firmom na zabezpieczenie ryzy-
ka walutowego i stopy procentowej wynikajàcego z niedopasowania aktywów i pasywów. 

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Krajowy rynek kontraktów CIRS jest ma∏o p∏ynny – Êrednie miesi´czne obroty w 2003 r. wynio-
s∏y 900 mln z∏ (wykres 6.4.9). W obrotach przewa˝ajà transakcje z bankami zagranicznymi (59% ob-
rotów netto). Kontrakty pomi´dzy bankami krajowymi sà zawierane sporadycznie. Nierezydenci de-
cydujà o p∏ynnoÊci rynku mi´dzybankowego, na którym sprzedawane sà g∏ównie kontrakty basis
swap. Kontrakty CIRS sà zawierane tak˝e przez nierezydentów na rynku londyƒskim. Wa˝nà rol´
na rynku mi´dzybankowym odgrywajà brokerzy, którzy kojarzà ze sobà strony transakcji i na swoich
stronach podajà kwotowania informacyjne kontraktów. Brokerzy kwotujà transakcje o terminach
od 1 roku do 10 lat. Spread pomi´dzy kwotowaniami jest doÊç szeroki i wynosi, w zale˝noÊci od ter-
minu zapadalnoÊci transakcji, od 10 do 15 punktów bazowych (spread ten jest w´˝szy dla transak-
cji d∏ugoterminowych). Istnienie rynku mi´dzybankowego dla basis swaps u∏atwia bankom krajowym
zabezpieczanie pozycji powsta∏ych z zawarcia kontraktów CIRS z podmiotami niebankowymi.

411 Por. P. Perz, P. Znamirowski: Zarzàdzanie ryzykiem walutowym w przedsi´biorstwie. „Rynek Terminowy” nr 4/2003,
s. 35-43.
412 R. Flavell: Swaps and other derivatives. Chichester 2002 John Wiley & Sons Ltd., s. 205-224.
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Miesi´czne obroty na rynku klientowskim wynoszà od 0,2 do 0,6 mld z∏. Kontrahentami
tych transakcji sà g∏ównie du˝e przedsi´biorstwa finansujàce si´ na rynku mi´dzynarodowym. Wa-
runki kontraktów CIRS sà cz´sto dopasowywane do specyficznych potrzeb klientów – np. zmien-
nà stopà referencyjnà jest Êrednia rentownoÊç bonów skarbowych. Niekiedy ze wzgl´du na ogra-
niczenie ryzyka kredytowego dokonywany jest tzw. notional reset, polegajàcy na okresowych
zmianach kwoty nominalnej w jednej z walut i przekazywaniu ró˝nicy odpowiedniej stronie. Wa-
luta o zmiennym nominale stanowi wi´c zastaw, który jest powi´kszany lub zmniejszany w zale˝-
noÊci od kursu rynkowego.

SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

W obrotach dominujà transakcje o okresie zapadalnoÊci do 3 lat w∏àcznie. Kontrakty o ter-
minie zapadalnoÊci powy˝ej 5 lat sà zawierane bardzo rzadko. Taka struktura terminowa wynika
z dwóch czynników: szybkiego wykorzystywania limitów kredytowych do transakcji o d∏ugich ter-
minach zapadalnoÊci oraz ze struktury zad∏u˝enia zagranicznego polskich przedsi´biorstw. Krajo-
wymi stopami referencyjnymi w transakcjach CIRS sà WIBOR 3M i WIBOR 6M. P∏atnoÊci odsetkowe
zale˝ne od zmiennej stopy nast´pujà co 3 lub 6 miesi´cy i co 12 miesi´cy w przypadku przep∏ywów
zale˝nych od sta∏ej stopy procentowej. Informacje uzyskane od banków – uczestników tego rynku
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Wykres 6.4.9. Ârednie miesi´czne obroty na rynku kontraktów CIRS waluta obca/PLN 
wed∏ug wartoÊci nominalnej

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku
Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do tych funkcji.
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Wykres 6.4.10. Struktura terminowa obrotów na rynku kontraktów CIRS w 2003 r.

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku
Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do tych funkcji.
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wskazujà na zbli˝ony udzia∏ transakcji z udzia∏em euro i dolara amerykaƒskiego. Na rynku mi´dzy-
bankowym przewa˝ajà transakcje wymiany przep∏ywów z∏otowych na dolarowe – WIBOR 3M vs.
LIBOR 3M. Podmioty niefinansowe najcz´Êciej wymieniajà p∏atnoÊci odsetkowe nominowane w z∏o-
tych na p∏atnoÊci nominowane w euro, co jest ÊciÊle zwiàzane ze strukturà walutowà emisji euro-
obligacji tych podmiotów.

UUcczzeessttnniiccyy  rryynnkkuu  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Kontrakty CIRS sà sprzedawane/kupowane przez dziewi´ç banków krajowych, z czego czte-
ry mo˝na uznaç za aktywnych uczestników rynku. Niektóre banki krajowe wykorzystujà kontrakty
CIRS do neutralizacji swojej pozycji wynikajàcej z niedopasowania aktywów i pasywów – udzielo-
nych kredytów walutowych i przyj´tych depozytów z∏otowych. Sà to pojedyncze transakcje, ale
o bardzo wysokich nomina∏ach. WÊród nierezydentów uczestnikami rynku walutowych swapów
procentowych sà najwi´ksze banki inwestycyjne zlokalizowane w Londynie. Rynek klientowski ma
charakter elitarny. Ze wzgl´du na du˝e ryzyko kredytowe tego instrumentu kontrahentami mogà
byç jedynie du˝e przedsi´biorstwa o wysokiej wiarygodnoÊci kredytowej. Popyt ze strony przedsi´-
biorstw jest ograniczony. Trudno tak˝e oczekiwaç gwa∏townego wzrostu zainteresowania kontrak-
tami CIRS ze strony inwestorów instytucjonalnych. Fundusze emerytalne mogà bowiem inwestowaç
za granicà jedynie 5% aktywów, a kwestia wykorzystywania przez nie instrumentów pochodnych
do zabezpieczania si´ przed ryzykiem walutowym i stopy procentowej nie zosta∏a jeszcze uregulo-
wana. Dlatego g∏ównym czynnikiem zwi´kszajàcym p∏ynnoÊç rynku b´dzie prawdopodobnie wzrost
transakcji spekulacyjnych na rynku mi´dzybankowym.

6.4.1.6. Opcje walutowe

Opcja walutowa jest instrumentem, którego nabywca ma prawo do wymiany okreÊlonej
kwoty waluty na innà walut´ po z góry ustalonym kursie. W opcjach typu europejskiego prawo to
mo˝e byç zrealizowane (opcja mo˝e zostaç wykonana) tylko w okreÊlonym dniu – dniu wygaÊni´-
cia opcji (expiration date). Natomiast w opcjach amerykaƒskich prawo z nich wynikajàce mo˝e byç
wykonane w ka˝dym dniu pomi´dzy datà zawarcia transakcji a datà wygaÊni´cia opcji. Wyró˝nia
si´ dwa podstawowe rodzaje opcji:

– opcje kupna (call), dajàce prawo do nabycia okreÊlonej waluty; opcja call jest wykonywana,
jeÊli kurs tej waluty jest wy˝szy od ustalonego kursu realizacji (strike price),

– opcje sprzeda˝y (put,) dajàce prawo do sprzeda˝y okreÊlonej waluty; opcja put jest wyko-
nywana, jeÊli kurs tej waluty jest ni˝szy od ustalonego kursu realizacji.

Cenà nabycia prawa do kupna/sprzeda˝y waluty jest premia p∏atna wystawcy opcji w dniu
zawarcia transakcji. WartoÊç premii zale˝y od relacji mi´dzy kursem realizacji a kursem nabycia
(wartoÊci wewn´trznej) oraz okresu zapadalnoÊci opcji i zmiennoÊci kursu walutowego (wartoÊci
czasowej, zewn´trznej). Dla nabywcy pojedynczej opcji call lub put maksymalny koszt jest wyzna-
czony przez kwot´ zap∏aconej premii, natomiast dla wystawcy wartoÊç mo˝liwej straty jest
nieograniczona.

Na rynku mi´dzybankowym przedmiotem obrotu sà nie tylko pojedyncze opcje call i put.
Banki posiadajàce portfele opcyjne handlujà najcz´Êciej standardowymi strategiami rynkowymi –
z∏o˝eniami kupionych i sprzedanych opcji o ró˝nych parametrach. Na rynku mi´dzybankowym nie
kwotuje si´ premii, jakie nale˝y zap∏aciç za poszczególne strategie. „Cenà” strategii opcyjnej jest je-
den z parametrów, który nie jest bezpoÊrednio obserwowany na rynku finansowym, a jest u˝ywa-
ny do wyceny opcji walutowych w powszechnie stosowanym modelu Garmana-Kohlhagena413. Pa-
rametrem tym jest zmiennoÊç implikowana (rynkowa), czyli prawdopodobna zmiennoÊç kursu wa-
lutowego odzwierciedlajàca przewidywania dealerów dotyczàce sytuacji na rynku walutowym. Ban-

413 Model ten jest modyfikacjà modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa. Opis modelu Garmana-Kohlhagena w: D. F. De-
Rosa: Currency derivatives: pricing theory, exotic options, and hedging applications. New York 1998 John Wiley & Sons,
s. 59-66.
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ki i brokerzy kwotujà zmiennoÊç nast´pujàcych podstawowych strategii rynku mi´dzybankowego:
straddle, butterfly, risk reversal414. Na podstawie kwotowaƒ tych trzech strategii mo˝na wyznaczyç
zmiennoÊç implikowanà jednostkowych opcji europejskich call i put oraz ca∏à p∏aszczyzn´ zmien-
noÊci (volatility surface)415. Do innych cz´sto sprzedawanych na rynku mi´dzybankowym strategii
nale˝à: strangle, calendar spread, delta spread416. 

Pojedyncze opcje call i put sà rzadko sprzedawane tak˝e na rynkach klientowskich. Podmio-
ty niefinansowe preferujà strategie opcyjnie o ró˝norodnych profilach wyp∏aty. Strategie te sà lepiej
dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów i mogà byç bardziej atrakcyjne cenowo wzgl´-
dem pojedynczych opcji. Przedsi´biorstwa coraz cz´Êciej zabezpieczajà swoje p∏atnoÊci dewizowe
wykorzystujàc opcje egzotyczne417.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

P∏ynnoÊç rynku opcji walutowych jest znacznie wy˝sza od p∏ynnoÊci rynku opcji na stopy pro-
centowe. Podstawowà przyczynà silniejszego rozwoju opcji walutowych jest prowadzenie przez kil-
ka banków krajowych portfeli spekulacyjnych tych instrumentów. WartoÊç obrotów na tym rynku
systematycznie wzrasta. W roku 2002 r. Êrednie miesi´czne obroty netto na krajowym rynku z∏oto-
wych opcji walutowych wynosi∏y 13,15 mld z∏, a w 2003 r. 14,6 mld z∏ (wykres 6.4.11)418. Istotne
znaczenie dla rozwoju rynku mia∏o pojawienie si´ na poczàtku 2002 r. kolejnego krajowego aktyw-
nego uczestnika rynku mi´dzybankowego i klientowskiego. 

Wi´kszoÊç obrotów – ponad 70% – koncentruje si´ na rynku mi´dzybankowym. Ârednie mie-
si´czne obroty w 2003 r. wynosi∏y 10,28 mld z∏. Bardzo wa˝nymi uczestnikami rynku sà banki za-
graniczne. Transakcje z nierezydentami stanowià ponad 90% obrotów mi´dzy bankami. Standar-
dowa wartoÊç transakcji na rynku mi´dzybankowym wynosi 5 lub 10 mln USD (EUR)419. Mniejsze

414 Opis wymienionych strategii w: P. Mielus: Rynek opcji walutowych w Polsce. Warszawa 2002 Wydawnictwo K. E. LI-
BER, s. 109-117.
415 P∏aszczyzna zmiennoÊci przedstawia zmiennoÊç rynkowà w zale˝noÊci od okresu, na jaki zosta∏a wystawiona opcja
i kursu realizacji.
416 P. Mielus: Rynek opcji walutowych w Polsce, op.cit., s. 59-66.
417 Opis ró˝norodnych opcji egzotycznych mo˝na znaleêç np. w: A. Napiórkowski: Charakterystyka, wycena i zastoso-
wanie wybranych opcji egzotycznych. „Materia∏y i Studia” nr 136 Warszawa 2002 NBP.
418 Opcje na kurs z∏otego sà tak˝e przedmiotem obrotu na rynku londyƒskim. Rynek ten jest stosunkowo p∏ynny. NBP
nie ma jednak szczegó∏owych danych o wartoÊci transakcji pomi´dzy nierezydentami.
419 Kwota ta odnosi si´ do nomina∏u ka˝dej opcji wchodzàcej w sk∏ad sprzedawanej strategii.
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Wykres 6.4.11. Ârednie miesi´czne obroty na rynku z∏otowych opcji walutowych wed∏ug
wartoÊci nominalnej

Uwaga: zgodnie ze standardem Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych, podane wartoÊci obejmujà kwoty nominalne ka˝dej opcji
wchodzàcej w sk∏ad strategii.

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku
Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do tych funkcji.
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obroty wyst´pujà na rynku klientowskim. Jednak miesi´czna wartoÊç transakcji zawieranych w tym
segmencie rynku systematycznie wzrasta i w 2003 r. kszta∏towa∏a si´ na poziomie 3-5 mld z∏. Wy-
nika to z wi´kszego zainteresowania przedsi´biorstw strategiami opcyjnymi i zmian w strategii po-
zyskiwania klientów przez niektóre banki. Banki starajà si´ pozyskaç coraz wi´cej klientów i sprze-
dawaç instrumenty pochodne tak˝e ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom.

SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu

Banki prowadzàce portfele opcyjne kwotujà zmiennoÊç dla nast´pujàcych kursów z∏otego:
USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN, GBP/PLN, CZK/PLN, HUF/PLN. Jednak zarówno na rynku mi´dzybanko-
wym, jak i w operacjach z klientami ponad 95% obrotów stanowià transakcje opcyjne na kurs z∏o-
tego do euro i dolara. Nieznacznie wi´kszy udzia∏ w obrotach (ponad 55%) ma para EUR/PLN. Pod-
mioty niebankowe, ze wzgl´du na struktur´ p∏atnoÊci handlu zagranicznego i obs∏ugi zad∏u˝enia,
cz´Êciej zabezpieczajà si´ przed zmianami kursu z∏otego do euro, a znaczna cz´Êç pozycji wynika-
jàcych z transakcji klientowskich jest domykana na rynku mi´dzybankowym. Zmiany w strukturze
koszykowej naszej waluty sprzyjajà nie tylko spekulacji na zmiennoÊci kursu EUR/PLN, ale tak˝e spe-
kulacji na zmian´ spreadu pomi´dzy zmiennoÊcià implikowanà opcji EUR/PLN i USD/PLN. W tych ce-
lach wykorzystywane sà odpowiednio ró˝ne opcje egzotyczne na kurs EUR/PLN oraz strategie
currency spread420.

Na rynku mi´dzybankowym kwotowane sà strategie o nast´pujàcych terminach wygaÊni´cia:
1M, 2M, 3M, 6M, 12M. Standardowo godzinà wygaÊni´cia opcji z∏otowych jest 11:00 czasu pol-
skiego. Spread w kwotowaniach informacyjnych jest bardzo szeroki i wynosi jeden punkt procen-
towy. W obrotach przewa˝ajà transakcje krótkoterminowe o terminie wykonania przypadajàcym
za miesiàc od dnia zakupu/sprzeda˝y (wykres 6.4.12). Sporadycznie dokonywane sà transakcje
o horyzoncie d∏u˝szym ni˝ rok.

Banki pe∏niàce funkcj´ animatorów rynku, a wi´c podmioty kwotujàce i anga˝ujàce si´
w wi´kszoÊç transakcji, zarzàdzajà ca∏ym portfelem opcyjnym. Nie zabezpieczajà ryzyka wynikajà-
cego z pojedynczych opcji, ale kontrolujà parametry (wspó∏czynniki wra˝liwoÊci)421 ca∏ego portfe-
la. Portfel opcyjny jest zabezpieczany dynamicznie poprzez neutralizowanie ca∏kowitej pozycji wa-

420 Por. G. Taraszkiewicz-Sirocki, op.cit.
421 Wspó∏czynniki wra˝liwoÊci (zwane grekami) pokazujà, jak zmieni si´ wartoÊç opcji w zale˝noÊci od kraƒcowych
zmian ró˝nych parametrów (kursu walutowego, czasu pozosta∏ego do wygaÊni´cia opcji, stóp procentowych). Podsta-
wowym wspó∏czynnikiem jest delta, która okreÊla zmian´ wartoÊci opcji w zale˝noÊci od zmiany walutowego kursu ter-
minowego.
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Wykres 6.4.12. Struktura terminowa obrotów na rynku z∏otowych opcji walutowych w 2003 r.

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ Dealerów Rynku Skarbowych Papierów WartoÊciowych i (lub) Dealerów Rynku
Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do tych funkcji.
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lutowej wynikajàcej z transakcji opcyjnych (tzw. delta hedging)422. Wi´kszoÊç transakcji na rynku
mi´dzybankowym jest zawierana przy jednoczesnym domkni´ciu ekspozycji na krótkoterminowe ry-
zyko kursowe (option with spot hedge) – poprzez odpowiednià transakcj´ kasowà lub przy jedno-
czesnym domkni´ciu ekspozycji zarówno na ryzyko kursowe, jak i procentowe (option with forward
hedge) poprzez zaj´cie pozycji w transakcji outright-forward lub w syntetycznej transakcji termino-
wej zawartej na bardziej p∏ynnych rynkach spot i fx swap. Takie transakcje z zabezpieczeniem u∏a-
twiajà zarzàdzanie ca∏ym portfelem opcyjnym.

UUcczzeessttnniiccyy  rryynnkkuu

WÊród banków uczestniczàcych w tym rynku mo˝na wyró˝niç dwie grupy podmiotów: ban-
ki kwotujàce i banki pytajàce o ceny (market users). Funkcj´ market makera pe∏nià dwa banki kra-
jowe oraz kilka banków londyƒskich. Do kategorii market user mo˝na zaliczyç dwa banki krajowe
i kilka banków zagranicznych. Ponadto niektóre banki krajowe oferujà opcje klientom niebanko-
wym, pe∏niàc rol´ poÊredników. Pozycja wynikajàca ze sprzeda˝y strategii opcyjnej/opcji jest domy-
kana poprzez zawarcie przeciwstawnej transakcji z podmiotem dominujàcym. Zjawisko to nie do-
tyczy jedynie rynku polskiego i wynika z procesu centralizacji zarzàdzania ryzykiem. Niekiedy banki
krajowe wyst´pujà na rynku opcji w roli klientów innych banków – zabezpieczajà w∏asnà ekspozy-
cj´ walutowà.

G∏ównà grupà niebankowych uczestników sà przedsi´biorstwa zabezpieczajàce si´
przed zmianami kursu z∏otego. Klienci niebankowi cz´sto preferujà z∏o˝one strategie i ró˝norodne
opcje egzotyczne (g∏ównie opcje barierowe, azjatyckie, binarne423 i wszelkie ich modyfikacje). Ta-
kie produkty, oferowane obecnie przez kilka banków krajowych, majà t´ zalet´, ˝e ich profil wyp∏a-
ty mo˝na dopasowaç do indywidualnych potrzeb przedsi´biorstwa. Jednak podmioty chcàce wyko-
rzystywaç opcje egzotyczne powinny znaç te instrumenty i byç Êwiadome ryzyka, jakie one generu-
jà. Przy wyborze zabezpieczenia nie nale˝y si´ kierowaç jedynie cenà. Zakup strategii o niskim kosz-
cie wià˝e si´ bowiem cz´sto z mo˝liwoÊcià poniesienia bardzo wysokiej straty przy niekorzystnej
zmianie kursu walutowego. Klienci korporacyjni nie tylko kupujà opcje, ale stosunkowo cz´sto sà
tak˝e wystawcami tych instrumentów. Uczestnikami rynku opcji sà tak˝e klienci private banking,
spekulujàcy na kursie i zmiennoÊci z∏otego. 

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Wydaje si´, ˝e w najbli˝szych latach p∏ynnoÊç rynku z∏otowych opcji walutowych nie zmieni
si´ znacznie. Zarzàdzanie portfelem opcyjnym wymaga profesjonalnego i kosztownego oprogra-
mowania, wykwalifikowanej kadry oraz opracowania procedur zarzàdzania ryzykiem. Te czynniki
stanowià powa˝nà barier´ dla wi´kszoÊci banków krajowych. Trudno zatem oczekiwaç zwi´kszenia
liczby aktywnych uczestników rynku mi´dzybankowego, tym bardziej ˝e w przypadku niektórych in-
stytucji wiàza∏oby si´ to ze zmianà ca∏ej strategii produktowej. Rynek opcji egzotycznych b´dzie si´
rozwija∏ zarówno jakoÊciowo (szersza oferta), jak i iloÊciowo. Przedsi´biorstwa, mimo wysokich cen
opcji egzotycznych (wynikajàcych z ma∏ej p∏ynnoÊci rynku i trudnoÊci zwiàzanych z zabezpiecza-
niem pozycji), b´dà stopniowo dostrzega∏y zalety tych instrumentów.

6.4.2. Gie∏dowe instrumenty pochodne

Z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych kontrakty futures majà pewnà przewag´
nad instrumentami pochodnymi rynku OTC ze wzgl´du na istnienie izby rozliczeniowej i depozytów
zabezpieczajàcych. Depozyty te, wp∏acane przez obie strony transakcji, stanowià gwarancj´ wywià-
zania si´ przez strony z warunków kontraktu. Jest to szczególnie istotne dla funduszy emerytalnych
i zak∏adów ubezpieczeƒ. Ponadto, wartoÊç kontraktów futures jest mniejsza w porównaniu z war-

422 Szerzej na temat zarzàdzania portfelem opcji walutowych N. Taleb: Dynamic Hedging. New York 1999 John Wiley
& Sons, oraz w P. Mielus: Rynek opcji walutowych w Polsce, op.cit., s. 119-150.
423 Por. A. Napiórkowski, op.cit.
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toÊcià zbli˝onych instrumentów rynku pozagie∏dowego. Dlatego mogà byç stosowane przez mniej-
sze podmioty, niedysponujàce wysokimi kapita∏ami.

W Polsce funkcjonujà dwie gie∏dy, na których przedmiotem obrotu sà finansowe instrumen-
ty pochodne – Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie (GPW) oraz Warszawska Gie∏da To-
warowa (WGT). W ofercie GPW znajdujà si´ takie produkty, jak: indeksowe kontrakty futures (na in-
deksy WIG20, TechWIG oraz MIDWIG), walutowe kontrakty futures (na kursy USD/PLN
i EUR/PLN424), kontrakty futures na akcje pojedynczych spó∏ek gie∏dowych, jednostki indeksowe Mi-
niWIG20, warranty oraz opcje indeksowe (WIG20). Z kolei WGT wprowadzi∏a do obrotu walutowe
kontrakty futures (na nast´pujàce kursy: USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN, EUR/USD, EUR/CZK,
EUR/HUF), procentowe kontrakty futures (na stop´ WIBOR 1M, WIBOR 3M oraz na 2-, 3- i 5-letnie
obligacje skarbowe), a tak˝e opcje na walutowe kontrakty futures.

Pomi´dzy walutowymi instrumentami pochodnymi oferowanymi przez obie gie∏dy istnieje kil-
ka podstawowych ró˝nic, dotyczàcych nominalnej kwoty kontraktu, sposobu rozliczenia oraz spo-
sobu naliczania depozytu zabezpieczajàcego. Na GPW kontrakty terminowe rozliczane sà wy∏àcz-
nie w formie ró˝nic mi´dzy cenà kontraktu a cenà rynkowà. Na WGT istnieje natomiast mo˝liwoÊç
rozliczenia tak˝e poprzez fizycznà dostaw´ instrumentu bazowego.

Najbardziej rozwini´tym segmentem regulowanego rynku instrumentów pochodnych jest ry-
nek kontraktów futures na indeksy gie∏dowe. Ich udzia∏ w ca∏kowitych obrotach na rynku termino-
wym GPW wyniós∏ w 2003 r. 98%, przy wzroÊcie obrotów o 51% w porównaniu z 2002 r. (18%
wzgl´dem 2001 r.). Drugi co do wielkoÊci udzia∏ mia∏y kontrakty akcyjne (1,5%), które odnotowa-
∏y wzrost wartoÊci obrotów o 32% (90% wzgl´dem 2001 r.). Wzros∏a równie˝ wartoÊç obrotów
na kontraktach walutowych (9% wobec 2002 r., 50% spadek wobec 2001 r.). WartoÊç obrotów
na jednostkach indeksowych MiniWIG20 spad∏a natomiast o 45% (467% wzgl´dem 2001 r.), po-
mimo ich dynamicznego wzrostu w 2002 r. (928%).

Na WGT najwi´kszym zainteresowaniem inwestorów cieszy∏y si´ walutowe kontrakty futures,
szczególnie na kursy EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN425. Praktycznie nie by∏o obrotów na rynku
kontraktów terminowych na krótkoterminowe stopy procentowe. 

Transakcje na obu gie∏dach mogà byç zawierane jedynie przez instytucje b´dàce cz∏onkami
gie∏dy. Na koniec 2002 r. status cz∏onka GPW mia∏y 24 domy maklerskie, a na koniec 2003 r. – 21.
Na WGT status cz∏onka publicznego426 mia∏o w 2002 r. 14 domów i biur maklerskich, w 2003 r.
zaÊ – 17. Transakcje na gie∏dach mogà byç zatem zawierane wy∏àcznie za poÊrednictwem domów
i biur maklerskich. Transakcje zawierane na GPW sà rozliczane przez KDPW, a transakcje zawarte
na WGT przez jej w∏asnà Izb´ Rozliczeniowà. Izba ta prowadzi rozliczenia cz∏onków rozliczajàcych
i zarejestrowanych w ich imieniu transakcji427.

W 2002 r. obrót instrumentami pochodnymi na GPW odbywa∏ si´ w systemie notowaƒ cià-
g∏ych, od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 9.00–16.10. W 2003 r. handel kontraktami zosta∏
wyd∏u˝ony o 10-minutowà dogrywk´. Na WGT obrót kontraktami terminowymi odbywa si´ w sys-
temie open-outcry428, od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 9.15–16.10.

6.4.2.1. Kontrakty futures na stop´ procentowà

Kontrakt futures na stop´ procentowà jest umowà mi´dzy dwiema stronami, które zobowià-
zujà si´ do rozliczania ró˝nic mi´dzy przysz∏à cenà kupionego (sprzedanego) kontraktu a jego ce-
nà z dnia zawarcia transakcji.

424 Oznaczenia zgodne ze standardami kontraktów.
425 Oznaczenia zgodne ze standardami kontraktów.
426 Zgodnie z Regulaminem WGT SA, rozró˝nia si´ dwa rodzaje cz∏onkostwa WGT: publiczne i niepubliczne. Niepublicz-
ny cz∏onek WGT ma prawo do zawierania transakcji jedynie na w∏asny rachunek, tzn. nie mo˝e przyjmowaç i realizo-
waç zleceƒ klientów. Publiczny cz∏onek WGT mo˝e ponadto zawieraç transakcje na rachunek klientów, czyli prowadziç
dzia∏alnoÊç maklerskà.
427 Wed∏ug Regulaminu WGT, istniejà 3 kategorie cz∏onków rozliczajàcych, w zale˝noÊci od przyznanego im zakresu
uprawnieƒ.
428 Open-outcry to system, w ramach którego transakcje sà zawierane bezpoÊrednio na parkiecie.
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Rynek kontraktów futures na krótkoterminowà stop´ procentowà powsta∏ w lutym 1999 r.
na WGT. Przez krótki okres podobne instrumenty oferowa∏a równie˝ nieistniejàca obecnie Polska
Gie∏da Finansowa.

Kontrakty futures na stop´ procentowà sà przedmiotem obrotu na WGT. Do 2002 r. w ofer-
cie WGT znajdowa∏y si´ tylko kontrakty futures na krótkoterminowe stopy procentowe: WIBOR 1M
i WIBOR 3M. We wrzeÊniu 2002 r. WGT wprowadzi∏a do obrotu kontrakty futures na 2-, 5-
i 10-letnie obligacje skarbowe. Sà to pierwsze tego typu instrumenty na polskim rynku i pierwsze,
których rozliczenie odbywa si´ poprzez fizycznà dostaw´ instrumentu bazowego. W celu zapew-
nienia p∏ynnoÊci obrotu na rynku dzia∏a animator (market maker), którym jest PKO BP.

Instrumenty te by∏y skierowane przede wszystkim do przedsi´biorstw i inwestorów instytu-
cjonalnych oraz banków. W krajach o rozwini´tych rynkach finansowych kontrakty futures na obli-
gacje skarbowe sà wykorzystywane g∏ównie przez fundusze emerytalne i inwestycyjne, zak∏ady
ubezpieczeƒ, banki oraz przedsi´biorstwa. Podstawowym celem wykorzystywania kontraktów
przez ww. podmioty jest zabezpieczanie portfela inwestycyjnego, kredytów oraz wyemitowanych
instrumentów d∏u˝nych przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

WGT nie uda∏o si´ stworzyç p∏ynnego rynku kontraktów futures na krótkoterminowe stopy
procentowe i futures na obligacje skarbowe. G∏ównymi przyczynami tego stanu rzeczy sà:

– brak uczestnictwa banków, które niech´tnie zawierajà transakcje na ma∏e kwoty (zawarcie
du˝ych transakcji przy niep∏ynnym rynku mia∏oby wp∏yw na cen´ kontraktów)429,

– silna konkurencja rynku FRA oraz IRS, oferujàcego mo˝liwoÊç zawierania kontraktów termi-
nowych pozwalajàcych zabezpieczyç si´ przed ryzykiem stopy procentowej,

– brak popytu ze strony przedsi´biorstw, które mimo zaciàgania kredytów bankowych nadal
nie zarzàdzajà systematycznie swym ryzykiem finansowym (brak profesjonalnej kadry zaj-
mujàcej si´ zarzàdzaniem ryzykiem),

Tabela 6.4.4. Wybrane elementy standardu kontraktów futures na obligacje skarbowe
notowane na WGT

èród∏o: dane WGT.

CCeecchhyy  kkoonntt rraakkttóóww

KKoonntt rraakktt   ffuuttuurreess nnaa  22-- lleettnniiee  oobbll iiggaaccjjee  sskkaarrbboowwee

Instrument bazowy Obligacje o oprocentowaniu sta∏ym (8% w stosunku rocznym)

WielkoÊç kontraktu 200.000 z∏

Minimalna zmiana ceny 0,005 punktu procentowego

Miesiàce wykonania Marzec, czerwiec, wrzesieƒ, grudzieƒ – najdalej na rok do przodu

Sposób rozliczenia Fizyczna dostawa instrumentu bazowego

KKoonntt rraakktt   ffuuttuurreess nnaa  55-- lleettnniiee  oobbll iiggaaccjjee  sskkaarrbboowwee

Instrument bazowy Obligacje o oprocentowaniu sta∏ym (6% w stosunku rocznym)

WielkoÊç kontraktu 100.000 z∏

Minimalna zmiana ceny 0,01 punktu procentowego

Miesiàce wykonania Marzec, czerwiec, wrzesieƒ, grudzieƒ – najdalej na rok do przodu

Sposób rozliczenia Fizyczna dostawa instrumentu bazowego

KKoonntt rraakktt   ffuuttuurreess nnaa  1100-- lleettnniiee  oobbll iiggaaccjjee  sskkaarrbboowwee

Instrument bazowy Obligacje o oprocentowaniu sta∏ym (6% w stosunku rocznym)

WielkoÊç kontraktu 100.000 z∏

Minimalna zmiana ceny 0,01 punktu procentowego

Miesiàce wykonania Marzec, czerwiec, wrzesieƒ, grudzieƒ – najdalej na rok do przodu

Sposób rozliczenia Fizyczna dostawa instrumentu bazowego

429 Niestety niemo˝liwe jest porównanie tego rynku z rynkiem kontraktów FRA, poniewa˝ WGT nie publikuje danych
dotyczàcych wartoÊci obrotów.
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– brak popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych (przede wszystkim ze wzgl´du na obo-
wiàzujàce przepisy)430.

Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie planuje równie˝ wprowadziç do obrotu kon-
trakty futures na syntetycznà obligacj´. W celu zapewnienia p∏ynnoÊci na tym rynku GPW zamierza
dopuÊciç banki i innych cz∏onków KDPW do bezpoÊredniego uczestnictwa w tym rynku poprzez
wprowadzenie odpowiednich zmian w Regulaminie Gie∏dy431.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Kontrakty futures na stopy procentowe sà najpopularniejszymi instrumentami pochodnymi
na Êwiecie. Na najwi´kszej europejskiej gie∏dzie instrumentów pochodnych Eurex432 najpopularniej-
sze sà kontrakty na d∏ugoterminowe obligacje skarbowe. Istnieje zatem potencja∏ rozwojowy kra-
jowego rynku kontraktów futures na obligacje. Dla inwestorów instytucjonalnych kontrakty te mo-
gà byç dogodnym narz´dziem zarzàdzania portfelem instrumentów d∏u˝nych. Fundusze emerytal-
ne i inwestycyjne znacznà cz´Êç swoich aktywów inwestujà w skarbowe papiery wartoÊciowe, przez
co ich portfele inwestycyjne charakteryzujà si´ du˝à ekspozycjà na ryzyko stopy procentowej.
Do koƒca 2003 r. OFE nie mog∏y zawieraç transakcji na rynku instrumentów pochodnych433. Kon-

Tabela 6.4.5. Obroty brutto kontraktami futures na stop´ procentowà na WGT

èród∏o: dane WGT.

11999999 22000000 22000011 22000022 22000033

32 0 0 0 0

237 534 0 51 53

– – – 9 44

– – – 49 161

– – – 42 70

IInnsstt rruummeenntt

Futures na WIBOR 1M

Futures na WIBOR 3M

Futures na 2-letnie obligacje

Futures na 5-letnie obligacje

Futures na 10-letnie obligacje

Tabela 6.4.6. Liczba otwartych pozycji na kontraktach futures na stop´ procentowà na WGT
(na koniec okresu)

èród∏o: dane WGT.

IInnsstt rruummeenntt 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033

Futures WIBOR 1M 0 0 0 0 0

Futures WIBOR 3M 11 0 0 0 38

Futures na 2-letnie obligacje – – – 1 1

Futures na 5-letnie obligacje – – – 12 15

Futures na 10-letnie obligacje – – – 5 4

Tabela 6.4.7. Wybrane elementy standardu kontraktów futures na obligacje skarbowe 
na GPW, które zostanà wprowadzone w 2004 r.

èród∏o: dane GPW.

CCeecchhyy  kkoonntt rraakkttóóww

Instrument bazowy Obligacje o oprocentowaniu sta∏ym w wysokoÊci 6% w stosunku rocznym

WielkoÊç kontraktu 100.000 z∏

Minimalna zmiana ceny 10 z∏

Miesiàce wykonania Dwa najbli˝sze z cyklu marcowego: marzec, czerwiec, wrzesieƒ, grudzieƒ

Sposób rozliczenia Fizyczna dostawa obligacji

430 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. Nr 170, poz. 651) dopuszcza mo˝liwoÊç wykorzystywania przez OFE instrumentów po-
chodnych do zabezpieczania, ale do tej pory nie wydano do niej aktów wykonawczych.
431 Materia∏y z VI Konferencji „Instrumenty pochodne 2004”, która odby∏a si´ w kwietniu 2004 r. w siedzibie GPW.
432 Eurex tworzà: Deutsche Börse AG oraz SWX Swiss Exchange.
433 Ustawa zezwala∏a tym podmiotom na zawieranie transakcji na rynku instrumentów pochodnych w celu zabezpie-
czenia przed ryzykiem kursowym, ale nie zosta∏y wydane akty wykonawcze do ustawy.
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traktami futures na obligacje mogà byç równie˝ zainteresowani zagraniczni inwestorzy instytucjo-
nalni, którzy sà aktywni na polskim rynku obligacji skarbowych. Warunkiem rozwoju tego rynku jest
aktywne uczestnictwo inwestorów instytucjonalnych, którzy zapewnià odpowiednià p∏ynnoÊç.

W krajach o rozwini´tych rynkach finansowych du˝ym zainteresowaniem inwestorów cieszà
si´ równie˝ kontrakty terminowe na krótkoterminowe stopy procentowe. Najpopularniejszym
z nich jest kontrakt futures na 3M EURIBOR. Jest on najcz´Êciej stosowany do aktywnego zarzà-
dzania p∏ynnoÊcià. Dlatego mo˝na sàdziç, ˝e mimo dobrze rozwini´tego rynku kontraktów FRA ry-
nek futures na stopy WIBOR zacznie si´ powoli rozwijaç. Oba te rynki dostarczajà komplementar-
nych instrumentów s∏u˝àcych zabezpieczaniu si´ przed ryzykiem niekorzystnych zmian stóp pro-
centowych, przy czym na rynku OTC uczestnicy z regu∏y dysponujà znacznymi kapita∏ami, a na ryn-
ku gie∏dowym uczestnikami mogà byç podmioty majàce znacznie mniejsze Êrodki finansowe. Na-
le˝à do nich przede wszystkim przedsi´biorstwa, które zaciàgn´∏y kredyty lub emitujà krótkoter-
minowe instrumenty d∏u˝ne (zabezpieczenie) oraz inne podmioty majàce wolne Êrodki pieni´˝ne
(aktywne zarzàdzanie).

6.4.2.3. Kontrakty futures na kurs walutowy

Kontrakt futures na kurs walutowy jest umowà mi´dzy dwiema stronami, które zobowiàzu-
jà si´ do rozliczenia ró˝nic mi´dzy przysz∏ym poziomem kursu walutowego spot a poziomem kur-
su terminowego z dnia zawarcia transakcji.

Uczestnikami tego rynku mogà byç zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i przedsi´bior-
stwa. Kontrakty futures na kurs walutowy mogà s∏u˝yç do zabezpieczania przed niekorzystnymi
zmianami kursu walutowego.

Tabela 6.4.8. Roczny wolumen obrotów (liczba kontraktów) kontraktami futures na stopy
procentowe na gie∏dach Eurex oraz Euronext

Uwagi:

Euro-Bund – niemieckie d∏ugoterminowe skarbowe papiery d∏u˝ne o oprocentowaniu 6%,

Euro-Bobl – niemieckie Êrednioterminowe skarbowe papiery d∏u˝ne o oprocentowaniu 6%,

Euro-Schatz – niemieckie krótkoterminowe skarbowe papiery d∏u˝ne o oprocentowaniu 6%,

Long Gilt – brytyjskie d∏ugoterminowe skarbowe papiery d∏u˝ne o oprocentowaniu 6%.

èród∏o: dane gie∏d Eurex oraz Euronext.

IInnsstt rruummeenntt   bbaazzoowwyy GGiiee ∏∏ddaa 22000022 22000033

Euro-Bund Eurex 191.263.413 244.414.274

Euro-Bobl Eurex 114.678.996 150.087.139

3-mies. EURIBOR Euronext LIFFE 105.762.494 137.692.241

Euro-Schatz Eurex 108.760.955 117.370.528

Long Gilt Euronext LIFFE 7.789.011 10.150.267
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Wykres 6.4.13. Kontrakty futures na stopy procentowe na gie∏dzie Eurex (struktura
wolumenu obrotów)

èród∏o: dane Eurex.
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Rynek kontraktów futures na kurs waluty powsta∏ we wrzeÊniu 1998 r. na GPW. Nast´pnie
instrumenty tego typu zosta∏y wprowadzone do obrotu na WGT. Przez krótki okres walutowe kon-
trakty terminowe oferowa∏a równie˝ nieistniejàca obecnie Polska Gie∏da Finansowa.

W latach 2002-2003 kontrakty futures na kurs walutowy by∏y przedmiotem obrotu
na dwóch gie∏dach: GPW oraz WGT. Oferta produktowa GPW obejmuje tylko kontrakty termino-
we na kursy EUR/PLN i USD/PLN. WGT dysponuje natomiast szerszà ofertà. Przedmiotem obrotu
na WGT sà kontrakty terminowe na kursy walutowe: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, EUR/USD,
EUR/HUF oraz EUR/CZK. Kontrakty na dwa ostatnie kursy zosta∏y wprowadzone do obrotu w ma-
ju 2003 r. W analizowanym okresie wszystkie walutowe kontrakty terminowe by∏y rozliczane bez
fizycznej dostawy walut434.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

W 2002 r. znacznie spad∏o zainteresowanie inwestorów kontraktami futures na kursy walu-
towe. Wolumen obrotów na GPW zmniejszy∏ si´ o 58% w porównaniu z 2001 r. Zmala∏a równie˝
liczba otwartych pozycji: z 478 do 126. Sprzedano 5.957 kontraktów futures na kursy walutowe
(EUR/PLN i USD/PLN) o ∏àcznej wartoÊci 481 mln z∏. Zawarto ∏àcznie 3.742 transakcje. W 2003 r.
nastàpi∏ nieznaczny wzrost podstawowych wskaêników rynku. Roczny wolumen obrotów waluto-
wymi kontraktami futures wzrós∏ w porównaniu z 2002 r. o 3% i wyniós∏ 6.145 kontraktów o war-
toÊci 523 mln z∏. Zwi´kszy∏a si´ równie˝ (do 250) liczba otwartych pozycji.

Przyczynà s∏abego rozwoju tego segmentu rynku terminowego mog∏o byç nierówne trakto-
wanie kontraktów futures na kursy walut przez prawo podatkowe (dyskryminacja podatkowa). In-
strumenty te, w myÊl obowiàzujàcego Prawa o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, nie
sà papierami wartoÊciowymi. Dlatego transakcje nimi podlega∏y opodatkowaniu. Transakcje zawie-
rane na rynku kontraktów futures na indeksy gie∏dowe jako papiery wartoÊciowe by∏y natomiast ob-
j´te zerowà stawkà podatkowà (do 2004 r.).

Od momentu wprowadzenia walutowych kontraktów terminowych do obrotu na GPW naj-
wi´kszym zainteresowaniem inwestorów cieszy∏y si´ kontrakty futures na kurs EUR/PLN. W 2003 r.
ich udzia∏ w wartoÊci obrotów ogó∏em wyniós∏ 68%. Ârednia liczba transakcji na sesj´ wzros∏a
z 8 w 2002 r. do 10 w 2003 r., ale nie osiàgn´∏a poziomu z 2001 r. (16). Ârednia liczba transakcji
kontraktami futures na kurs USD/PLN wynios∏a 6 w 2003 r.

Sytuacja na drugiej z gie∏d – WGT – wyglàda∏a odmiennie. Obroty kontraktami walutowymi
w 2002 r. wzros∏y trzykrotnie w stosunku do 2001 r. W kolejnym roku nastàpi∏ dalszy wzrost wo-
lumenu obrotów. Zwi´kszy∏a si´ równie˝ liczba otwartych pozycji. Wzrost zainteresowania tymi in-
strumentami wynika∏ m.in. ze zwi´kszenia ÊwiadomoÊci ryzyka ponoszonego przez przedsi´bior-
stwa w warunkach s∏abego kursu z∏otego do euro. W efekcie podmioty te zacz´∏y zabezpieczaç si´
na rynku terminowym. Cz´Êç transakcji mia∏a równie˝ charakter spekulacyjny.

Najbardziej popularnymi kontraktami terminowymi by∏y kontrakty na kursy walut: EUR/USD,
EUR/PLN oraz USD/PLN (tabela 6.4.11).

434 WGT planuje wprowadziç w 2004 r. mo˝liwoÊç rozliczania transakcji poprzez fizycznà dostaw´ walut.

Tabela 6.4.9. Roczny wolumen obrotów i liczba otwartych pozycji na walutowych
kontraktach futures na GPW i WGT

A – wolumen obrotów (szt.).

B – liczba otwartych pozycji na koniec roku (szt.).

èród∏o: dane GPW, WGT.

GGiiee ∏∏ddaa 22000000 22000011 22000022

AA BB AA BB AA BB

GPW 7.967 230 14.325 478 5.957 126

WGT 30.682 521 2.302 61 7.076 169

22000033

AA BB

6.145 250

19.579 273
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Wprowadzone do obrotu kontrakty terminowe na kursy korony czeskiej i forinta w´gierskie-
go w stosunku do euro nie wzbudzi∏y zainteresowania inwestorów. W tym segmencie rynku nie od-
notowano ˝adnych transakcji.

OOrrggaanniizzaaccjjaa  rryynnkkuu

W celu zapewnienia p∏ynnoÊci rynku funkcj´ animatora na GPW w latach 2002-2003 pe∏ni∏
jeden podmiot (CDM Pekao). W notowaniach kontraktów na kursy walutowe obowiàzywa∏y ogra-
niczenia wahaƒ kursów. Dopuszczalna zmiana w stosunku do poprzedniego kursu rozliczeniowe-
go mog∏a wynieÊç ±5%435. Na WGT ograniczenia wahaƒ kursu nie obowiàzujà.

Tabela 6.4.10. Roczny wolumen obrotów i liczba otwartych pozycji na walutowych
kontraktach futures na WGT

A – wolumen obrotów (szt.).

B – liczba otwartych pozycji na koniec roku (szt.).

èród∏o: dane WGT.

IInnsstt rruummeenntt   bbaazzoowwyy 22000022 22000033

AA BB AA BB

Kurs USD/PLN 2.596 10 3.500 88

Kurs EUR/PLN 866 86 4.464 70

Kurs USD/EUR 937 21 11.000 113

Kurs CHF/PLN 2.677 52 615 2
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Wykres 6.4.14. Walutowe kontrakty futures na GPW

èród∏o: dane GPW.
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èród∏o: dane WGT.

435 Od 6 lutego 2004 r. dopuszczalna zmiana b´dzie wynosi∏a ±3%.
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IInnwweessttoorrzzyy

Na GPW podstawowà kategorià inwestorów sà inwestorzy indywidualni, a na WGT przedsi´-
biorstwa, które chcà zabezpieczyç si´ przed ryzykiem kursowym. Cz´Êç transakcji by∏a przeprowa-
dzana przez inwestorów krótkoterminowych i mia∏a charakter spekulacyjny.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

W Polsce, pomimo staraƒ GPW i WGT, nie uda∏o si´ stworzyç p∏ynnego rynku kontraktów fu-
tures na kursy walutowe z powodu:

– braku uczestnictwa banków, które niech´tnie zawierajà transakcje na ma∏e kwoty
(ze wzgl´du na niskà p∏ynnoÊç rynku zawarcie du˝ej transakcji wiàza∏oby si´ z jej wp∏ywem
na cen´),

– silnej konkurencji rynku pozagie∏dowego, oferujàcego mo˝liwoÊç zawierania kontraktów
terminowych pozwalajàcych zabezpieczyç si´ przed ryzykiem walutowym (rynek pozagie∏-
dowy jest bardziej p∏ynny, efektywny i taƒszy),

– braku popytu ze strony przedsi´biorstw, które nadal nie zarzàdzajà systematycznie swym
ryzykiem finansowym,

– braku popytu ze strony niebankowych instytucji finansowych436.

Rynek kontraktów futures na kurs walutowy mo˝e si´ rozwinàç, jeÊli zostanie spe∏nionych kil-
ka warunków. Wzrost ÊwiadomoÊci zarzàdzajàcych przedsi´biorstwami istnienia ekspozycji na ryzy-
ko kursowe przyczyni si´ do wzrostu popytu na instrumenty finansowe s∏u˝àce do efektywnego za-
bezpieczania si´ przed ewentualnymi stratami finansowymi. Ponadto, umo˝liwienie inwestorom in-
stytucjonalnym zabezpieczania portfeli sk∏adajàcych si´ z aktywów zagranicznych pozwoli na roz-
wój tego segmentu rynku oraz na szersze inwestycje zagraniczne. Mo˝na równie˝ oczekiwaç, ˝e
po wprowadzeniu podatku od dochodów kapita∏owych (zrównanie stawki podatkowej m.in. w sto-
sunku do innych instrumentów pochodnych) zwi´kszy si´ udzia∏ inwestorów indywidualnych w ob-
rotach walutowymi kontraktami terminowymi na GPW.

6.4.2.4. Indeksowe i akcyjne instrumenty pochodne

Kontrakty futures na indeksy gie∏dowe oraz na akcje poszczególnych spó∏ek umo˝liwiajà
efektywne zabezpieczanie wartoÊci portfeli inwestycyjnych przed niekorzystnymi zmianami cen
udzia∏owych papierów wartoÊciowych. Rynek indeksowych instrumentów pochodnych powsta∏
w 1998 r., a rynek kontraktów akcyjnych w 2001 r.

KKoonnttrraakkttyy  ffuuttuurreess  nnaa iinnddeekkssyy  ggiiee∏∏ddoowwee

Kontrakt futures na indeks gie∏dowy jest umowà mi´dzy dwiema stronami, które zobowiàzu-
jà si´ do rozliczenia kwoty proporcjonalnej do ró˝nicy mi´dzy przysz∏à wartoÊcià indeksu a warto-
Êcià kontraktu z dnia zawarcia transakcji.

W latach 2002-2003 przedmiotem obrotu gie∏dowego na GPW by∏y kontrakty futures na nast´-
pujàce indeksy gie∏dowe: WIG20, TechWIG oraz MIDWIG. Od momentu powstania gie∏dowego rynku
terminowego najbardziej dynamicznie rozwija∏ si´ segment kontraktów futures na indeks WIG20.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

W 2002 r. nieznacznie zmniejszy∏ si´ wolumen i wartoÊç obrotów na indeksowych instru-
mentach pochodnych. G∏ównà przyczynà spadku by∏y bardzo ma∏e wahania wartoÊci indeksu
WIG20. Rok 2003 mo˝na natomiast zaliczyç do rekordowych w dotychczasowej historii polskie-

436 Wi´cej w podrozdziale 5.3.2.
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go rynku terminowego. Znaczna poprawa koniunktury gie∏dowej na rynku akcji przyczyni∏a si´
do dynamicznych wzrostów na rynku terminowym. Wi´kszoÊç wskaêników okreÊlajàcych wiel-
koÊç rynku osiàgn´∏a swoje historyczne maksima. W 2003 r. roczny wolumen obrotów kontrak-
tami futures na WIG20 wzrós∏ w porównaniu z 2002 r. o 35% (13% wzgl´dem 2001 r.). Najwy˝-
szy w historii poziom osiàgnà∏ równie˝ miesi´czny wolumen obrotów tymi instrumentami –
559.880 kontraktów. Najwy˝sza by∏a tak˝e miesi´czna nominalna wartoÊç obrotów kontraktami
futures na WIG20 – 17,8 mld z∏.

W latach 2002-2003 kontynuowany by∏ proces przenoszenia si´ inwestorów z rynku kasowe-
go na rynek kontraktów futures na WIG20. Âwiadczy o tym relacja obrotów tymi kontraktami
do obrotów akcjami wchodzàcymi w sk∏ad indeksu WIG20 (tzw. wskaênik p∏ynnoÊci).

Kontrakty futures na indeks MIDWIG zosta∏y wprowadzone do obrotu na GPW w lutym
2002 r. Roczny wolumen obrotów wyniós∏ 7.672 kontrakty, wartoÊç obrotów zaÊ – 144 mln z∏.
W 2003 r. roczny wolumen obrotów tymi kontraktami wzrós∏ o 23% i wyniós∏ 9.418 kontraktów,
a najwy˝sza miesi´czna nominalna wartoÊç obrotów wynios∏a 47 mln z∏. Wzrost ten by∏ spowodo-
wany wzrostem cen akcji (indeks MIDWIG wzrós∏ o 33,6%). Wskaênik p∏ynnoÊci437 dla futures
na MIDWIG wyniós∏ 4,1% w 2003 r.

437 Iloraz obrotów tymi kontraktami do obrotów akcjami wchodzàcymi w sk∏ad indeksu MIDWIG.

Tabela 6.4.11. Iloraz obrotów kontraktami futures na WIG20 do obrotów akcjami
wchodzàcymi w sk∏ad indeksu WIG20 na GPW

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych z GPW.

RRookk WWaarrttooÊÊçç  oobbrroottóóww  ((ww  mmllnn  zz ∏∏ )) ::
WWsskkaaêênniikk  ((ww  %%))

aakkcc jjaammii   iinnddeekkssuu  
WWIIGG2200

kkoonntt rraakkttaammii   ffuuttuurreess
nnaa  WWIIGG2200

1999 39.126,5 6.014,6 15,4

2000 83.784,6 57.501,0 68,6

2001 52.583,7 95.932,1 182,4

2002 43.276,9 75.241,0 173,9

2003 55.121,7 113.661,9 206,2

Tabela 6.4.12. Roczny wolumen i wartoÊç obrotów na indeksowych kontraktach futures na GPW

A – wartoÊç obrotów (w mln z∏).

B – wolumen obrotów (szt.).

èród∏o: dane GPW.

IInnsstt rruummeenntt 22000000 22000011 22000022

AA BB AA BB AA BB

Futures na WIG20 57.390 1.490.005 95.932 3.646.528 75.241 3.057.237

Futures na TechWIG 540 17.925 636 33.444 130 12.927

Futures na MIDWIG – – – – 144 7.672

22000033

AA BB

113.662 4.118.952

43 4.379

215 9.418

Tabela 6.4.13. Ârednia liczba i wartoÊç otwartych pozycji na indeksowych kontraktach
futures na GPW

A – Êrednia liczba otwartych pozycji w roku liczona wg danych na koniec poszczególnych miesi´cy.

B – Êrednia wartoÊç otwartych pozycji w roku liczona wg danych na koniec poszczególnych miesi´cy (w mln z∏).

èród∏o: dane GPW.

IInnsstt rruummeenntt 22000000 22000011 22000022

AA BB AA BB AA BB

Futures na WIG20 8.055 160,6 13.443 178,8 20.100 249,6

Futures na TechWIG 622 8,7 424 4,0 340 1,2

Futures na MIDWIG – – – – 170 1,4

22000033

AA BB

20.480 272,3

184 0,9

109 1,2
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Znacznie zmniejszy∏o si´ natomiast zainteresowanie inwestorów kontraktami futures
na TechWIG. W latach 2002-2003 nadal wyst´powa∏ spadek wolumenu obrotów, zapoczàtkowa-
ny w II po∏owie 2001 r. W 2003 r. wolumen obrotów zmala∏ o 66% (o 87% wzgl´dem 2001 r.).
Gwa∏townie zmniejszy∏a si´ ∏àczna liczba zawieranych transakcji: z 10.547 w 2002 r. do 2.965
w 2003 r. Przyczynà spadków w tym segmencie rynku terminowego by∏y problemy spó∏ek z bran-
˝y IT w 2001 r. Spowodowa∏y one gwa∏towne wycofywanie si´ inwestorów z inwestycji w ich ak-
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Wykres 6.4.16. Kontrakty futures na WIG20 notowane na GPW

èród∏o: dane GPW.
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Wykres 6.4.17. Kontrakty futures na TechWIG notowane na GPW

èród∏o: dane GPW.
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cje. Brak zaufania inwestorów do inwestycji w papiery wartoÊciowe spó∏ek teleinformatycznych
utrzymuje si´ do dziÊ. 

W latach 2002-2003 na rynku kontraktów futures na WIG20 systematycznie ros∏a Êrednia
liczba otwartych pozycji. W przypadku pozosta∏ych kontraktów indeksowych wartoÊci te zmniejszy-
∏y si´, przy czym najwi´kszy spadek odnotowano na rynku futures na TechWIG.

OOrrggaanniizzaaccjjaa  rryynnkkuu

W celu zapewnienia p∏ynnoÊci rynku w transakcjach uczestniczà niektóre biura maklerskie b´dà-
ce animatorami rynku. Na koniec 2002 r. funkcj´ t´ pe∏ni∏o szeÊç domów maklerskich, w 2003 r. zaÊ
dziewi´ç. W notowaniach kontraktów na indeksy gie∏dowe obowiàzywa∏y ograniczenia wahaƒ kursów.
Dopuszczalna zmiana w stosunku do poprzedniego kursu rozliczeniowego mog∏a wynieÊç ±10%438.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Na europejskich gie∏dach instrumentów pochodnych rynek kontraktów terminowych na in-
deksy gie∏dowe rozwija si´ bardzo dynamicznie. 

Kontrakty terminowe na WIG20 zaj´∏y w 2003 r. 9. miejsce wÊród gie∏d europejskich
pod wzgl´dem wolumenu obrotów (w 2002 r. – 11.). GPW jako gie∏da znalaz∏a si´ natomiast
na 5. miejscu w Europie (w 2002 r. – 7.) pod wzgl´dem wolumenu obrotów kontraktami na g∏ów-
ny indeks gie∏dowy i na 7. miejscu (w 2002 r. – równie˝ na 7.), bioràc pod uwag´ wartoÊç obro-
tów. Dynamiczny wzrost w tym segmencie rynku terminowego b´dzie si´ utrzymywa∏. 

Na rynku kontraktów futures indeksowych dominujà inwestorzy indywidualni. Cz´Êç z nich przesz∏a
z rynku kasowego na rynek terminowy. G∏ównym tego powodem jest mo˝liwoÊç osiàgania wi´kszych zy-
sków ni˝ na rynku kasowym, nawet przy istniejàcej tendencji spadkowej (efekt dzia∏ania dêwigni finanso-
wej). Tendencja przewagi rynku terminowego nad rynkiem kasowym prawdopodobnie si´ utrzyma.

KKoonnttrraakkttyy  ffuuttuurreess  nnaa aakkccjjee

Kontrakt futures na akcje poszczególnych spó∏ek gie∏dowych jest umowà mi´dzy dwiema strona-
mi, z których jedna zobowiàzuje si´ do kupna, a druga do sprzeda˝y, w umówionym terminie i po z gó-
ry ustalonej cenie, okreÊlonej iloÊci instrumentu bazowego, którym sà akcje okreÊlonych spó∏ek.

Instrumenty te umo˝liwiajà osiàganie zysków ze wzrostu i spadku cen pojedynczych akcji. Po-
nadto, mogà byç wykorzystywane do spekulacji na wzrost (kupno kontraktu) bàdê spadek (sprzeda˝

438 Od 6 lutego 2004 r. dopuszczalna zmiana b´dzie wynosi∏a ±5%.

Tabela 6.4.14. Wolumen obrotów (liczba kontraktów) kontraktami terminowymi na g∏ówne
indeksy gie∏dowe w Europie

èród∏o: dane z GPW oraz Eurex, Euronext, IDEM, OM.

IInnsstt rruummeenntt   bbaazzoowwyy GGiiee ∏∏ddaa 22000022 22000033

DJ EURO STOXX50 Eurex 86.354.731 116.035.326

CAC40 Euronext Pary˝ 26.411.321 29.319.624

DAX30 Eurex 19.996.503 27.181.218

FTSE100 Euronext LIFFE 17.238.726 20.252.114

OMX OM 12.457.089 14.567.900

SMI Eurex 7.019.626 8.969.235

AEX Euronext Amsterdam 4.231.053 5.215.465

MIB30 IDEM 4.877.668 4.263.886

WWIIGG2200 GGPPWW 33..005577..223377 44..111188..995522

IBEX35 MEFF 3.896.643 3.545.942
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kontraktu) kursu akcji danej spó∏ki, jako alternatywa krótkiej sprzeda˝y439. Kontrakty futures na akcje
mogà s∏u˝yç do zabezpieczania si´ przed spadkiem wartoÊci posiadanych akcji (sprzeda˝ kontraktu)
bàdê przed wzrostem kursów akcji, które inwestor zamierza kupiç w przysz∏oÊci (kupno kontraktu).

Na poczàtku 2002 r. przedmiotem obrotu gie∏dowego na GPW by∏y kontrakty futures na ak-
cje oÊmiu spó∏ek gie∏dowych: KGHM Polska Miedê, PKN Orlen, Telekomunikacji Polskiej, Elektrimu,
Agory, BRE Banku, Banku Pekao oraz Prokomu. W marcu 2002 r. GPW wprowadzi∏a do obrotu fu-
tures na akcje BPH PBK, w marcu 2003 r. zaÊ futures na akcje BZ WBK oraz Banku Millennium. Stan-
dardy nowych kontraktów zosta∏y skonstruowane analogicznie do ju˝ notowanych. W grudniu
2003 r. GPW zawiesi∏a obrót kontraktami na akcje Elektrimu.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Od momentu wprowadzenia kontraktów futures na akcje poszczególnych spó∏ek obserwowany by∏
sta∏y wzrost zainteresowania tymi instrumentami. W 2002 r. wolumen i wartoÊç obrotów wzros∏y w po-
równaniu z 2001 r., odpowiednio o 52% i 44%. W 2003 r. zwi´kszy∏a si´ ju˝ tylko wartoÊç obrotów
(o 32%). Pozosta∏e wielkoÊci praktycznie si´ nie zmieni∏y, a w przypadku Êredniej liczby transakcji na sesj´
nieznacznie spad∏y. W 2003 r. wskaênik p∏ynnoÊci dla kontraktów futures na akcje wyniós∏ 3,7%440.

439 Jest to transakcja polegajàca na sprzeda˝y papieru wartoÊciowego, którego inwestor nie posiada, lecz wypo˝ycza
go od kogoÊ innego, by zarobiç na spadku jego notowaƒ.
440 Wskaênik p∏ynnoÊci jest to stosunek wartoÊci obrotów kontraktami futures na akcje poszczególnych spó∏ek do ob-
rotów tymi akcjami.
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Wykres 6.4.19. Kontrakty futures na akcje notowane na GPW

èród∏o: dane GPW.

Tabela 6.4.15. Podstawowe dane statystyczne dotyczàce rynku kontraktów futures na akcje
spó∏ek na GPW

èród∏o: dane GPW.

22000011 22000022 22000033

Liczba transakcji (szt.)

– ogó∏em 43.743 67.509 67.099

– Êrednia na sesj´ 185 271 267

Wolumen obrotów (szt.)

– ogó∏em 60.557 92.097 93.055

– Êredni na sesj´ 257 370 371

WartoÊç obrotów (w mln z∏)

– ogó∏em 923 1.333 1.758

– Êrednia na sesj´ 4 5 7

Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) 779 1.291 1.972

WartoÊç otwartych pozycji (na koniec roku, w mln z∏) 3 9 19
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OOrrggaanniizzaaccjjaa  rryynnkkuu

W celu zapewnienia p∏ynnoÊci rynku w transakcjach uczestniczà niektóre biura maklerskie b´-
dàce animatorami rynku. Na koniec 2002 r. funkcj´ t´ pe∏ni∏y cztery domy maklerskie, w 2003 r. zaÊ
– szeÊç. W notowaniach kontraktów na akcje spó∏ek obowiàzywa∏y ograniczenia wahaƒ kursów.
Dopuszczalna zmiana w stosunku do poprzedniego kursu rozliczeniowego mog∏a wynieÊç ±10%,
z mo˝liwoÊcià rozszerzenia do 15%441.

W celu zwi´kszenia atrakcyjnoÊci kontraktów futures na akcje GPW wprowadzi∏a w czerwcu
2002 r. zmiany w standardach kontraktów, polegajàce na ujednoliceniu cyklu wygaÊni´cia tych in-
strumentów z cyklem wygaÊni´cia kontraktów indeksowych442. Druga zmiana dotyczy∏a zmniejsze-
nia minimalnego kroku notowaƒ z 10 do 5 groszy.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Rozwój kontraktów futures na akcje poszczególnych spó∏ek na wi´kszoÊci gie∏d europejskich
pozwala przypuszczaç, ˝e tendencja ta b´dzie wyst´powa∏a równie˝ w Polsce.

6.4.2.5. Warranty

Warrant jest instrumentem finansowym, którego cena zale˝y od ceny lub wartoÊci instrumen-
tu bazowego. Jest on bezwarunkowym i nieodwo∏alnym zobowiàzaniem si´ jego emitenta do wy-
p∏acenia uprawnionym w∏aÊcicielom kwoty rozliczenia (ró˝nica mi´dzy cenà instrumentu bazowe-
go a cenà wykonania). Instrument ten umo˝liwia osiàganie zysków równie˝ na spadku cen instru-
mentu bazowego.

Warranty opcyjne sà przedmiotem obrotu na GPW. Notowane sà dwa typy tych instrumen-
tów: europejskie i amerykaƒskie443. W latach 2002-2003 emitentami warrantów by∏y dwa podmio-
ty: BRE Bank oraz Beskidzki Dom Maklerski (BDM). Pierwszy z nich wyemitowa∏ europejskie warran-
ty na akcje kilkunastu spó∏ek o najwi´kszej p∏ynnoÊci oraz na indeks TechWIG, a drugi – amerykaƒ-
skie warranty na akcje spó∏ek oraz na kontrakty terminowe na WIG20. W porównaniu z 2001 r. licz-
ba emitentów zmniejszy∏a si´ z trzech do dwóch. Emisji zaprzesta∏ Centralny Dom Maklerski Pekao
(CDM). Wszystkie emitowane przez CDM warranty zosta∏y wycofane z obrotu w grudniu 2001 r. 

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Rynek warrantów jest s∏abo rozwini´ty. Ca∏kowita wartoÊç obrotów444 w 2002 r. wynios∏a
8 mln z∏, co w porównaniu z 2001 r. oznacza∏o spadek o 58%. W 2003 r. wartoÊç obrotów znacznie

441 Od 6 lutego 2004 r. dopuszczalna zmiana wynosi ±5%.
442 Trzy najbli˝sze miesiàce z cyklu marzec, czerwiec, wrzesieƒ i grudzieƒ.
443 Warranty europejskie to takie, które mogà byç wykonane jedynie w z góry ustalonym przez emitenta dniu wygaÊni´-
cia. Warranty amerykaƒskie mogà byç natomiast wykonane w ka˝dym dniu do dnia wygaÊni´cia w∏àcznie.
444 Ca∏kowita wartoÊç obrotów brutto jest to ca∏kowity wolumen obrotów liczony podwójnie pomno˝ony przez premi´.

Tabela 6.4.16. Wolumen obrotów (liczba kontraktów) kontraktami terminowymi na akcje
spó∏ek w Europie

èród∏o: dane z GPW, Euronext, IDEM, BSE, MEFF oraz OM.

GGiiee ∏∏ddaa 22000022 22000033

MEFF  (Madryt) 12.645.186 12.492.568

Euronext (ogó∏em) 7.570.175 7.004.235

Euronext LIFFE (Londyn) 3.935.121 6.349.198

OM (Sztokholm) 1.290.181 1.424.890

BSE (Budapeszt) 452.638 618.261

IDEM 59.868 468.083

GGPPWW 9922..009977 9933..005555
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si´ zwi´kszy∏a (o 82% w porównaniu z 2002 r.) i wynios∏a 15 mln z∏. W 2003 r. wzros∏y równie˝
Êrednie obroty na sesji – do poziomu 62 tys. z∏. Podstawowymi czynnikami majàcymi negatywny
wp∏yw na dalszy rozwój tego rynku sà:

– brak zainteresowania inwestorów instytucjonalnych,

– szerokie spready pomi´dzy warrantami kupna i sprzeda˝y (czynnik ten jest zarówno przy-
czynà, jak i skutkiem),

– bardzo ma∏e wartoÊci emisji,

– ograniczona liczba du˝ych emitentów,

– krótkie terminy wygaÊni´cia.

W 2002 r. najwi´kszym zainteresowaniem inwestorów cieszy∏y si´ warranty na indeks
WIG20 emitowane przez BRE Bank. Ich udzia∏ w ca∏kowitych obrotach warrantami wyniós∏ 40%.
W 2003 r. najbardziej popularnymi instrumentami by∏y natomiast warranty akcyjne, dla których
instrumentami bazowymi sà akcje kilkunastu najbardziej p∏ynnych spó∏ek. Udzia∏ tych instrumen-
tów w ca∏kowitych obrotach wyniós∏ 54%. Pewien wp∏yw na wzrost zainteresowania warranta-
mi akcyjnymi mia∏o rozpocz´cie przez BDM pe∏nienia funkcji organizatora rynku dla wyemitowa-
nych przez siebie instrumentów. Od 2001 r. stale ros∏o zainteresowanie warrantami na kontrak-
ty terminowe na indeks WIG20. W 2003 r. znacznie zmniejszy∏ si´ natomiast udzia∏ warrantów
indeksowych. Jednà z przyczyn tego spadku by∏o wprowadzenie do obrotu na GPW opcji na in-
deks WIG20. W zwiàzku z tym BRE Bank, b´dàcy emitentem warrantów na WIG20, zaprzesta∏
emisji tego instrumentu.

OOrrggaanniizzaaccjjaa  rryynnkkuu

Dla warrantów nie obowiàzujà ograniczenia wahaƒ kursów. Z informacji uzyskanych od GPW
wynika, ˝e g∏ównymi nabywcami warrantów byli inwestorzy indywidualni. 

Tabela 6.4.17. Podstawowe wskaêniki dla obrotu warrantami na GPW

èród∏o: dane GPW.

WWsskkaaêênniikk 11999988 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033

Liczba transakcji na sesj´ 5 51 76 29 14 22

WartoÊç obrotów ogó∏em (w mln z∏) 2 15 72 20 8 15

Ârednie obroty na sesji (w tys. z∏) 11 59 287 82 34 62
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Wykres 6.4.20. Struktura obrotów warrantami w latach 2001–2003

èród∏o: dane GPW.
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TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

W krajach Unii Europejskiej warranty sà popularnymi instrumentami finansowymi. Wystawia-
ne sà mi´dzy innymi na akcje spó∏ek, indeksy gie∏dowe oraz kursy walut.

Wyraêny wzrost na rynku warrantów i tendencje panujàce w krajach o rozwini´tych rynkach
finansowych pozwalajà sàdziç, ˝e rynek ten ma potencja∏ rozwojowy. Pewnym hamulcem mo˝e byç
rozwój rynku konkurencyjnego, tj. rynku opcji indeksowych. Wp∏yw wprowadzenia nowego instru-
mentu na GPW by∏ widoczny w spadku obrotów warrantami na indeksy gie∏dowe. Podobna sytu-
acja mo˝e wystàpiç po wprowadzeniu opcji na akcje poszczególnych spó∏ek i na kontrakty termi-
nowe. Warranty sà bowiem instrumentem o charakterystyce bardzo zbli˝onej do opcji.

6.4.2.6. Opcje na indeks gie∏dowy

22 wrzeÊnia 2003 r. Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie wprowadzi∏a do obrotu
nowy instrument rynku terminowego – opcje na WIG20. Instrument ten daje prawo do kup-
na (opcja kupna) albo sprzeda˝y (opcja sprzeda˝y) indeksu WIG20445 w okreÊlonym terminie
po z góry ustalonej cenie. Cenà opcji jest premia p∏acona wystawcy opcji przez jej nabywc´.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

W dniu debiutu na GPW opcje wzbudzi∏y du˝e zainteresowanie inwestorów. Jednak póêniej sytu-
acja si´ zmieni∏a i rynek nie rozwija∏ si´ tak, jak wskazywa∏ na to pierwszy dzieƒ notowaƒ tych instrumen-
tów. Od 22 wrzeÊnia do 31 grudnia 2003 r. wartoÊç obrotu opcjami kupna wynios∏a 11 mln z∏, opcjami
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Wykres 6.4.21. Wolumen obrotów warrantami na gie∏dzie MEFF w Hiszpanii w latach 1999–2003

èród∏o: dane MEFF.

Tabela 6.4.18. Wybrane elementy standardu opcji na indeks WIG20

èród∏o: dane GPW.

CCeecchhyy  ooppcc jj ii OOppccjjee  nnaa  WWIIGG2200

Instrument bazowy Indeks WIG20

Styl wykonania opcji Europejski – opcje mogà byç wykonane tylko w dniu wygaÊni´cia

Jednostka notowania Punkty indeksowe

Mno˝nik 10 z∏ za punkt indeksowy

WartoÊç opcji Kurs opcji przemno˝ony przez mno˝nik

Krok notowania 0,01 pkt., je˝eli kurs nie przekracza 5 pkt.; 0,05 pkt., je˝eli kurs przekracza 5 pkt.

Miesiàce wygaÊni´cia Dwa najbli˝sze miesiàce z cyklu marzec, czerwiec, wrzesieƒ, grudzieƒ

Cena wykonania Kurs wykonania przemno˝ony przez mno˝nik

Sposób rozliczenia Pieni´˝ne w z∏otych

445 Oznacza zakup syntetycznego portfela sk∏adajàcego si´ z akcji indeksu WIG20.
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sprzeda˝y zaÊ – 8 mln z∏. Ca∏kowity wolumen obrotu opcjami kupna i sprzeda˝y kszta∏towa∏ si´ na po-
ziomie odpowiednio 11.478 i 9.169 kontraktów. ¸àcznie zawarto 4.524 transakcje na opcjach kup-
na oraz 3.563 transakcje na opcjach sprzeda˝y. Wskaênik p∏ynnoÊci dla opcji kupna i sprzeda˝y wyniós∏
0,03%446. W porównaniu ze wskaênikiem p∏ynnoÊci na kontraktach futures na WIG20 (207%) jest on
bardzo niski. Przy ocenie nale˝y uwzgl´dniç bardzo krótkà histori´ tego segmentu rynku.

OOrrggaanniizzaaccjjaa  rryynnkkuu

W odniesieniu do notowaƒ opcji nie obowiàzujà ograniczenia wahaƒ kursów. W celu zapewnienia
p∏ynnoÊci rynku w 2003 r. funkcj´ animatora rynku pe∏ni∏ jeden podmiot – Internetowy Dom Maklerski.

Zgodnie ze standardem obowiàzujàcym od 22 grudnia 2003 r., w pierwszym dniu notowania
opcji z nowym terminem wygaÊni´cia wprowadza si´ do obrotu cztery serie opcji dla ka˝dego typu
opcji (kupna i sprzeda˝y): jednà seri´ opcji at-the-money, dwie serie opcji out-of-the-money, jednà
seri´ opcji in-the-money. Dodatkowe serie opcji mogà byç wprowadzone do obrotu w okreÊlonych
warunkach447. Standard ten umo˝liwia wprowadzenie do obrotu w okreÊlonych warunkach.

Wystawca opcji w momencie zawierania transakcji zobowiàzany jest wp∏aciç depozyt zabezpieczajàcy
na zasadach okreÊlonych przez KDPW, zajmujàcy sí  rozliczaniem i gwarantowaniem transakcji. Z∏o˝enie de-
pozytu wynika z przyj́ tego zobowiàzania do wyp∏acenia kwoty rozliczenia, wyznaczonej w dniu wygaÊní cia
opcji. Zobowiàzanie to jest wystawiane w zamian za premí  otrzymanà od nabywcy. Inwestor, który kupuje
opcj́ , nie musi natomiast utrzymywaç depozytów zabezpieczajàcych, poniewa  ̋nie przyjmuje na siebie ˝ad-
nych zobowiàzaƒ. Do naliczania depozytów KDPW wykorzystuje Model Portfelowej Kalkulacji Ryzyka448.
W sk∏ad depozytu mo˝e wchodziç gotówka oraz papiery wartoÊciowe (akcje, obligacje)449. KDPW wyznacza
minimalny poziom depozytu, jaki klient musi utrzymaç na rachunku depozytowym. W sytuacji gdy poziom de-
pozytu spadnie poni̋ ej poziomu minimalnego, klient jest zobowiàzany do uzupe∏nienia zabezpieczenia.

UUcczzeessttnniiccyy  rryynnkkuu

Opcje na WIG20 nie cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem inwestorów. Jednym z g∏ównych po-
wodów takiej sytuacji jest zbyt niska p∏ynnoÊç rynku. Mo˝e si´ to jednak zmieniç z chwilà pojawie-
nia si´ na rynku wi´kszej liczby animatorów.

446 Wskaênik p∏ynnoÊci jest to relacja wartoÊci obrotu opcjami do wartoÊci obrotów akcjami wchodzàcymi w sk∏ad indeksu WIG20.
447 Nowe serie opcji mogà znaleêç si´ w obrocie po wystàpieniu jednego z powy˝szych zdarzeƒ: 
– gdy dla opcji kupna wartoÊç zamkni´cia indeksu WIG20 wzroÊnie powy˝ej ni˝szego z dwóch najwy˝szych kursów wy-
konania lub wartoÊç zamkni´cia indeksu WIG20 spadnie poni˝ej najni˝szego kursu wykonania, 
– gdy dla opcji sprzeda˝y wartoÊç zamkni´cia indeksu WIG20 spadnie poni˝ej wy˝szego z dwóch najni˝szych kursów
wykonania lub wzroÊnie powy˝ej najwy˝szego kursu wykonania.
448 W modelu tym jest generowanych 16 scenariuszy zmian cen instrumentu bazowego oraz wahaƒ zmiennoÊci instru-
mentu bazowego. Dla ka˝dego scenariusza wyznaczana jest teoretyczna wartoÊç opcji, która stanowi jednoczeÊnie war-
toÊç wymaganego depozytu zabezpieczajàcego.
449 Uchwa∏a Nr 115/01 Zarzàdu KDPW z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie zabezpieczeƒ sk∏adanych w formie niepieni´˝nej.
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Wykres 6.4.22. Struktura inwestorów na rynku opcji na indeks WIG20 w 2003 r.

èród∏o: dane GPW.
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W 2003 r. dominujàcà grupà inwestorów na rynku opcji na WIG20 byli krajowi inwestorzy
indywidualni. Udzia∏ inwestorów zagranicznych oraz krajowych inwestorów instytucjonalnych
ukszta∏towa∏ si´ natomiast na zbli˝onym poziomie.

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Obroty opcjami na indeks gie∏dowy na innych gie∏dach europejskich sà wielokrotnie wy˝sze
ni˝ na GPW. Dlatego mo˝na sàdziç, ˝e rynek opcji ma szanse na rozwój w Polsce. Transakcjami in-
teresujà si´ zarówno inwestorzy indywidualni, jak równie˝ krajowi i zagraniczni inwestorzy instytu-
cjonalni. Dzia∏alnoÊç wi´kszej liczby animatorów rynku równie˝ przyczyni si´ do wzrostu znaczenia
tego segmentu rynku terminowego.

6.4.2.7. Jednostki indeksowe

Jednostka indeksowa jest papierem wartoÊciowym, który reprezentuje ceny wszystkich akcji
wchodzàcych w sk∏ad indeksu WIG20. Zakup jednostki indeksowej odpowiada nabyciu portfela ak-
cji 20 spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad indeksu. 

Instrument ten oferuje mo˝liwoÊç osiàgania zysków równie˝ podczas spadków cen akcji
wchodzàcych w sk∏ad indeksu, dlatego jest alternatywà krótkiej sprzeda˝y.

WWiieellkkooÊÊçç  rryynnkkuu

Jednostki indeksowe (MiniWIG20) zosta∏y wprowadzone do obrotu na GPW w listopadzie 2001 r.
W 2003 r. znacznie zmniejszy∏ si´ wolumen obrotów tymi jednostkami. JednoczeÊnie zmala∏a wartoÊç

Tabela 6.4.19. Roczny wolumen obrotów (liczba kontraktów) opcjami na g∏ówne indeksy
gie∏dowe

èród∏o: dane z GPW oraz Eurex, Euronext, IDEM, OM.

IInnsstt rruummeenntt   bbaazzoowwyy GGiiee ∏∏ddaa 22000022 22000033

CAC40 Euronext Pary˝ 84.342.670 73.668.131

DJ EURO STOXX50 Eurex 39.477.430 61.794.673

DAX30 Eurex 44.027.830 41.521.920

FTSE100 Euronext LIFFE 13.263.116 14.619.893

AEX Euronext Amsterdam 9.133.875 14.120.099

OMX OM 4.916.726 6.371.381

SMI Eurex 4.230.082 3.983.918

IBEX35 MEFF 5.366.944 2.981.593

MIB30 IDEM 2.588.407 2.505.351

WWIIGG2200 GGPPWW –– 2200..664477
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Wykres 6.4.23. Jednostki indeksowe MiniWIG20 na GPW

èród∏o: dane GPW.
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obrotów: z 62 mln z∏ w 2002 r. do 34 mln z∏ w 2003 r. Do po∏owy 2002 r. liczba otwartych pozycji utrzy-
mywa∏a si´ na Êrednim poziomie 38 tys. jednostek. Od tego momentu spada∏a jedynie do 20 tys. jedno-
stek. Zmniejszy∏a si´ równie˝ liczba zawartych transakcji: z 3.554 w 2002 r. do 2.484 w 2003 r.

OOrrggaanniizzaaccjjaa  rryynnkkuu

W obrocie jednostkami indeksowymi obowiàzujà ograniczenia wahaƒ kursów +/-5% od kur-
su odniesienia z mo˝liwoÊcià rozszerzenia do +/-15%. Odpowiednià p∏ynnoÊç jednostek indekso-
wych majà zapewniç animatorzy rynku. W latach 2002-2003 funkcj´ t´ pe∏ni∏y 3 podmioty. 

TTeennddeennccjjee  rroozzwwoojjoowwee  ii ppeerrssppeekkttyywwyy

Jednostki indeksowe MiniWIG20 by∏y skierowane przede wszystkim do ma∏ych i Êrednich in-
westorów dysponujàcych niewielkimi funduszami. Umo˝liwiajà one inwestycj´ równowa˝nà zaku-
powi portfela indeksu WIG20 bez koniecznoÊci nabywania pojedynczych akcji wchodzàcych w sk∏ad
indeksu. Dlatego koszty zwiàzane z nabyciem tego instrumentu sà o wiele ni˝sze ni˝ zakup pakie-
tu akcji. Inwestycje w MiniWIG20 sà stosunkowo bezpieczne, poniewa˝ cena jednostki jest uzale˝-
niona od zmian ca∏ego indeksu, a nie od zmian poszczególnych akcji. Cena jednostki jest równo-
wa˝na wartoÊci indeksu i odzwierciedla jego zmiany, co u∏atwia analiz´ inwestycji. Z zakupem
MiniWIG20 nie wià˝e si´ obowiàzek wp∏acenia depozytu zabezpieczajàcego, jak w przypadku za-
kupu kontraktu futures na WIG20. Depozyt taki musi natomiast utrzymywaç wystawca jednostki.

Jednostki indeksowe sà instrumentem zbli˝onym do ETF (Exchange Traded Funds), czyli fun-
duszy indeksowych notowanych na gie∏dach. Najpopularniejszymi tego typu instrumentami
na Êwiecie sà jednostki wystawiane na indeksy Standard & Poors oraz Dow Jones Industrial Average,
b´dàce przedmiotem obrotu na gie∏dach amerykaƒskich. W Europie natomiast du˝ym zaintereso-
waniem inwestorów cieszy∏y si´ jednostki indeksowe Mini BEL20. Sà one przedmiotem obrotu
na Euronext w Brukseli, która jako pierwsza europejska gie∏da rozpocz´∏a notowania tego typu in-
strumentów450. Polskie jednostki indeksowe sà instrumentem wzorowanym na Mini BEL20.

Pomimo tych zalet instrument ten nie spotka∏ si´ jednak z zainteresowaniem inwestorów.
WÊród podstawowych przyczyn s∏abego rozwoju tego segmentu rynku sà wymieniane:

• Konkurencja ze strony rynku futures na WIG20. Kontrakty futures na WIG20 zosta∏y wpro-
wadzone do obrotu w 1998 r. Od tego czasu inwestorzy mieli mo˝liwoÊç zdobycia do-
Êwiadczenia i wiedzy o zasadach funkcjonowania tego segmentu rynku. Jednostki indekso-
we majà natomiast krótszà histori´.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

XIIXVIIIVIIVIIXIIXVIIIVIIVIIXIIXVIIIVIIVIIXII

Wolumen obrotów (kontrakty) – lewa skala

miesiàce

Liczba otwartych pozycji na koniec miesiàca – prawa skala

200220001999 2001

Wykres 6.4.24. Jednostki indeksowe Mini BEL20 na Euronext w Brukseli

èród∏o: dane Euronext w Brukseli.

450 Instrumenty te zosta∏y w 2003 r. skonwertowane na fundusze inwestycyjne typu ETF (Exchange Traded Funds).
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• Ryzyko, ˝e jednostka indeksowa zostanie wykonana. MiniWIG20 majà cechy opcji typu
amerykaƒskiego, co oznacza, ˝e mogà zostaç wykonane w dowolnym dniu a˝ do dnia wy-
gaÊni´cia w∏àcznie. Sprzedajàcy jednostk´ indeksowà jest nara˝ony na ryzyko przymusowe-
go zamkni´cia pozycji. Sytuacja taka wyst´puje wówczas, gdy nabywca MiniWIG20, nie
mogàc jej sprzedaç z powodu braku popytu, zg∏osi jà do wykonania. KDPW losuje spoÊród
wystawców jednostek indeksowych inwestora, który b´dzie zobowiàzany do przekazania
wykonujàcemu jednostk´ kwoty rozliczenia. Wylosowany inwestor b´dzie zobowiàzany
do umorzenia swojej transakcji (pozycja zostanie zamkni´ta). Sytuacja ta mo˝e okazaç si´
dla niego niekorzystna z dwóch powodów: nie osiàgnie zak∏adanego zysku i skróci si´ pier-
wotny horyzont inwestycyjny.

• Brak zainteresowania arbitra˝ystów. Kurs jednostki indeksowej nie jest zbie˝ny z kursem in-
deksu WIG20. Wynika to z faktu, ˝e kszta∏t rynku nadajà animatorzy, którzy zabezpieczajà
swoje pozycje na rynku kontraktów futures na WIG20. Dlatego kurs MiniWIG20 jest zbli-
˝ony do kursu kontraktów futures na WIG20451.

451 Szerzej na ten temat: W. Anczok: Jednostki indeksowe a mity dotyczàce arbitra˝u. „Rynek Terminowy” nr 15/2002,
s. 30-31.
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ARTYKU¸Y MONOGRAFICZNE

Polityka banków komercyjnych w odniesieniu do sektora ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw

Monika Józefowska

1. Wprowadzenie

Podstawà artyku∏u by∏y odpowiedzi na ankiet´, skierowanà do banków na temat finansowa-
nia ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w Polsce452. Celem ankiety by∏o okreÊlenie roli banków w tym
procesie i ich strategii w odniesieniu do tego sektora. Interesowa∏a nas równie˝ ocena wspó∏pracy
instytucji kredytowych z MSP oraz istniejàce przeszkody – zarówno ze strony firm, jak i otoczenia
gospodarczego (w tym zw∏aszcza regulacyjno-prawnego).

Populacj´ badawczà stanowi∏y wszystkie banki komercyjne oraz wybrana grupa banków spó∏-
dzielczych. Ankiet´ rozes∏ano na poczàtku marca 2003 r. Odpowiedzi pozytywne w postaci wype∏-
nionych ankiet otrzymano w sumie od 42 banków komercyjnych i 36 banków spó∏dzielczych. Z ra-
cji odmiennego charakteru, analizy dokonano oddzielnie dla banków komercyjnych i oddzielnie dla
banków spó∏dzielczych. Poni˝ej przedstawiamy analiz´ odpowiedzi otrzymanych od banków
komercyjnych.

2. Ogólna charakterystyka badania ankietowego

Grupa banków komercyjnych obejmowa∏a w marcu 2003 r. 60 instytucji, z których:

– 43 banki odpowiedzia∏y pozytywnie, tzn. przys∏a∏y wype∏nionà ankiet´ – analiz´ oparto
na 42 (odpowiedzi jednego z banków by∏y ze sobà sprzeczne, dlatego nie uwzgl´dniono
ich w dalszej analizie),

– 14 banków przys∏a∏o odpowiedzi negatywne – niemo˝noÊç wype∏nienia ankiety uzasadnia-
no g∏ównie krótkim okresem prowadzenia dzia∏alnoÊci operacyjnej oraz zainteresowaniem
innà grupà klientów,

– 3 banki nie prowadzi∏y w tym okresie dzia∏alnoÊci operacyjnej.

WielkoÊç próby banków, na której zosta∏o przeprowadzone badanie, obj´∏a ostatecznie
42 podmioty. Udzia∏ aktywów tej grupy w aktywach banków komercyjnych na koniec 2002 r.
wyniós∏ prawie 94%.

Otrzymane odpowiedzi pozwoli∏y na stworzenie przybli˝onego obrazu nastawienia banków
do wspó∏pracy oraz finansowania ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. W trakcie analizy okaza∏o si´,

452 Ankiet´ przygotowa∏ zespó∏ mi´dzydepartamentalny Narodowego Banku Polskiego w ramach projektu Finansowa-
nie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w Polsce. Badanie przeprowadzi∏ Departament Systemu Finansowego NBP
na prze∏omie marca i kwietnia 2003 r.
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i˝ ca∏à populacj´ mo˝na podzieliç na 4 grupy wed∏ug kryterium zaanga˝owania we wspó∏prac´
z MSP. Wyodr´bniliÊmy nast´pujàce grupy:

– banki uniwersalne, dla których sektor MSP stanowi wa˝nà, lecz nie jedynà grup´, do której
kierujà swojà ofert´,

– banki specjalistyczne, skoncentrowane na obs∏udze tylko tego sektora,

– banki „neutralne”, dla których nie uda∏o si´ zdefiniowaç podejÊcia do sektora MSP,

– banki „negatywne”, niezaanga˝owane we wspó∏prac´ z MSP ani niezainteresowane nià.

LiczebnoÊç poszczególnych grup oraz ich udzia∏y w aktywach netto banków komercyjnych
i nale˝noÊciach od przedsi´biorstw i spó∏dzielni przedstawia tabela 1.

3. Klasyfikacja i obs∏uga klientów z grupy MSP

Banki postrzega∏y i postrzegajà sektor ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw jako bardzo rozwo-
jowy. Równie˝ silna konkurencja na rynku du˝ych przedsi´biorstw i klientów detalicznych stwarza
koniecznoÊç poszukiwania obszarów o mniejszym nasyceniu us∏ugami. Stàd znaczna cz´Êç banków
krajowych posiada w swojej ofercie propozycj´ kompleksowej obs∏ugi firm z tego sektora453.

Przy tworzeniu specjalistycznego pakietu us∏ug wa˝ne jest precyzyjne okreÊlenie grupy klien-
tów, do której taki zestaw b´dzie adresowany, tzw. grupy docelowej. Klasyfikujàc klientów do gru-
py okreÊlanej mianem MSP, banki cz´sto wykorzystujà kilka kryteriów jednoczeÊnie. Opierajà si´
przy tym zarówno na kryteriach okreÊlonych w ustawie o prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospo-
darczej454, jak równie˝ na wewn´trznych regulacjach. Najcz´Êciej wykorzystywanymi wyró˝nikami
sà wysokoÊç przychodów lub obrotów w danym roku (odpowiednio 23 wskazania i 13 wskazaƒ
na 42 odpowiedzi). Dodatkowo brana jest pod uwag´ wielkoÊç zatrudnienia oraz rodzaj prowadzo-
nej przez firm´ ksi´gowoÊci (pe∏na, uproszczona). Dla wszelkich porównaƒ istotny jest fakt, ˝e ban-
ki przyjmujà odmienne przedzia∏y liczbowe dla danego kryterium (na podstawie doÊwiadczeƒ, spe-
cjalizacji, ukierunkowania na konkretnego klienta). Porównujàc oferty ró˝nych banków, mo˝e oka-
zaç si´, ˝e ta sama firma jest raz klasyfikowana jako ma∏e przedsi´biorstwo, natomiast innym ra-
zem jako Êrednie. Stàd zbiorowoÊç MSP nie jest jednolita, a danych liczbowych pochodzàcych z ró˝-
nych banków nie da si´ agregowaç455.

O stopniu zainteresowania banku obs∏ugà sektora MSP mogà Êwiadczyç: 

– posiadanie specjalnego pakietu us∏ug,

Tabela 1. Udzia∏ grup w wybranych kategoriach bilansu banków komercyjnych  (wg stanu
na 31.12. 2003 r.)

èród∏o: dane NBP.

GGrruuppyy LL iicczzbbaa  bbaannkkóóww UUddzziiaa∏∏   ww  aakkttyywwaacchh  bbaannkkóóww
kkoommeerrccyyjjnnyycchh  ((ww  %%))

UUddzziiaa∏∏   ww  nnaallee ˝̋nnooÊÊcc iiaacchh  oodd
pprrzzeeddssii ´́bbiioorrssttww  ii   ssppóó∏∏ddzziieellnnii   ((ww  %%))

Uniwersalna 10 80,28 81,37

Specjalistyczna 7 4,38 6,69

Negatywna 13 2,79 2,14

Neutralna 12 6,52 3,37

Razem próba 42 93,97 93,57

453 Ofert´ dla MSP posiada∏y 24 banki (w tym 1 nastawiony wy∏àcznie na obs∏ug´ klientów z sektora MSP), których ak-
tywa stanowi∏y prawie 90% aktywów ca∏ego sektora, a udzia∏ w nale˝noÊciach przedsi´biorstw i spó∏ek wyniós∏ po-
nad 90% wielkoÊci dla wszystkich banków komercyjnych. WÊród tych banków znajdujà si´ przedstawiciele wszystkich
grup: uniwersalnych, specjalistycznych oraz 7 neutralnych.
454 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z póên. zm.).
455 Bankom nie narzucono jednolitej definicji MSP, gdy˝ nie chodzi∏o o analizy o charakterze iloÊciowym, ale raczej
jakoÊciowym.
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– istnienie w strukturze banku jednostki organizacyjnej, wyspecjalizowanej w obs∏udze sek-
tora MSP,

– funkcjonowanie odr´bnych procedur dotyczàcych Êwiadczenia us∏ug na rzecz MSP (w tym
szybkich i uproszczonych procedur kredytowych)456.

3.1. Bankowe pakiety us∏ug

Du˝y potencja∏ rozwojowy sektora MSP powoduje wzrost zainteresowania banków jego ob-
s∏ugà, co w wielu przypadkach staje si´ równie˝ elementem strategii banku. W dzia∏alnoÊci opera-
cyjnej przyczynia si´ do tworzenia specjalnych pakietów us∏ug bàdê nawet skierowania ca∏ej oferty
do tej grupy klientów. Posiadanie specjalnych pakietów zadeklarowa∏o ponad 50% ankietowanych
banków (wszystkie banki uniwersalne i specjalistyczne oraz 7 neutralnych). Przyczyny przyjmowania
przez banki ró˝nych strategii pod tym wzgl´dem przedstawia wykres 1.

Specjalny pakiet us∏ug to oferta kompleksowej obs∏ugi przedsi´biorstwa, zawierajàca podsta-
wowe rodzaje us∏ug, takie jak: prowadzenie rachunku bie˝àcego, przyjmowanie lokat, udzielanie
kredytów, prowadzenie operacji w obrocie krajowym i zagranicznym, jak równie˝ doradztwo po-
datkowe, inwestycyjne, finansowe oraz direct banking. Ofert´ cz´sto uzupe∏niajà us∏ugi typu: fak-
toring, forfaiting, leasing.

W okresie prowadzenia badania najwi´kszà popularnoÊcià wÊród klientów cieszy∏o si´ pro-
wadzenie przez bank rachunku bie˝àcego oraz operacji w obrocie krajowym. Wed∏ug wskazaƒ an-
kietowanych, ponad 75% klientów z sektora MSP korzysta∏o z tych us∏ug. Pozosta∏e sk∏adniki pa-
kietów by∏y wykorzystywane w znacznie mniejszym stopniu (do 25% klientów).

W ramach dodatkowych us∏ug banki poÊredniczà w udzielaniu firmom z grupy MSP pomo-
cy finansowej ze êróde∏ zewn´trznych – ponad po∏owa ankietowanych, tj. 23 banki, deklarowa∏a
wspó∏prac´ z funduszami krajowymi, w tym 15 równie˝ z instytucjami zagranicznymi. WÊród êró-
de∏ krajowych najcz´Êciej wymieniane by∏y Êrodki z agencji rzàdowych, np. Agencji Rozwoju i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Agencji Rozwoju Przemys∏u, Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych oraz Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych BGK. SpoÊród mi´dzynarodo-
wych instytucji finansowych najcz´Êciej wskazywano na Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz
Êrodki z funduszy unijnych (programy: PHARE i SAPARD).

3.2. Wydzielona jednostka organizacyjna

Posiadanie przez banki w swojej ofercie specjalnych pakietów nie jest to˝same z traktowa-
niem sektora MSP jako wa˝nego i poszukiwanego klienta. Na szczególne zainteresowanie banku tà
grupà mo˝e wskazywaç wydzielenie w jego strukturze specjalnej jednostki (departamentu, biura,
wydzia∏u), której zadaniem jest szeroko rozumiana obs∏uga i monitorowanie wskazanego sektora.
Takà wydzielonà jednostk´ posiada w swej strukturze wi´kszoÊç banków krajowych, deklarujàcych

456 Jednak w przypadku banku specjalizujàcego si´ w obs∏udze MSP to kryterium staje si´ nieistotne.
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èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie badania ankietowego.
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ukierunkowanie dzia∏alnoÊci na obs∏ug´ sektora MSP (15 banków na 23 posiadajàce specjalnà ofer-
t´). Dotyczy to zw∏aszcza banków uniwersalnych, tworzàcych pierwszà dziesiàtk´ polskiego sekto-
ra pod wzgl´dem wielkoÊci aktywów, ale równie˝ banków niszowych – zakwalifikowanych do spe-
cjalistycznych. 

W przypadku braku specjalnego zespo∏u firmy z sektora MSP sà przypisywane najcz´Êciej
do grupy klientów korporacyjnych. W bankach zaanga˝owanych we wspó∏prac´ z MSP brak wy-
dzielonej jednostki oznacza∏ nastawienie si´ praktycznie w ca∏oÊci na obs∏ug´ tego sektora.

3.3. Procedury dotyczàce Êwiadczenia us∏ug na rzecz MSP

Wyodr´bnienie w strukturze banku oddzielnego departamentu lub wydzia∏u do obs∏ugi MSP
oznacza∏o z regu∏y istnienie specjalnych procedur Êwiadczenia us∏ug na rzecz tego sektora. Odmien-
noÊç wynika∏a najcz´Êciej z rodzaju metod wykorzystywanych do oceny wiarygodnoÊci klienta, zakresu
i szczegó∏owoÊci dokumentacji niezb´dnej do korzystania z us∏ug bankowych oraz stosowanej taryfy
op∏at i prowizji. Dodatkowymi elementami ró˝niàcymi je od funkcjonujàcego standardu sà: sposób ob-
s∏ugi wskazanej firmy oraz warunki stosowania uproszczonych procedur, np. kredytowych (wykres 2).

Ankieta nie da∏a odpowiedzi na pytanie, czy wspomniana odmiennoÊç procedur oznacza za-
ostrzenie, czy z∏agodzenie kryteriów. Mo˝na przypuszczaç, ˝e np. przy ocenie wiarygodnoÊci banki
przyjmujà uproszczone metody i bazujà na informacjach uzyskanych od klientów457. Stàd zakres nie-
zb´dnych dokumentów mo˝e okazaç si´ wi´kszy ni˝ w przypadku wymagaƒ stawianych innym klien-
tom (np. z du˝ych firm). JednoczeÊnie cz´Êç ankietowanych banków (15 banków – g∏ównie uniwer-
salnych i specjalistycznych) wskazuje na istnienie szybkich i uproszczonych procedur kredytowych.
WÊród tej grupy, 12 deklaruje równoczeÊnie funkcjonowanie specjalnych procedur przy obs∏udze MSP.

4. Bariery i czynniki ryzyka w finansowaniu MSP

4.1. WielkoÊç i cele kredytowania

Nawet w okresie spowolnienia gospodarczego banki nie zanotowa∏y znacznego spadku licz-
by wniosków kredytowych sk∏adanych przez klientów z sektora MSP. W ocenie 70% ankietowanych,
liczba ta w okresie 1999-2002 ustabilizowa∏a si´ lub uleg∏a niewielkiej zmianie (nieznacznie zmniej-

457 M.in. z uwagi na brak rozwini´tego jeszcze w 2003 r. systemu biur informacji kredytowej (o czym wspomniano
w dalszej cz´Êci analizy).
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Wykres 2. JeÊli istniejà, to czego dotyczà specjalne procedury Êwiadczenia us∏ug dla MSP
(nale˝a∏o wskazaç 3 najbardziej istotne ró˝nice)

Uwaga: istnienie specjalnych procedur deklarowa∏o 20 banków.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie badania ankietowego.
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szy∏a si´ bàdê wzros∏a). Podobne odpowiedzi dotyczy∏y kwoty kredytu w przeliczeniu na jednà
umow´ kredytowà. W porównaniu z 2001 r. w 2002 r. kwoty te by∏y umiarkowanie wy˝sze bàdê
pozostawa∏y na niezmienionym poziomie.

Najcz´Êciej wskazywanymi celami finansowania MSP by∏y: dzia∏alnoÊç bie˝àca (równie˝ po-
przez kredyt w rachunku bie˝àcym) oraz podj´te inwestycje. Pozosta∏e rodzaje kredytu (w tym
na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci, finansowanie eksportu/importu, nieruchomoÊci czy cele rolnicze) cie-
szy∏y si´ w analizowanym okresie mniejszà popularnoÊcià i korzysta∏a z nich nie wi´cej ni˝ 1/4 klien-
tów ze wskazanego sektora.

4.2. Parametry kredytu

Oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki jest wypadkowà wielu czynników,
m.in. oceny zwiàzanego z tym ryzyka. Z kolei wed∏ug banków ocena ryzyka zale˝y od sytuacji da-
nej bran˝y, przyj´tej przez dany bank polityki kredytowej, wielkoÊci potencjalnego kredytobiorcy i je-
go znaczenia dla banku. 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi ankietowych nie mo˝na by∏o jednoznacznie stwier-
dziç, czy stopa procentowa kredytów dla MSP by∏a wy˝sza ni˝ proponowana du˝ym firmom (wy-
kres 3). Przewaga odpowiedzi negatywnych mo˝e sugerowaç brak zró˝nicowania stopy podstawo-
wej, co jednak nie wyklucza ró˝nic w przyjmowanej mar˝y za ryzyko. W efekcie, ostateczne opro-
centowanie kredytów dla MSP mog∏o okazaç si´ wy˝sze. 

Warto przy tym zauwa˝yç, ˝e 6 banków uniwersalnych oraz 3 specjalistyczne zadeklarowa∏y
stosowanie wy˝szej stopy dla klientów z sektora MSP. Decydowa∏y o tym prawdopodobnie: wyko-
rzystywanie uproszczonych procedur kredytowych, niska jakoÊç danych finansowych i ograniczone
mo˝liwoÊci ich weryfikacji. Du˝e znaczenie ma równie˝ zakres wspó∏pracy z klientem – im jest on
w´˝szy, tym mniejsze sà mo˝liwoÊci czerpania przez bank dodatkowych dochodów z innych pro-
duktów, z których korzysta dany podmiot, przy pe∏nym zaanga˝owaniu w przygotowanie umowy
kredytowej. Ponadto du˝e firmy majà wi´ksze mo˝liwoÊci wyboru banku oraz negocjowania ceny.

Hipotez´ o stosowaniu przez banki wy˝szej ceny kredytu dla MSP potwierdza postrzeganie
tej grupy kredytobiorców jako bardziej ryzykownej. Oprócz wskazanych wczeÊniej elementów,
na wy˝szy poziom ryzyka wp∏ywa niewàtpliwie dost´pnoÊç danych ekonomicznych, dotyczàcych sy-
tuacji w tym sektorze oraz rodzaj prowadzonej przez firmy ksi´gowoÊci458.
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Wykres 3. Czy oprocentowanie kredytu o takich samych parametrach jest wy˝sze
w przypadku MSP ni˝ w przypadku du˝ych firm?

Uwaga: nie wszystkie banki udzieli∏y odpowiedzi, stàd liczby nie sumujà si´ do 42 i 29.

* Po wyeliminowaniu odpowiedzi banków z grupy „negatywne”.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie badania ankietowego.

458 Interesujàco na tym tle wyglàdajà odpowiedzi banków spó∏dzielczych, które nie sà przekonane o podwy˝szonym
ryzyku w odniesieniu do projektów firm z sektora MSP. Rozbie˝noÊç opinii mo˝e wynikaç z braku mo˝liwoÊci porówna-
nia z innymi klientami, gdy˝ MSP sà naturalnym i najcz´Êciej g∏ównym partnerem banków spó∏dzielczych.
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Na tym tle zastanawiajàcy jest brak opinii bankowców na temat zyskownoÊci finansowanych
projektów inwestycyjnych realizowanych przez MSP. Oko∏o 25% respondentów wskaza∏o na wy˝-
szà rentownoÊç takich programów w porównaniu z innymi dost´pnymi projektami (w tym po∏owa
banków uniwersalnych i specjalistycznych). JednoczeÊnie 50% nie by∏o w stanie tego oceniç. Byç
mo˝e wynika∏o to z braku danych, gdy˝ pe∏na ocena efektywnoÊci dokonywana jest zazwyczaj je-
dynie w odniesieniu do wybranych, tzw. strategicznych klientów. Poza tym, w grupie niezdecydo-
wanych dominowa∏y banki niezainteresowane sektorem MSP oraz takie, których strategii nie uda∏o
si´ zdefiniowaç.

4.3. Atuty i preferowane rodzaje zabezpieczeƒ

Przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt bank bierze pod uwag´ wiele elementów, w tym: ryzy-
ko zwiàzane z danym przedsi´wzi´ciem, sytuacj´ bran˝y oraz indywidualnego klienta. WÊród czyn-
ników odnoszàcych si´ bezpoÊrednio do kredytobiorcy najwa˝niejsze sà: posiadanie zdolnoÊci kre-
dytowej, brak nale˝noÊci zagro˝onych i pozytywna ocena dotychczasowej historii kredytowej. Pre-
ferowani sà zatem klienci niestwarzajàcy problemów z obs∏ugà zaciàgni´tych wczeÊniej zobowià-
zaƒ wobec banku. Dopiero w dalszej kolejnoÊci brane sà pod uwag´: dotychczasowa wspó∏praca
z przedsi´biorstwem (jej zakres, d∏ugoÊç trwania, obroty na rachunkach), posiadane zabezpiecze-
nia kapita∏owe oraz gwarancje i por´czenia, którymi dysponuje klient. Na dalszy plan schodzi po-
siadanie przez firm´ certyfikatów jakoÊci czy doÊwiadczenie w∏aÊcicieli w zarzàdzaniu. Oceny nada-
ne poszczególnym czynnikom szczegó∏owo przedstawia tabela 2.

JeÊli chodzi o zabezpieczenia prawne, banki preferujà posiadanie gwarancji przez potencjal-
nego kredytobiorc´. Jednak przy wskazywaniu czynników pozytywnie wp∏ywajàcych na ocen´
wniosku kredytowego ten element nie uzyska∏ jednoznacznie najwy˝szych not.

Tabela 2. Ocena wp∏ywu wybranych czynników na pozytywne rozpatrzenie wniosku
kredytowego (liczba ocen dla danego czynnika)

Uwaga: nie wszystkie banki nada∏y oceny ka˝demu czynnikowi, stàd liczba ocen mo˝e nie sumowaç si´ do 42.
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ZZnnaacczznnyy
wwpp∏∏yyww

BBaarrddzzoo  dduu˝̋yy
wwpp∏∏yyww

1. Pozytywna ocena zdolnoÊci kredytowej 0 0 0 4 38

2. Posiadanie gwarancji i por´czeƒ kredytowych 0 4 7 20 10

3. Posiadanie zabezpieczenia kapita∏owego 3 2 6 17 13

4. Dostateczna wielkoÊç obrotów przedsi´biorstwa 2 3 15 18 3

5. Posiadanie certyfikatów jakoÊci 7 18 12 3 1

6. Rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci 2 6 19 13 1

7. Niska kwota ewentualnego kredytu 9 10 16 5 1

8. Brak nale˝noÊci zagro˝onych 1 3 3 17 17

9. Ocena dotychczasowej historii kredytowej klienta 0 1 4 20 17

10. DoÊwiadczenia w∏aÊcicieli w zarzàdzaniu firmà 3 5 13 18 2

11. Dotychczasowa ocena wspó∏pracy z klientem 2 0 4 27 9

Tabela 3. Preferowane rodzaje zabezpieczeƒ (liczba ocen dla danego rodzaju)

Uwaga: nie wszystkie banki nada∏y oceny ka˝demu rodzajowi zabezpieczenia, stàd liczba ocen mo˝e nie sumowaç si´ do 42.

RRooddzzaajjee  zzaabbeezzppiieecczzeeƒƒ SS ∏∏aabbee DDoobbrree BBaarrddzzoo  ddoobbrree

1. Gwarancje kredytowe 2 6 31

2. Por´czenia kredytowe 2 23 15

3. Zabezpieczenie kapita∏owe 4 13 22

4. Weksel in blanco 30 8 1

5. Zastaw rejestrowy 5 26 11

6. Hipoteka 2 17 21

7. Przew∏aszczenie 9 28 5

8. Ubezpieczenie kredytu 7 20 12

9. Kaucja 0 3 6



246

Polityka banków komercyjnych w odniesieniu do sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Inne preferowane formy zabezpieczeƒ to zabezpieczenie kapita∏owe, hipoteka oraz por´cze-
nia. Za dobre uznano równie˝ zastaw, przew∏aszczenie i ubezpieczenie kredytu. Zdecydowanie s∏a-
bà ocen´ uzyska∏o zabezpieczenie w∏asne w postaci weksla in blanco. Nieliczne banki wykorzystu-
jà jeszcze jako zabezpieczenie udzielanego kredytu kaucje w postaci przelewu Êrodków na specjal-
ny rachunek (tabela 3).

4.4. Przyczyny odmowy udzielenia kredytu bankowego

Skutkiem problemów z uzyskaniem odpowiedniego zabezpieczenia jest znaczny odsetek od-
rzuconych wniosków kredytowych. SpoÊród 30 banków, które odpowiedzia∏y na pytanie o odsetek
odrzuconych wniosków, 19 wskaza∏o, ˝e mieÊci si´ on w przedziale do 20%459. Za najwa˝niejsze
przyczyny odmowy finansowania uznano brak zdolnoÊci kredytowej oraz odpowiednich zabezpie-
czeƒ. W dalszej kolejnoÊci wskazywano nadmierne zad∏u˝enie wobec banku (w tym niesp∏acone
dotychczasowe zobowiàzania) oraz przedstawienie niewiarygodnych danych (wykres 4.).

Trzy pierwsze kategorie pokazujà, ˝e g∏ównà przyczynà nieprzyznania przedsi´biorstwu
kredytu jest brak mo˝liwoÊci wywiàzania si´ potencjalnego kredytobiorcy z podj´tych zobowià-
zaƒ. Wysoka pozycja braku wiarygodnych danych wskazuje na to, jak du˝e znaczenie majà tego
typu informacje dla banków. Wydaje si´ zatem, ˝e powstanie biur informacji gospodarczej by∏o
koniecznoÊcià.

4.5. Bariery we wspó∏pracy460

Wspó∏praca banków z firmami z sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw napotyka wiele
barier. Mo˝na je podzieliç na dwie zasadnicze grupy: (1) wewn´trzne, dotyczàce sytuacji klienta
i wynikajàce z wewn´trznych regulacji bankowych oraz (2) zewn´trzne, zwiàzane z otoczeniem re-
gulacyjno-prawnym.

BBaarriieerryy  wweewwnn´́ttrrzznnee

G∏ówne problemy, na jakie napotykajà banki w kontaktach z MSP, wià˝à si´ z sytuacjà finan-
sowà klientów (wykres 5.). Brak wiarygodnych danych s∏u˝àcych ocenie sytuacji firm uniemo˝liwia
bankom pe∏nà weryfikacj´ sk∏adanych wniosków i prawid∏owà ocen´ ryzyka. Uchwalenie przez
Sejm ustawy dotyczàcej biur informacji gospodarczej otworzy∏o drog´ do powstawania prywatnych

459 W grupie tej znalaz∏o si´ 5 banków uniwersalnych, 7 neutralnych, 6 negatywnych i 1 specjalistyczny.
460 Pytanie dotyczy∏o barier we wspó∏pracy z MSP i mia∏o charakter zamkni´ty – ankietowani mieli wybraç maksymal-
nie 5 przyczyn z podanej listy. W nast´pnym pytaniu nale˝a∏o okreÊliç, wed∏ug w∏asnej wiedzy, bariery ze strony otocze-
nia gospodarczego. Banki okaza∏y si´ tutaj jednomyÊlne. Trzy g∏ówne bariery wskazywane by∏y przez ponad 75% ankie-
towanych banków. 
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Wykres 4. G∏ówne powody odmowy udzielenia kredytu bankowego – najcz´Êciej
wskazywane odpowiedzi (nale˝a∏o podaç 3)

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie badania ankietowego.
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biur tego typu, dzi´ki którym mo˝liwa b´dzie pe∏niejsza ocena klienta461. Wierzyciele zdobyli kolej-
ne êród∏o danych na temat d∏u˝ników – obecnych i potencjalnych. Stworzenie systemu dostarcza-
jàcego informacji o klientach u∏atwi∏o prac´ bankowym inspektorom kredytowym. Powinno to rów-
nie˝ u∏atwiç dost´p do finansowania tym spoÊród przedsi´biorców, którzy nie mogà si´ pochwaliç
d∏ugà historià wspó∏pracy z bankiem, lecz ich dzia∏alnoÊç jest zyskowna i perspektywiczna, a bie˝à-
ca sytuacja finansowa nie wzbudza zastrze˝eƒ.

Wi´cej informacji umo˝liwia pe∏niejszà ocen´ ryzyka. Nie wp∏ywa jednak na spadek zdolno-
Êci do regulowania zobowiàzaƒ ze strony klientów ju˝ w trakcie trwania umowy kredytowej. Wraz
ze zmianami p∏ynnoÊci finansowej, zjawisko to w znacznym stopniu mo˝e utrudniç kontakty ban-
ku z przedsi´biorstwami. W kraƒcowych przypadkach bank mo˝e ponieÊç znaczne straty. 

W tym kontekÊcie znaczenia nabiera posiadanie przez klienta zabezpieczeƒ satysfakcjonujà-
cych kredytodawc´. W∏aÊnie brak zabezpieczeƒ tworzy kolejnà barier´, najcz´Êciej wskazywanà
przez ankietowane banki. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku ma∏ych firm i przedsi´biorców
indywidualnych, rozpoczynajàcych dopiero dzia∏alnoÊç gospodarczà. Brak lub krótka historia kredy-
towa firmy dodatkowo utrudnia negocjacje z bankiem. 

BBaarriieerryy  zzeewwnn´́ttrrzznnee

Stworzenie nawet doskona∏ej bazy informacji nie wyeliminuje wszystkich problemów, które
napotykajà banki i przedsi´biorstwa we wzajemnych kontaktach (wykres 6). Ryzyko niesp∏acenia na-
le˝noÊci istnieje zawsze, niektóre dzia∏ania mogà je jedynie ograniczyç. Fakt istnienia takiego ryzy-
ka jest akceptowany przez banki, które szukajà najbardziej efektywnych form zabezpieczenia si´
przed nim. Niestety, wysoki koszt ustanawiania pewnych form zabezpieczeƒ prawnych stanowi dla
przedsi´biorców barier´ nie do pokonania. W pewnym stopniu sytuacj´ mog∏oby poprawiç stwo-
rzenie efektywnie dzia∏ajàcego systemu instytucji gwarancyjnych i por´czeniowych. Nie jest to mo˝-
liwe bez aktywnej polityki paƒstwa w tym zakresie.

Praca sàdów i instytucji zwiàzanych z egzekucjà nale˝noÊci wydaje si´ byç najwi´kszà bolàczkà
polskiego systemu bankowego. Odpowiednie zabezpieczenie nie daje bankom funkcjonujàcym na pol-
skim rynku pewnoÊci odzyskania nale˝noÊci. Czasoch∏onnoÊç ca∏ego procesu i jego koszty obcià˝ajà
bezpoÊrednio banki. Ogranicza to m.in. mo˝liwoÊci udzielania dodatkowych kredytów i podnosi cen´
kredytów ju˝ udzielonych. Oznacza ponadto koniecznoÊç utrzymywania rezerw celowych adekwatnych
do wielkoÊci nale˝noÊci zagro˝onych, co negatywnie wp∏ywa na wyniki finansowe banków.

461 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udost´pnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. z 2003 r. Nr 50, poz. 424).
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Wykres 5. G∏ówne problemy (wewn´trzne) wyst´pujàce we wspó∏pracy banków z MSP
(nale˝a∏o wskazaç 5)

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie badania ankietowego.
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Przedstawione powy˝ej problemy najbardziej doskwierajà bankom przy podejmowaniu
wspó∏pracy z sektorem przedsi´biorstw, zw∏aszcza ma∏ych i Êrednich, i wià˝à si´ z aspektem kre-
dytowym dzia∏alnoÊci instytucji finansowych.

Niezmiernie wa˝na jest równie˝ stabilnoÊç otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonujà
instytucje, szczególnie w jego wymiarze prawno-regulacyjnym. NiejasnoÊç i zmiennoÊç przepisów
wp∏ywajà na zwi´kszonà niepewnoÊç gospodarowania i utrudniajà konstruowanie planów na przy-
sz∏oÊç. Zarówno dla kredytobiorców, jak i kredytodawców ta niepewnoÊç dodatkowo zwi´ksza ry-
zyko dzia∏alnoÊci. Banki wskazujà na ten problem jako istotnà barier´ w prowadzeniu dzia∏alnoÊci
kredytowej.

5. Wnioski z analizy

• Banki w wi´kszoÊci deklarujà zainteresowanie sektorem MSP. Nie stanowi to jednak decydu-
jàcej przes∏anki utworzenia w strukturach wszystkich zainteresowanych banków odpowied-
nich pionów merytorycznych, umo˝liwiajàcych kompleksowà obs∏ug´ tej grupy klientów.

• Dost´pne pakiety oferujà szeroki wachlarz us∏ug, z czego wykorzystywanych jest oko∏o
10% i to tylko przez 1/4 klientów, do których sà skierowane. Mo˝e to oznaczaç brak przy-
gotowania ze strony klientów do pe∏nego korzystania z przedstawionej oferty. Jednak rów-
nie˝ banki powinny byç zainteresowane w trwalszym przywiàzaniu klienta w∏aÊnie poprzez
specjalnà ofert´, którà on w pe∏ni wykorzysta.

• MSP traktowane sà przez wi´kszoÊç banków jako grupa podwy˝szonego ryzyka. Brak mo˝-
liwoÊci weryfikacji danych o tym sektorze dodatkowo zwi´ksza to ryzyko. Niemniej jednak
niektóre banki postrzegajà sektor MSP jako rynek o du˝ym potencjale rozwojowym oraz
docelowà grup´ ich dzia∏alnoÊci.

• Znacznà barier´ w finansowaniu tego sektora stanowi funkcjonowanie organów paƒstwo-
wych, takich jak: sàdy, urz´dy itp. Dodatkowo wspó∏prac´ banków z MSP utrudniajà wyso-
kie koszty i czasoch∏onnoÊç ustanawiania wszelkiego rodzaju zabezpieczeƒ.

• Aktywniejsza polityka paƒstwa w stosunku do MSP u∏atwi∏aby wspó∏prac´ banków z tym
sektorem. Dotyczy to zw∏aszcza tworzenia sieci instytucji por´czeniowych i gwarancyjnych.

0 7 14 21 28

Praca sàdów

Brak lub niewystarczajàca dzia∏alnoÊç funduszy,
instytucji por´czeƒ i gwarancji kredytowych

Zabezpieczenia kredytowe (wyd∏u˝ona
procedura, wysokie koszty)

Egzekucja nale˝noÊci

Ma∏o przejrzyste i skomplikowane
przepisy prawne

Brak realnej polityki wspierania MSP

25

21

14

10

5

5

3

Brak infrastruktury informacyjnej

Wspó∏praca z US,  ZUS

Negatywne tendencje w gospodarce

18

3

Wykres 6. Ograniczenia w systemie bankowym i otoczeniu gospodarczym utrudniajàce
wspó∏prac´ banków z MSP (najcz´Êciej wskazywane problemy)

Uwaga: pytanie mia∏o charakter otwarty – ankietowani sami okreÊlali rodzaje ograniczeƒ.

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie badania ankietowego.
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Wp∏yw zmian w sektorze bankowym na jego konkurencyjnoÊç
w latach 1997-2003

Ma∏gorzata Paw∏owska

1. Wst´p

Na Êwiatowych rynkach finansowych obserwuje si´ w ostatnich latach znaczàce zaostrze-
nie walki konkurencyjnej. Stawia to przed bankami wyzwania i zmusza je do wprowadzania roz-
wiàzaƒ polepszajàcych ich eeffeekkttyywwnnooÊÊçç i w rezultacie zzwwii´́kksszzaajjààccyycchh  kkoonnkkuurreennccyyjjnnooÊÊçç. Najefek-
tywniejsze banki, majàce najwi´kszy udzia∏ w rynku, narzucajà pozosta∏ym bankom swój poziom
cen, oparty na w∏asnych, relatywnie niskich kosztach. Presja konkurencji sprawia, ˝e inne banki
muszà dostosowaç do tego poziomu w∏asne ceny, a w zwiàzku z tym podejmowaç wysi∏ki w ce-
lu zmniejszenia kosztów swojej dzia∏alnoÊci. Wzrastajàcy poziom konkurencji na rynku przejawia
si´ w zw´˝ajàcych si´ mar˝ach, tj. ró˝nicy mi´dzy poziomem odsetek p∏aconych za depozyty
a poziomem odsetek pobieranych od kredytów. W celu zrównowa˝enia skutków zw´˝ajàcych si´
mar˝ banki zaczynajà rozwijaç inne rodzaje dzia∏alnoÊci, m.in. zwi´kszajàce ich dochody poza-
odsetkowe. Ponadto banki równolegle starajà si´ formu∏owaç nowe strategie rozwoju w celu
zwi´kszenia swojej efektywnoÊci i poszukiwania optymalnej struktury aktywów i pasywów. Jed-
nym z elementów tych strategii jest zwi´kszanie oferty produktowej poprzez wykorzystanie no-
wych kana∏ów dystrybucji oraz fuzje i przej´cia. Dodatkowym czynnikiem, który wp∏ywa∏ na tem-
po i kierunki zmian zachodzàcych w systemie bankowym by∏, rozwój technologiczny, który w la-
tach 1997-2003 nabra∏ jeszcze szybszego tempa. 

Poni˝ej na podstawie dotychczasowych analiz empirycznych starano si´ oceniç poziom
konkurencji polskiego sektora bankowego i wskazaç wp∏yw zmian strukturalnych i technolo-
gicznych, w sektorze bankowym (rozwoju nowych kana∏ów dystrybucji, takich jak bankowoÊç
internetowa i telefoniczna) na poziom konkurencji polskiego sektora bankowego. W literatu-
rze pojawia∏y si´ stwierdzenia, ˝e poziom konkurencji w polskim systemie bankowym w po-
równaniu z krajami Europy Zachodniej nie by∏ wysoki, o czym Êwiadczy∏yby wysokie mar˝e oraz
restrykcyjne regulacje. Natomiast opisane poni˝ej badanie empiryczne poziomu konkurencji
wyst´pujàcego w segmencie polskich banków komercyjnych wskaza∏o na kkoonnkkuurreennccjj´́  mmoonnoo--
ppoolliissttyycczznnàà. Co oznacza, ˝e poziom konkurencji wÊród banków komercyjnych dzia∏ajàcych
w Polsce nie odbiega znacznie od poziomu konkurencji instytucji kredytowych w krajach Euro-
py Zachodniej, gdzie równie˝ dominuje konkurencja monopolistyczna. Ponadto nale˝y zwróciç
uwag´ na to, ˝e inny mo˝e byç poziom konkurencji w segmencie bankowoÊci detalicznej, a in-
ny w korporacyjnej.

2. Definicje podstawowych struktur na rynku instytucji finansowych

Poj´cie konkurencji mi´dzy bankami mo˝e byç ró˝nie definiowane. Teoria konkurencji dosko-
na∏ej g∏osi, ˝e im wi´cej jest na rynku graczy oferujàcych homogeniczne produkty, tym bardziej ry-
nek zbli˝a si´ do idea∏u wolnej konkurencji. Na rynku powstaje cena, która w jednakowym stopniu
jest do przyj´cia przez kredytobiorc´ i deponenta. S∏u˝y temu liberalizacja us∏ug bankowych, pole-
gajàca na zniesieniu wszelkich barier dost´pu do krajowego rynku us∏ug finansowych462. Struktu-
r´ organizacyjno-produkcyjnà rynku, bazujàcà na charakterystyce produktu i liczbie graczy, prezen-
tuje tabela 1.

462 W.L. Jaworski: BankowoÊç podstawowe za∏o˝enia. Warszawa 1997 Poltex, s. 32.
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Badania poziomu konkurencji instytucji finansowych w krajach transformujàcych si´
wykaza∏y463, ˝e struktura organizacyjno-produkcyjna sektorów bankowych krajów Europy Ârodko-
wej wskazuje na kkoonnkkuurreennccjj´́  mmoonnooppoolliissttyycczznnàà. Powy˝sza struktura organizacyjno-produkcyj-
na charakteryzuje si´ tym, ˝e wielu graczy oferuje zró˝nicowane produkty, a poziom konkurencji
jest wysoki. Konkurencja monopolistyczna, ma zatem cechy zarówno konkurencji doskona∏ej, jak
i monopolu, na rynku wyst´puje zró˝nicowanie produktu, dzi´ki czemu ka˝da firma jest monopo-
listà ze wzgl´du na wytwarzany przez siebie produkt, ale istnieje tak˝e swoboda wejÊcia do ga∏´zi
firm produkujàcych produkty podobne464.

3. Wyniki badaƒ dotyczàce poziomu konkurencji rynków finansowych

W ostatnich czasach w literaturze pojawiajà si´ badania nad zwiàzkiem mi´dzy koncentracjà,
konkurencyjnoÊcià i efektywnoÊcià. W wi´kszoÊci prezentowanych prac stwierdzono, ˝e tylko eeffeekk--
ttyywwnnee  bbaannkkii  mmooggàà  pprrzzeettrrwwaaçç  ww kkoonnkkuurreennccyyjjnnyymm  ÊÊrrooddoowwiisskkuu. Ponadto przedmiotem badaƒ sà po-
wiàzania mi´dzy koncentracjà systemów (procesami fuzji i przej´ç) a poziomem konkurencji. Z do-
tychczas przeprowadzonych badaƒ wynika, ˝e jednoznaczne wnioski, i˝ fuzje i przej´cia poprawia-
jà efektywnoÊç, mogà dotyczyç jedynie indywidualnie analizowanych przypadków. EfektywnoÊç fu-
zji i przej´ç zale˝y bowiem równie˝ od wielu czynników niemierzalnych. Istniejà natomiast opraco-
wania stwierdzajàce wzrost efektywnoÊci technicznej465 w wyniku procesu konsolidacji466. Miary
efektywnoÊci banku komercyjnego: efektywnoÊç techniczna i efektywnoÊç skali, sà uwa˝ane za jed-
ne z czynników kkoonnkkuurreennccyyjjnnooÊÊccii  bbaannkkuu467.

Fuzje i przej´cia wywo∏ujà równie˝ ryzyko. Odnosi si´ ono nie tylko do podmiotów zaanga-
˝owanych w procesy konsolidacji, lecz tak˝e do ca∏ego systemu, w zwiàzku ze zwi´kszeniem roz-
miarów instytucji oraz powstaniem ewentualnych powiàzaƒ mi´dzynarodowych. Istniejà dwie prze-
ciwstawne teorie dotyczàce wp∏ywu koncentracji na stabilnoÊç i bezpieczeƒstwo systemów banko-
wych. PPiieerrwwsszzaa  tteeoorriiaa mówi, ˝e mmnniieejj  sskkoonncceennttrroowwaannyy sektor bankowy (z du˝à liczbà ma∏ych ban-
ków) jest bardziej podatny na kryzysy ni˝ sektor bankowy z kilkoma du˝ymi bankami. Wykazali to,
na podstawie analizy empirycznej m.in. Beck, Demirguc-Kunt, Levine (2003)468. Wykazali oni po-
nadto, ˝e koncentracja systemu bankowego stabilizuje go, a w skoncentrowanym systemie banko-
wym prawdopodobieƒstwo kryzysu jest znacznie mniejsze. Wed∏ug ddrruuggiieejj  tteeoorriiii system bbaarrddzziieejj

sskkoonncceennttrroowwaannyy zwi´ksza wra˝liwoÊç banków na kryzysy, poniewa˝ du˝e banki majà rozleg∏à sieç
oddzia∏ów, którà trudniej monitorowaç. Ponadto banki z du˝ym udzia∏em w rynku majà z regu∏y
wy˝sze stopy procentowe, co z kolei rodzi wi´ksze ryzyko dla firm469. 

Tabela 1. Struktury organizacyjno-produkcyjne na rynku instytucji finansowych

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: H.R. Varian, Mikroekonomia, op.cit., s. 390, 450, 471.

TTyypp  pprroodduukkttóóww LLiicczzbbaa  ggrraacczzyy  nnaa  rryynnkkuu

jjeeddeenn kk ii ll kkuu dduu ˝̋oo

Produkty homogeniczne monopol oligopol konkurencja doskona∏a

Produkty zró˝nicowane monopol oligopol konkurencja monopolistyczna

463 G.R. Gelos, J. Roldos: Consolidation and Market Structure in Emerging Market Banking Systems. IMF Working Paper,
WP/02/186, s. 16.
464 H.R. Varian: Mikroekonomia. Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 450.
465 EfektywnoÊç techniczna odnosi si´ do jakoÊci przetwarzania nak∏adów w wyniki: dana jednostka jest efektywna tech-
nicznie, jeÊli przy danej wielkoÊci nak∏adów osiàga najwy˝sze mo˝liwe wyniki lub okreÊlonà wielkoÊç wyników uzyskuje
przy najni˝szych mo˝liwych nak∏adach.
466 Por.: Group of Ten Report on Consolidation in the Financial Sector (January 2001) www.bis.og, www.imf.org,
www.oecd.org, s. 254.
467 G. Rogowski: Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarzàdzania strategicznego. Poznaƒ 1998 Wydawnictwa
Wy˝szej Szko∏y Bankowej Poznaƒ, s. 58.
468 T. Beck, A. Demirguc-Kunt, R. Levine: Bank Concentration and Crises. World Bank 2003, s. 22.
469 Por: M. Paw∏owska: EfektywnoÊç, konkurencyjnoÊç i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002
– zwiàzki mi´dzy poj´ciami. „Bank i Kredyt” nr 6/2004, s. 60.
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W wi´kszoÊci ostatnich prac poÊwi´conych na podstawie analiz empirycznych stwierdzono, ˝̋ee  nniiee
mmaa  jjeeddnnoozznnaacczznnyycchh  zzwwiiààzzkkóóww  mmii´́ddzzyy  wwzzrroosstteemm  kkoonncceennttrraaccjjii  ssyysstteemmuu  aa ppoozziioommeemm  jjeeggoo  kkoonnkkuurreennccjjii470.

W literaturze wyró˝nia si´ dwie grupy metod s∏u˝àcych do badania poziomu konkurencji
na rynku bankowym: strukturalne i niestrukturalne471. W metodach strukturalnych zmiany konku-
rencji ∏àczy si´ ze zmianami koncentracji. Natomiast w metodach niestrukturalnych nie uwzgl´dnia
si´ wp∏ywu koncentracji na poziom konkurencji.

Metody niestrukturalne by∏y wykorzystane m.in. przez Gelosa, Roldosa (2002)472. Autorzy
starali si´ znaleêç odpowiedê na pytanie, czy w krajach nale˝àcych do emerging markets (mi´dzy
innymi w Polsce) kkoonnssoolliiddaaccjjaa  mmiiaa∏∏aa  nneeggaattyywwnnyy  wwpp∏∏yyww  nnaa ppoozziioomm  kkoonnkkuurreennccjjii. Wyniki tego bada-
nia wykaza∏y, ˝e chocia˝ w analizowanym okresie 1994-2000 liczba banków si´ zmniejszy∏a, nie do-
prowadzi∏o to do obni˝enia poziomu konkurencji w tych krajach. Ponadto analiza empiryczna473

wykaza∏a, ˝e model konkurencji w sektorze bankowym w krajach emerging markets jest taki sam,
jak w gospodarkach rozwini´tych i jest to konkurencja monopolistyczna.

Podobne wnioski dotyczàce krajów UE zaprezentowali Bikker i Groeneveld (1998)474 na pod-
stawie panelowego badania poziomu konkurencji i koncentracji poszczególnych krajów UE. Wyni-
ki badaƒ wykaza∏y, ˝e w wi´kszoÊci krajów UE w ich systemach bankowych struktura konkurencji
wskazuje na konkurencj´ monopolistycznà. 

Podobne wnioski zaprezentowa∏ Hempell (2002)475, prowadzàc badania nad poziomem
konkurencji w niemieckim sektorze bankowym. W pracy tej stwierdzono, ˝e na rynku niemieckim
poziom konkurencji wskazuje na konkurencj´ monopolistycznà. Zmiana poziomu koncentracji
na skutek fuzji i przej´ç nie doprowadzi∏a do zmiany poziomu konkurencji na rynku niemieckim
w latach 1993-1998.

Na podstawie analiz empirycznych przedstawionych w powy˝szych pracach, nie mo˝na za-
tem stwierdziç (ex post), jaki jest poziom konkurencji w sektorze bankowym przy danym poziomie
koncentracji. Ustalenie optymalnego poziomu koncentracji dla odpowiedniego poziomu konkuren-
cji wydaje si´ trudne. Ponadto poziom konkurencji mo˝e si´ znacznie zmieniaç w kolejnych okre-
sach niezale˝nie od kierunku zmian miar koncentracji476.

4. Zmiany strukturalne i technologiczne w sektorze banków komercyjnych
w Polsce w latach 1997-2003

W warunkach nasilajàcej si´ presji konkurencyjnej banki muszà pami´taç, ˝e rynek ca∏y czas
si´ zmienia. Zmieniajà si´ koniunktura gospodarcza, tempo rozwoju i zapotrzebowanie na okreÊlo-
ne us∏ugi bankowe. Znaczenie zmian jest tak du˝e, ˝e wspó∏czesne banki komercyjne starajà si´
tworzyç scenariusze sytuacji, które mogà wystàpiç w nast´pnych latach, w celu sprostania rozwija-
jàcej si´ konkurencji tworzà tzw. strategie konkurencyjne477. Banki podejmujà coraz bardziej Êwia-
dome dzia∏ania dla poprawienia swojej pozycji wobec konkurentów, walczà o zwi´kszenie udzia∏u
w rynku oraz obni˝enie kosztów. Cele te banki mogà osiàgaç m.in. dzi´ki wykorzystanie efektu ska-
li (poprzez uczestniczenie w procesie konsolidacji) oraz przez zaadaptowanie nowych technologii.

470 S. Hempell: Testing for Competition among German Banks. Discussion Paper 04/02, Economic Research Centre of
the Deutsche Bundesbank, s. 35.
471 C. More, M. Nagy: Relationship between Market Structure and Bank Performance: Empirical Evidence for Central
and Eastern Europe. MNB Working Paper, 12/2003, s. 1.
472 G.R. Gelos, J. Roldos: Consolidation and Market Structure in Emerging Market Banking Systems, op.cit., s. 16.
473 Analiz´ przeprowadzono na podstawie bazy BankScope, która zawiera dane dotyczàce bilansów banków i rachun-
ków wyników banków komercyjnych w poszczególnych krajach; zosta∏a stworzona przez Bureau van Dijk.
474 J.A. Bikker, H.J. Groeneveld: Competition and Concentration in the EU Banking Industry. DeNederlandsche Bank NV,
1998, s. 24.
475 H.S. Hempell: Testing for Competition among German Banks, op.cit., s. 35. 
476 Ibidem, s. 15.
477 L. Or´ziak, B. Pietrzak: BankowoÊç na Êwiecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Warszawa 2001, In-
stytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu SA, s. 132.
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ZZmmiiaannyy  ssttrruukkttuurraallnnee  ww ppoollsskkiimm  sseekkttoorrzzee  bbaannkkóóww  kkoommeerrccyyjjnnyycchh  ww llaattaacchh  11999977--22000033

Jednym z elementów strategii banków stosowanych w celu zwi´kszenia efektywnoÊci, sà fu-
zje i przej´cia. Zgodnie z tendencjami na Êwiatowych rynkach, tak˝e w Polsce w ostatnich latach
obserwuje si´ nasilenie procesów konsolidacyjnych prowadzàce do zmian koncentracji. Poziomy od-
powiednich miar koncentracji HHI, CR5, CR10, CR15 ilustruje tabela 2 (por. rozdz. 5.1.5).

Badajàc zmiennoÊç miar koncentracji, nale˝y zauwa˝yç, ˝e w cz´Êci analizowanego okresu
(1997-2001) miary te wykazujà tendencj´ wzrastajàcà. Zjawisku temu sprzyja∏y fuzje i przej´cia re-
alizowane przez du˝e banki. Z kolei w latach 2002-2003 miary koncentracji spad∏y. By∏o to spowo-
dowane wolniejszym rozwojem du˝ych banków.

ZZmmiiaannyy  tteecchhnnoollooggiicczznnee  ww ppoollsskkiimm  sseekkttoorrzzee  bbaannkkóóww  kkoommeerrccyyjjnnyycchh  ww llaattaacchh  11999977--22000033  

Dodatkowym czynnikiem, który wp∏ywa∏ na tempo i kierunki zmian zachodzàcych w pol-
skim systemie bankowym, by∏ szybki post´p techniczny. Szczególne znaczenie dla kszta∏tu wspó∏-
czesnych rozwini´tych rynków finansowych mia∏ post´p w dziedzinie nowych technologii oraz
ich praktyczne wykorzystanie w Êwiadczeniu us∏ug finansowych. Lata 1997-2003 to rozwój ban-
kowoÊci elektronicznej w technologii bankowej. Powstawa∏y nowe rynki niewymagajàce konfron-
tacji obu stron transakcji, wykorzystujàce po∏àczenia sieciowe. Us∏ugi te umo˝liwiajà klientom
dost´p do rachunku za poÊrednictwem komputera lub telefonu, czyli drogà elektronicznà. Ma to
du˝e znaczenie dla klientów banków, a w szczególnoÊci dla przedsi´biorstw, poniewa˝ umo˝li-
wia im sprawne zarzàdzanie p∏ynnoÊcià finansowà poprzez uzyskanie aktualnych, pe∏nych infor-
macji. Dzi´ki temu mo˝liwe jest tak˝e bezpoÊrednie zarzàdzanie Êrodkami pieni´˝nymi firmy
(tzw. cash-management). Ponadto wykorzystanie w dzia∏alnoÊci banku nowoczesnych technik
umo˝liwia zwi´kszenie wydajnoÊci pracy oraz usprawnienie zarzàdzania, co jest zasadnicze
w warunkach wielokrotnego wzrostu obrotów i nasilajàcej si´ konkurencji. Dzi´ki nowym rozwià-
zaniom technicznym banki by∏y w stanie podnieÊç jakoÊç dokonywanych operacji, usprawniç pro-
cedury rozliczeniowe oraz przyÊpieszyç obrót Êrodków pieni´˝nych. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e za-
stosowanie nowoczesnych technik otworzy∏o przed bankami perspektywy dalszego rozwoju. Na-
le˝y jednak zauwa˝yç, ˝e efekty post´pu mogà byç ogromnie zró˝nicowane. Z jednej strony po-
st´p techniczny wymaga bardzo du˝ych nak∏adów finansowych, co mo˝e byç problemem dla
banków o niskich kapita∏ach. Ponadto wprowadzenie nowych rozwiàzaƒ technicznych pociàga
za sobà zmian´ struktury kosztów dzia∏alnoÊci. Z regu∏y jest to obni˝ka kosztów osobowych

Tabela 2. Wskaêniki koncentracji banków komercyjnych w latach 1997-2003

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych NBP.

WWsskkaaêênniikk ii   HHHHII   ((ww  %%))  11999977 11999988 11999999 22000000 22000011 22000022

Kredyty brutto 0,051 0,045 0,066 0,061 0,076 0,077

Aktywa 0,074 0,067 0,079 0,076 0,089 0,087

Depozyty 0,088 0,077 0,082 0,080 0,094 0,093

CC RR55 ((ww  %%)) 11999977 11999988 11999999 22000000 22000011 22000022

Kredyty brutto 40,37 36,07 43,01 43,71 53,95 53,43

Aktywa 48,08 44,60 49,58 48,32 57,10 56,17

Depozyty 51,53 47,40 49,72 49,14 57,80 56,89

22000033

0,071

0,083

0,087

22000033

50,93

54,87

55,54

CC RR11 00 ((ww  %%)) 11999977 11999988 11999999 22000000 22000011 22000022

Kredyty brutto 60,71 56,83 65,09 63,99 77,30 77,31

Aktywa 68,41 64,78 70,43 69,35 80,92 80,44

Depozyty 69,94 66,80 70,84 70,01 62,20 81,39

CC RR11 55 ((ww  %%)) 11999977 11999988 11999999 22000000 22000011 22000022

Kredyty brutto 74,19 72,06 78,06 78,22 83,15 84,13

Aktywa 80,39 78,07 82,17 81,94 86,02 86,68

22000033

74,71

78,48

79,13

22000033

82,68

85,22

Depozyty 81,14 79,01 83,33 83,23 86,96 87,31 85,79
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i wzrost kosztów rzeczowych, co jednak nie powoduje zmiany ogólnego poziomu kosztów dzia-
∏alnoÊci478. Z drugiej strony efekty finansowe nak∏adów poniesionych na systemy informatyczne
pojawiajà si´ w wynikach banków po pewnym czasie, zatem konkretne dochody z poniesionych
inwestycji ujawniajà si´ dopiero w kolejnych latach analiz.

Rozwiàzania techniczne sta∏y si´ te˝ jednym z wa˝nych czynników wewn´trznych umo˝li-
wiajàcych bankom doskonalenie systemu zarzàdzania, podnoszenie jakoÊci pracy i tworzenie no-
wych kana∏ów dystrybucji. W latach 1997-2003 jednym z najszybciej rozwijajàcych si´ kana∏ów
dystrybucji w polskich bankach komercyjnych by∏a bankowoÊç internetowa. Banki, które mia∏y
w swojej ofercie elektroniczne formy dystrybucji produktów detalicznych, znacznie poprawi∏y swo-
jà efektywnoÊç i konkurencyjnoÊç479.

Odpowiednie wykorzystanie posiadanych technologii pozwoli∏o bankom zwi´kszyç efektyw-
noÊç i konkurencyjnoÊç. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych oraz tempo wprowa-
dzania nowoczesnych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych mia∏y zatem niewàtpliwy
wp∏yw na wzrost konkurencji w systemie bankowym.

5. Wyniki badania panelowego poziomu konkurencji na polskim rynku banko-
wym w latach 1997-2003

W celu ustalenia poziomu konkurencji polskiego sektora bankowego przeprowadzono bada-
nie panelowe na podstawie metodologii zastosowanej w pracy Gelosa i Roldosa (2002). Za miar´
konkurencji na rynku bankowym przyj´to wartoÊç elastycznoÊci funkcji przychodu, oznaczonà przez
HH480 i znanà w literaturze jako funkcj´ Panzara i Rosse’a (1987)481. Na postawie wartoÊci funkcji
H, wyodr´bnia si´ w strukturze organizacyjno-produkcyjej rynku monopol lub oligopol, konkuren-
cj´ monopolistycznà, konkurencj´ doskona∏à (tabela 3)482.

WWyynniikkii  eessttyymmaaccjjii  ssttaattyyssttyykkii  HH  PPaannzzaarraa  ii RRoossssee’’aa ddllaa  PPoollsskkii

Do ustalenia poziomu konkurencji na polskim rynku bankowym przeprowadzono badanie
panelowe w celu ustalenia wartoÊci elastycznoÊci funkcji przychodu HH na danych rocznych obejmu-
jàcych lata 1997-2003483. Ponadto z banków komercyjnych wydzielono grupy w zale˝noÊci od ty-
pu klienta. W badaniu obliczono trzy wartoÊci statystyki HH  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh  bbaannkkóóww  kkoommeerrccyyjjnnyycchh,,
ddllaa  bbaannkkóóww  ddeettaalliicczznnyycchh  oorraazz  bbaannkkóóww  kkoorrppoorraaccyyjjnnyycchh. WartoÊci statystyki H, okreÊlajàcej poziom
konkurencji dla poszczególnych grup banków, prezentuje tabela 4.

478 Ibidem, s. 245.
479 M. Paw∏owska: EfektywnoÊç, konkurencyjnoÊç i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002 –
zwiàzki mi´dzy poj´ciami, „Bank i Kredyt” nr 6/2004, s. 53.

480 H = / * , gdzie: Ri – funkcja przychodu, wi – cena nak∏adu.

481 Statystyka ta jest ogólnie przyj´tà miarà poziomu konkurencji na rynku bankowym (por. G.R Gelos, J. Roldos: Con-
solidation and Market Structure in Emerging Market Banking Systems, op.cit., s. 14, H. S. Hempel: Testing for Compe-
tition among German Banks, op.cit., s. 15).
482 Por. M. Paw∏owska: Wp∏yw zmian w strukturze sektora bankowego na jego efektywnoÊç w latach 1997-2002, po-
dejÊcie nieparametryczne, op.cit., s. 53.
483 Panel danych obejmowa∏ wszystkie banki komercyjne istniejàce w danym okresie. Do obliczenia funkcji H wykorzy-
stano odpowiednie wartoÊci z bilansu banków komercyjnych oraz rachunku wyników.

wi
Ri

!Ri
!wi 

Tabela 3. Interpretacja statystyki H Panzara i Rosse’a

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: H.S. Hempell, Testing for Competition among German Banks, op.cit. s. 8.

WWaarrttooÊÊçç  SSttaattyyssttyykkii   HH SStt rruukkttuurraa  rryynnkkuu

H † 0 monopol lub oligopol

0 < H < 1 konkurencja monopolistyczna

H=1 konkurencja doskona∏a
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Na podstawie wartoÊci (z tabeli 5) mo˝na stwierdziç, ˝e poziom konkurencji w poszczegól-
nych segmentach rynku wskazuje na kkoonnkkuurreennccjj´́  mmoonnooppoolliissttyycczznnàà i jest wy˝szy w segmencie ban-
kowoÊci detalicznej. 

W celu przeanalizowania zmian poziomu konkurencji w polskim sektorze bankowym w okre-
sie wzrostu miar koncentracji i ich spadku (podrozdzia∏ 3), obliczono wartoÊç funkcji statystyki H
dla dwóch okresów i oszacowano dwie wartoÊci statystyki HH, odpowiednio: H1 dla lat 1997-1999
oraz H2 dla lat 1999-2003 (tabela 5).

Na podstawie wartoÊci statystyki H (tabela 5) mo˝na stwierdziç, ˝e w latach 1999-2003 po-
ziom konkurencji na rynku bankowoÊci komercyjnej by∏ wy˝szy ni˝ w latach 1997-1999. Z porów-
nania miar koncentracji oraz poziomu konkurencji na polskim rynku bankowym wynika, ˝e wzrost
koncentracji w polskim sektorze bankowym nie spowodowa∏ spadku poziomu konkurencji (tabele
2 i 5). Na postawie przeprowadzonego badania ssttaattyyssttyykkii  HH (poziomu konkurencji) oraz poszcze-
gólnych miar koncentracji nniiee  mmoo˝̋nnaa zzaatteemm  jjeeddnnoozznnaacczznniiee  ssttwwiieerrddzziiçç,,  ˝̋ee  wwzzrroosstt  kkoonncceennttrraaccjjii  pprroo--
wwaaddzzii∏∏  ddoo ssppaaddkkuu  ppoozziioommuu  kkoonnkkuurreennccjjii. Ponadto istniejà kraje o systemach bankowych bardziej
skoncentrowanych ni˝ w Polsce, gdzie stopieƒ konkurencji jest wysoki, np. kraje skandynawskie.
Wydaje si´ zatem, ˝e negatywne dla konkurencji efekty konsolidacji zosta∏y zneutralizowane po-
przez zwi´kszenie udzia∏u w rynku kapita∏u zagranicznego, co wp∏ywa∏o na wzrost efektywnoÊci
technicznej w bankach. Taki sam wniosek zosta∏ przedstawiony w pracy Gelosa i Roldosa. Autorzy
ci wskazujà na fakt, ˝e proces konsolidacji szczególnie w Europie Ârodkowej nie jest jeszcze zakoƒ-
czony i trudno jest formu∏owaç jednoznaczne wnioski484.

Z przeprowadzanych badaƒ konkurencji wynika, ˝e jej poziom w kolejnych latach mo˝e
si´ nieznacznie zmieniaç, wzrastaç lub spadaç, niezale˝nie od kierunku zmian miar koncentra-
cji. Podobne wnioski zosta∏y zaprezentowane w pracy Hempella (2002)485 oraz pracy Bikkera
i Groenevelda (1998)486.

Na podstawie empirycznej analizy poziomu konkurencji w sektorach bankowych Czech i W´-
gier mo˝na równie˝ stwierdziç, ˝e w latach 1997-2001 struktura organizacyjno-produkcyjna wska-

484 G.R. Gelos, J. Roldos, Consolidation and Market structure in Emerging Market Banking Systems, op.cit., s. 22.
485 H.S. Hempell, Testing for Competition among German Banks, op.cit., s. 35.
486 J.A. Bikker, H.J. Groeneveld: Competition and Concentration in the EU Banking Industry, op.cit., s. 5.

Tabela 4. WartoÊç statystyki H dla banków komercyjnych dzia∏ajàcych w Polsce, 
w latach 1997-2003

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych NBP.

BBaannkk ii   
kkoommeerrccyy jjnnee

BBaannkk ii   
ddeettaall ii cczznnee BBaannkkii   kkoorrppoorraaccyyjjnnee

1997-2003 WartoÊci statystyki H 0,74 0,73 0,66

p(F-test) (0,000) (0,000) (0,000)

Tabela 5. WartoÊç statystyki H dla Polski dla lat 1997-1999 oraz 1999-2003 

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych NBP.

WWaarrttooÊÊcc ii   ssttaattyyssttyykkii   HH BBaannkkii   kkoommeerrccyy jjnnee BBaannkkii   ddeettaall ii cczznnee BBaannkkii   kkoorrppoorraaccyyjjnnee

1997–1999 H1 0,49 0,64 0,45

p(F-test) (0,000) (0,000) (0,000)

1999-2003 H2 0,74 0,72 0,61

p(F-test) (0,000) (0,000) (0,000)

Tabela 6. WartoÊç statystyki H dla systemu bankowego W´gier i Czech, w latach 1997-2001

èród∏o: obliczenia w∏asne.

CCzzeecchhyy WW´́ggrryy

1997 - 2001 WartoÊci statystyki H 0,58 0,65

p(F-test) (0,000) (0,000)
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zywa∏a na wyst´powanie kkoonnkkuurreennccjjii  mmoonnooppoolliissttyycczznneejj. Wyniki te wskazujà, ˝e poziom konkuren-
cji polskiego sektora bankowego jest zbli˝ony do poziomu konkurencji panujàcego w krajach Euro-
py Ârodkowej oraz UE.

O wzrastajàcym poziomie konkurencji na polskim rynku bankowym Êwiadczy równie˝
malejàcy poziom mar˝y odsetkowej (tabela 7).

Analizujàc wartoÊci wskaênika mar˝y w latach 1997-2003, nale˝y zauwa˝yç, ˝e na spadko-
wà tendencje tego wspó∏czynnika mia∏y wp∏yw: rosnàca konkurencja w sektorze oraz spadek po-
ziomu inflacji i stóp procentowych. Nale˝y jednak zwróciç uwag´, ˝e w krajach UE wskaênik ten jest
przeci´tnie dwukrotnie ni˝szy. 

Udzia∏ kapita∏u zagranicznego w bankach komercyjnych w Polsce, który poÊrednio przyczyni∏
si´ do wzrostu know-how i wprowadzenia nowych technologii IT, wp∏ynà∏ zatem na wzrost pozio-
mu konkurencji w poszczególnych segmentach rynku.

6. Wyniki badania efektywnoÊci technicznej dla lat 1997-2003 – podejÊcie
nieparametryczne

W analizowanym okresie post´pujàca konsolidacja wp∏ywa∏a równie˝ na efektywnoÊç ban-
ków. W badaniu efektywnoÊci technicznej i skali polskich banków komercyjnych wykorzystano nie-
parametrycznà metod´ DEA487. Grigorian i Manole wykazali, ˝e metoda DEA, dobrze estymuje
efektywnoÊç sektorów bankowych w warunkach transformacji488. Badanie poziomu efektywnoÊci
technicznej polskich banków w latach 1997-2003 wykaza∏o nieznaczny wzrost efektywnoÊci tech-
nicznej sektora bankowego pomi´dzy latami 1997 a 2003. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e w 2002 r.
nastàpi∏ spadek efektywnoÊci489 w porównaniu z 2001 r. Mog∏o to oznaczaç, ˝e potencjalne ko-
rzyÊci wynikajàce z fuzji i przej´ç w 2002 r. nie by∏y w stanie zrekompensowaç wp∏ywu sfery real-
nej na sektor bankowy i pogarszania si´ jakoÊci portfela kredytowego. W 2003 r. miary efektywno-
Êci ponownie jednak wzros∏y. By∏o to spowodowane m.in. o˝ywieniem gospodarczym i lepszymi
wynikami banków. W analizowanym okresie wzrostowi poziomów miar efektywnoÊci technicznej
towarzyszy∏ zatem wzrost poziomu konkurencji w sektorze banków komercyjnych.

7. Wnioski

• Instytucje finansowe w Polsce reagujà na zmiany w swoim otoczeniu, szukajàc nowych
klientów, zwi´kszajàc swojà ofert´ produktowà oraz zwi´kszajàc zasi´g terytorialny. Wyda-
je si´, ˝e procesy fuzji i przej´ç oprócz bardzo szybko rozwijajàcej si´ technologii IT w ban-
kach komercyjnych by∏y jednà z przyczyn wzrostu efektywnoÊci technicznej oraz wzrostu
poziomu konkurencji w sektorze bankowym w Polsce w okresie 1997-2003. Zatem rozwój
nowoczesnych technologii informatycznych mo˝e byç postrzegany jako jedno ze êróde∏

Tabela 7. Mar˝a odsetkowa polskiego sektora bankowego w latach 1997–2003 (w %)

èród∏o: NBP.

MMaarr ˝̋aa  ooddsseettkkoowwaa  11999977 11999988 11999999 22000000 22000011 22000022

Dochody odsetkowe/aktywa (NIM) 5,23 4,58 4,01 4,26 3,38 3,30

22000033

3,23

487 W metodzie DEA definiuje si´ miar´ produktywnoÊci jako iloraz wyników do nak∏adów. Za pomocà programowania
liniowego tworzy si´ krzywà efektywnoÊci danego obiektu. Obiekty uwa˝a si´ za efektywne technicznie, je˝eli znajdujà
si´ na krzywej efektywnoÊci. JeÊli znajdujà si´ poni˝ej krzywej efektywnoÊci, sà nieefektywne technicznie.
488 D.A. Grigorian, V. Manole: Determinants of Commercial Bank Performance in Transition: An Application of Data
Envelopment Analysis. „IMF Working Paper”, WP/02146, s. 18.
489 M. Paw∏owska, Wp∏yw zmian w strukturze sektora bankowego na jego efektywnoÊç w latach 1997-2000 podejÊcie
nieparametryczne, op.cit., s. 57.
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przewagi konkurencyjnej. Odpowiednie wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala
zwi´kszaç efektywnoÊç dzia∏aƒ, a co za tym idzie stosowaç strategi´ najni˝szych kosztów.

• Z przeprowadzonego badania polskiego sektora bankowego wynika, ˝e struktura rynku
jest taka sama jak w wi´kszoÊci krajów rozwini´tych i jest to konkurencja monopolistyczna.

• Ponadto, z przeprowadzonych analiz empirycznych dotyczàcych poziomu konkurencji oraz
analiz efektywnoÊci technicznej na polskim rynku bankowym wynika, ˝e proces konsolida-
cji nie wp∏ynà∏ dotychczas na obni˝anie si´ poziomu konkurencji w polskim sektorze ban-
kowym (podobnie jak w krajach rozwini´tych490). Sta∏o si´ wr´cz przeciwnie, poziom kon-
kurencji w bankach komercyjnych w ostatnim okresie wzrós∏.

• Wyniki analiz pozwalajà stwierdziç, ˝e poziom konkurencji polskiego sektora bankowego
jest zbli˝ony do poziomu konkurencji wyst´pujàcego w krajach UE. Spowodowane jest to
m.in. tym, ˝e polskie banki sà bardzo zaawansowane w wykorzystywaniu najnowszych
technologii informatycznych. Oferujà te˝ nowoczesne produkty bankowe, które nie odbie-
gajà jakoÊcià od produktów oferowanych w bankach krajów cz∏onkowskich UE.

• Przystàpienie Polski do UE na pewno spowoduje zwi´kszenie si´ presji konkurencyjnej
na banki komercyjne dzia∏ajàce na terenie Polski. Wydaje si´, ˝e polskie banki sà dobrze
przygotowane do konkurencji z innymi bankami na wspólnym rynku europejskim. Jednak
z uwagi na rosnàcà presj´ konkurencyjnà banki b´dà zmuszane do poprawy swojej efek-
tywnoÊci poprzez minimalizacj´ kosztów dzia∏alnoÊci oraz wzbogacanie oferty produkto-
wej. Realizacji tych celów sprzyjajà rozwój nowoczesnych technologii oraz odpowiednia
specjalizacja (wykorzystanie niszy rynkowej).

490 W krajach skandynawskich, np. Finlandii, gdzie poziom koncentracji jest bardzo wysoki, nie ma on wp∏ywu na po-
ziom konkurencji na rynku finansowym.
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Kalendarium wydarzeƒ majàcych wp∏yw na rynki finansowe w Polsce
i za granicà w 2002 i 2003 r.

1 Uchwa∏a Nr 1/2002 Rady Polityki Pieni´˝nej z dnia 29 stycznia 2002 r.

MMiieess iiààcc WWyyddaarrzzeenniiee

LLuuttyy

1 lutego

ww  kkrraa jjuu zzaa  ggrraanniiccàà

Wprowadzono cotygodniowà sprzeda˝ 28-dniowych bonów pieni´˝nych
w ramach operacji otwartego rynku.

7 lutego Agencja ratingowa Moody’s utrzyma∏a d∏ugoterminowy rating dla Polski
na poziomie Baa1.

SSttyycczzeeƒƒ  22000022

8 lutego GPW podpisa∏a z gie∏dà Euronext list intencyjny w sprawie wzajemnego
cz∏onkostwa i dost´pu do rynku kasowego i terminowego.

3 stycznia Debiut akcji spó∏ki Eldorado na GPW

11 lutego Up∏ynnienie kursu peso w Argentynie

19 lutego

4 stycznia Wniosek o upad∏oÊç Elektrimu

Debiut kontraktów futures na indeks MIDWIG na GPW

26 lutego Ministerstwo Finansów wyemitowa∏o obligacje denominowane w euro
o wartoÊci 750 mln EUR.

6 stycznia Dewaluacja argentyƒskiego peso do dolara

28 lutego Sejm przyjà∏ rzàdowà strategi´ gospodarczà.

17 stycznia CeTO przej´∏a 100% akcji Polskiej Gie∏dy Finansowej.

MMaarrzzeecc

14 marca

30 stycznia
RPP obni˝y∏a podstawowe stopy procentowe o 150 i 200 punktów
bazowych. Modyfikacja sposobu prowadzenia operacji otwartego rynku
(regularne operacje podstawowe i operacje dostrajajàce)1.

Sejm uchwali∏ bud˝et na 2002 r.

27 marca

Rada Gie∏dy obni˝y∏a op∏aty od obrotu akcjami (z 0,069% do 0,059%)
i kontraktami terminowymi (prowizja od 1 kontraktu – 3 z∏).
Zmiany w tabeli op∏at za rejestracj´ transakcji w KDPW: kontrakty futures
– 1,5 z∏; rynek kasowy – 1,7 z∏; jednostki indeksowe – 1,7 z∏; op∏ata
transakcyjna – 0,0085%

KKwwiieecc iieeƒƒ

1 kwietnia GPW obni˝y∏a op∏aty od transakcji gie∏dowych na rynku akcji i rynku
terminowym

5 kwietnia
Zmiany w Regulaminie obrotu CeTO. CeTO stworzy segment rynku
obligacji, które b´dà sprzedawane w ofercie publicznej wy∏àcznie du˝ym
inwestorom (kwalifikowanym).

9 kwietnia Uruchomienie przez CeTO elektronicznej platformy obrotu skarbowymi
papierami wartoÊciowymi (ERSPW)

17 kwietnia Pierwszy przetarg 20-letnich obligacji skarbowych o sta∏ym
oprocentowaniu

20 kwietnia Zawieszenie operacji bankowych w Argentynie

25 kwietnia
RPP obni˝y∏a podstawowe stopy procentowe o 50 punktów bazowych.
Pierwsze notowanie na GPW obligacji zamiennych na akcje spó∏ki
ComArch

26 kwietnia Pierwszy dzieƒ handlu obligacjami skarbowymi przez banki na CeTO na
ERSPW

MMaa jj

14 maja Pierwsze notowanie certyfikatów inwestycyjnych, emitowanych przez
Pioneer Arbitra˝owy Specjalistyczny Fundusz Zamkni´ty

23 maja Debiut akcji spó∏ki Telmax na GPW

29 maja

KNUiFE podj´∏a uchwa∏´ o udzieleniu zezwolenia na po∏àczenie PTE
Skarbiec-Emerytura i PTE Big Banku Gdaƒskiego (zarzàdzajàcego OFE
EGO), poprzez przeniesienie ca∏ego majàtku PTE BIG Banku Gdaƒskiego
na PTE Skarbiec-Emerytura
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CCzzeerrwwiieecc

1 czerwca W NBP powsta∏ Departament Systemu Finansowego.

12 czerwca Posiedzenie Rady Gabinetowej, poÊwi´cone przedstawieniu przez rzàd
opinii na temat polityki pieni´˝nej

26 czerwca RPP obni˝y∏a podstawowe stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Upublicznienie afery ksi´gowej amerykaƒskiej
spó∏ki WorldCom

28 czerwca

Ministerstwo Finansów wyemitowa∏o 10-letnie obligacje denominowane
w USD o wartoÊci 1 mld USD.
Zarzàd NBP przyjà∏ dokument „Rekomendacja w sprawie standardowej
dokumentacji niepublicznych emisji krótko- i Êrednioterminowych obliga-
cji nieskarbowych prowadzonych za poÊrednictwem kilku dealerów”.

Upublicznienie afery ksi´gowej amerykaƒskiej
spó∏ki Xerox

LL iipp iieecc

2 lipca
Dymisja ministra finansów Marka Belki
Rzàd ustali∏ deficyt bud˝etu na 2003 r. na poziomie 43 mld z∏
Debiut akcji spó∏ki W. Kruk na GPW

5 lipca Grzegorz Ko∏odko nowym ministrem finansów

27 lipca Sejm uchwali∏ nowe Prawo dewizowe.

31 lipca Standard & Poor’s obni˝y∏ rating dla Polski do A. Wybuch kryzysu finansowego w Urugwaju

SSiieerrppiieeƒƒ

26 sierpnia Rozporzàdzenie Ministra Finansów okreÊlajàce sposób dokonywania
op∏at na rzecz KPWiG

28 sierpnia RPP obni˝y∏a stopy procentowe o 50 punktów bazowych.

WWrrzzeess iieeƒƒ

4 wrzeÊnia Zmiany w Regulaminie Gie∏dy, umo˝liwiajàce uchwalenie zasad ∏adu
korporacyjnego dla spó∏ek gie∏dowych

5 wrzeÊnia Dodatkowa emisja 10-letnich obligacji skarbowych na rynku
amerykaƒskim o wartoÊci 400 mln USD

9 wrzeÊnia Projekt bud˝etu na 2003 r.
Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

25 wrzeÊnia RPP obni˝y∏a stopy procentowe o 50 punktów bazowych.

30 wrzeÊnia

KDPW zwolni∏ banki i biura maklerskie z op∏at zwiàzanych z obs∏ugà
transakcji, których przedmiotem sà certyfikaty indeksowe. Uchwa∏a obo-
wiàzywa∏a do koƒca 2002 r. 
Zmiany w regulaminie KDPW

PPaaêêddzz iieerrnniikk

1 paêdziernika Wesz∏o w ˝ycie nowe Prawo dewizowe.

3 paêdziernika KPWiG zaakceptowa∏a Kodeks Dobrych Praktyk.

7 paêdziernika Debiut bonów skarbowych na ERSPW prowadzonym przez CeTO

19 paêdziernika Pozytywne wyniki referendum w Irlandii w
sprawie przyj´cia Traktatu Nicejskiego

23 paêdziernika RPP obni˝y∏a podstawowe stopy procentowe o 50 punktów bazowych

30 paêdziernika Ministerstwo Finansów wyemitowa∏o 8-letnie obligacje denominowane
w GBP o wartoÊci 400 mln GBP.

LL ii ss ttooppaadd

6 listopada FED obni˝y∏ podstawowe stopy procentowe o
50 punktów bazowych

13 listopada Ministerstwo Finansów wybra∏o 12 banków na dealerów SPW.

15 listopada CeTO wprowadzi∏o system autoryzowanych doradców

20 listopada KNB wyda∏a zezwolenie dla duƒskiego banku hipotecznego Nykredit A/S
na utworzenie specjalistycznego banku hipotecznego w Polsce.

27 listopada RPP obni˝y∏a podstawowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

29 listopada

Wiedeƒska gie∏da OTOB wprowadzi∏a do
obrotu transakcje terminowe i opcje na indeksy
Êrodkowoeuropejskie CECE (czeski CTX, Polski
PTX oraz w´gierski HTX)

GGrruuddzz iieeƒƒ

4 grudnia
PKO Bank Polski SA rozpoczà∏ sprzeda˝ obligacji skarbowych na
zasadach umo˝liwiajàcych unikni´cie 20-procentowego podatku od
zysków kapita∏owych.

5 grudnia Europejski Bank Centralny obni˝y∏ podstawowe
stopy procentowe o 50 punktów bazowych.

6 grudnia Minister Finansów wyda∏ Regulamin pe∏nienia funkcji Dealera
Skarbowych Papierów WartoÊciowych.
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10 grudnia Debiut obligacji TP SA na CeTO. Sà to pierwsze obligacje korporacyjne
notowane na tym rynku.

12 grudnia NBP wybra∏ 12 banków – dealerów, które b´dà mog∏y braç udzia∏ w
operacjach otwartego rynku.

Szczyt UE w Kopenhadze – zakoƒczenie
negocjacji akcesyjnych z 10 paƒstwami
kandydujàcymi

18 grudnia Sejm uchwali∏ ustaw´ bud˝etowà na 2003 r.

SSttyycczzeeƒƒ  22000033

6 stycznia Minister gospodarki J. Piechota i szef resortu skarbu W. Kaczmarek
zostali odwo∏ani. Nowym ministrem skarbu zosta∏ S. Cytrycki.

8 stycznia
Zmiany w rzàdzie; powsta∏o Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej.

Argentyƒski bank centralny zniós∏ pod
naciskiem MFW wi´kszoÊç wprowadzonych rok
wczeÊniej ograniczeƒ walutowych.

13 stycznia Zakoƒczenie fuzji PTE BIG Banku Gdaƒskiego i PTE Skarbiec-Emerytura

16-17 stycznia
Ministerstwo Finansów zapowiedzia∏o, ˝e nie chce przed∏u˝aç zwolnienia
z podatków od zysków osiàgni´tych na gie∏dzie
Wiceministrowie finansów, I. O˝óg i T. Michalak podali si´ do dymisji

Interwencje w´gierskiego banku centralnego
na rynku walutowym w celu obni˝enia kursu
forinta. Dwukrotne obni˝enie podstawowej sto-
py procentowej przez w´gierski bank centralny.
Wprowadzono ograniczenia w lokowaniu
na W´grzech Êrodków przez zagraniczne banki.
Uruchomienie w Rosji pierwszego funduszu po-
wierniczego o nazwie Sadko

27 stycznia Sprzeda˝ 10-letnich euroobligacji o wartoÊci 1,25 mld euro

30 stycznia RPP obni˝y∏a stopy procentowe o 25 punktów bazowych
Debiut akcji spó∏ki Zak∏ady Mi´sne Duda na GPW

styczeƒ BIG Bank Gdaƒski zmieni∏ nazw´ na Bank Millennium.

LLuuttyy

3 lutego Swiss Exchange Groups przej´∏a kontrol´ nad
europejskà elektronicznà gie∏dà akcji Virt-x.

6 lutego Bank Anglii obni˝y∏ podstawowe stopy
procentowe o 25 punktów bazowych.

11 lutego PKO Bank Polski SA zosta∏ nowym i jedynym agentem emisji obligacji
Skarbu Paƒstwa, sprzedawanych klientom indywidualnym

12 lutego Nieudany przetarg 20-letnich obligacji skarbowych

14 lutego GPW i moskiewska gie∏da Micex podpisa∏y memorandum o wspó∏pracy

26 lutego

GPW otrzyma∏a decyzj´ francuskiego Ministerstwa Gospodarki, Finansów
i Przemys∏u, na podstawie której zosta∏a zaliczona do rynków uznanych
w rozumieniu regulacji francuskich. Umo˝liwi to oferowanie produktów
GPW we Francji i zawieranie transakcji na naszym rynku przez brokerów
z Francji.

27 lutego
RPP obni˝y∏a podstawowe stopy procentowe o 50 punktów bazowych,
stop´ referencyjnà o 25 punktów bazowych, stopa depozytowa
pozosta∏a bez zmian

28 lutego

Minister Finansów G. Ko∏odko przedstawi∏ za∏o˝enia reformy finansów
publicznych (ni˝sze podatki, likwidacja wszystkich ulg i zwolnieƒ, poda-
tek od zysków kapita∏owych).
Sejm uchwali∏ nowe Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze.

MMaarrzzeecc

3 marca Rozpad koalicji SLD-UP-PSL

6 marca Europejski Bank Centralny obni˝y∏ podstawowe
stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

14 marca
Sejm przyjà∏ ustaw´ o Banku Gospodarstwa Krajowego, w myÊl której
BGK, po przystàpieniu Polski do UE, przejmie od NBP m.in. obs∏ug´
rachunków bud˝etu paƒstwa.

20 marca Poczàtek inwazji na Irak

21 marca Kompania W´glowa otrzyma∏a pakiet akcji TP SA wart oko∏o 550 mln z∏

24 marca Debiut terminowych kontraktów akcyjnych (BZ WBK, Bank Millennium)
Minister skarbu Cytrycki z∏o˝y∏ rezygnacj´

27 marca RPP obni˝y∏a podstawowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych

marzec
BRE Bank przejà∏ Bank Cz´stochowa.
Komisja Nadzoru Bankowego wprowadzi∏a zarzàd komisaryczny 
w Banku Przemys∏owym.

KKwwiieecc iieeƒƒ

8 kwietnia Rzàd zaakceptowa∏ Traktat Akcesyjny do Unii Europejskiej

9 kwietnia Parlament Europejski zaakceptowa∏ Traktat Akcesyjny do Unii Europejskiej
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10 kwietnia

Pierwsza publiczna emisja listów zastawnych Rheinhyp-BRE Banku
Hipotecznego o wartoÊci 200 mln z∏ (CeTO)
Minister gospodarki, pracy i polityki spo∏ecznej J. Hausner zaproponowa∏
konkurencyjnà wobec propozycji G. Ko∏odki reform´ finansów
publicznych.

11 kwietnia Zurich PTE SA funkcjonuje pod nowà firmà – Generali PTE SA

12 kwietnia Referendum unijne na W´grzech

16 kwietnia Polska delegacja rzàdowa podpisa∏a Traktat Akcesyjny do Unii
Europejskiej.

25 kwietnia
RPP obni˝y∏a stop´ procentowà od kredytu lombardowego o 50
punktów bazowych, stop´ redyskontowà i referencyjnà o 25 punktów
bazowych: stopa depozytowa pozosta∏a bez zmian

kwiecieƒ NBP odkupi∏ od banków obligacje indeksowane do inflacji o wartoÊci
oko∏o 5 mld z∏

MMaa jj

Emisja 10-letnich obligacji nominowanych w euro o wartoÊci 800 mln
EUR

8 maja Zurich OFE zaczyna prowadziç dzia∏alnoÊç pod nazwà Generali OFE.

12 maja Rzàd zatwierdzi∏ projekt nowelizacji Kodeksu spó∏ek handlowych.
Wprowadzenie do obrotu na CeTO obligacji miasta Rybnik.

22 maja Sejm przyjà∏ pakiet 4 ustaw ubezpieczeniowych.

29 maja RPP obni˝y∏a wszystkie stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

CCzzeerrwwiieecc

3 czerwca Decyzja ministrów finansów Unii Europejskiej o
wprowadzeniu od 2005 r. podatku od odsetek

5 czerwca Europejski Bank Centralny obni˝y∏ podstawowe
stopy procentowe o 50 punktów bazowych

7–8 czerwca Referendum w sprawie przystàpienia Polski do Unii Europejskiej, 77,45%
ZA, frekwencja 58,85%.

11 czerwca Minister finansów G. Ko∏odko poda∏ si´ do dymisji. Jego nast´pcà zosta∏ 
A. Raczko.

13 czerwca Rzàd L. Millera otrzyma∏ od Sejmu wotum zaufania. Referendum za przystàpieniem Czech do Unii
Europejskiej

17 czerwca Rzàd zdecydowa∏, ˝e podatek CIT od 2004 r. b´dzie wynosiç 19%.

18 czerwca Rzàd przyjà∏ projekt ustawy pozwalajàcej na emisj´ obligacji na sp∏at´
zad∏u˝enia wobec otwartych funduszy emerytalnych.

25 czerwca

FED obni˝y∏ stopy procentowe o 25 punktów
bazowych.
Clearnet i London Clearing House uzgodni∏y
fuzj´.

26 czerwca

RPP obni˝y∏a podstawowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych.
Polska zaoferowa∏a siedmioletnie obligacje na rynku japoƒskim o warto-
Êci 25 mld jenów i kuponie odsetkowym 0,84 %. Jest to pierwsza prze-
prowadzona przez Polsk´ emisja tzw. samurajów, czyli obligacji emito-
wanych przez nierezydentów w Japonii.

Decyzja o likwidacji do 5 stycznia 2004 r. rynku
Nasdaq Europe z siedzibà w Brukseli

30 czerwca
Agencja ratingowa Standard & Poors obni˝y∏a perspektywy oceny
wiarygodnoÊci kredytowej Polski ze stabilnej na negatywnà ze wzgl´du
na z∏e perspektywy finansów publicznych.

czerwiec
Dewaluacja w´gierskiego forinta. Bank
centralny podniós∏ podstawowà stop´
procentowà o 100 punktów bazowych.

LL iipp iieecc

2 lipca Przyj´cie dyrektywy dotyczàcej prospektu
emisyjnego

10 lipca Bank Anglii obni˝y∏ podstawowà stop´
procentowà o 25 punktów bazowych.

22 lipca Rzàd przedstawi∏ za∏o˝enia do projektu bud˝etu na 2004 r. (planowany
deficyt bud˝etowy ma wynosiç 45,5 mld z∏).

23 lipca Sejm uchwali∏ ustaw´ o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ ZUS
wobec OFE z tytu∏u nieprzekazanych sk∏adek.

25 lipca Rzàd zaakceptowa∏ reform´ podatkowà, w myÊl której zniknie wi´kszoÊç
ulg podatkowych.



Kalendarium wydarzeƒ majàcych wp∏yw na rynki finansowe w Polsce i za granicà w 2002 i 2003 r.

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W LATACH 2002–2003 261

MMiieess iiààcc WWyyddaarrzzeenniiee

ww  kkrraa jjuu zzaa  ggrraanniiccàà

SSiieerrppiieeƒƒ

6 sierpnia

Debiut akcji spó∏ki Hop na GPW
Rzàd przyjà∏ ustaw´ o indywidualnych kontach emerytalnych. Zak∏ada
ona zwolnienie indywidualnych oszcz´dnoÊci emerytalnych z podatku od
dochodów kapita∏owych. Ustawa ma wejÊç w ˝ycie 1 kwietnia 2004 r.

13 sierpnia Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe wprowadzajà kredyty
hipoteczne.

22 sierpnia Najwi´kszy w historii wolumen obrotu kontraktami terminowymi (43.991
kontraktów)

26 sierpnia J. Czekaj zosta∏ nowym cz∏onkiem RPP

27 sierpnia Sejm uchwali∏ nowelizacj´ ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych.

sierpieƒ

Rzàd przyjà∏ Êredniookresowà strategi´ finansów publicznych
Pierwsze w historii polskich ubezpieczeƒ przej´cie portfela innego
towarzystwa. KNUiFE zatwierdzi∏a przeniesienie portfela mi´dzy firmami
Inter-˚ycie a Wüstenrot ˚ycie. 

WWrrzzeess iieeƒƒ

1 wrzeÊnia Wprowadzenie na GPW dogrywki dla instrumentów w notowaniach
ciàg∏ych

3 wrzeÊnia Nowojorski prokurator E. Spitzer oskar˝y∏
amerykaƒskie fundusze powiernicze o oszustwa 

9 wrzeÊnia Rzàd zgodzi∏ si´ na liniowà stawk´ podatku dochodowego w wysokoÊci
19% dla firm jednoosobowych (rozliczajàcych si´ wg PIT).

11 wrzeÊnia Dopuszczenie do obrotu na CeTO obligacji spó∏ki BZ WBK Leasing

14 wrzeÊnia Szwedzi opowiedzieli si´ w referendum
przeciwko wprowadzeniu euro.

16 wrzeÊnia Po∏àczenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa SA z Bankowym
Towarzystwem Ubezpieczeƒ i Reasekuracji Heros SA

17 wrzeÊnia

Rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç czwarty bank hipoteczny – Nykredit Bank
Hipoteczny.
Polska awansowa∏a na czwartà pozycj´ w rankingu krajów uznanych
w 2003 r. za najatrakcyjniejsze do lokowania bezpoÊrednich inwestycji
zagranicznych, osiàgajàc tym samym najlepszy wynik w historii (AT
Kearney). Rada Gie∏dy zmieni∏a Regulamin GPW, umo˝liwiajàc
prowadzenie notowaƒ w walutach obcych.
Ostrze˝enie ze strony agencji ratingowych o mo˝liwoÊci obni˝enia oceny
Polski. Kurs z∏otego znacznie spad∏.

19 wrzeÊnia Zarzàd ZBP przyjà∏a „Rekomendacj´ dotyczàcà zawierania wybranych
transakcji na polskim rynku mi´dzybankowym”.

22 wrzeÊnia Wprowadzenie do obrotu na GPW opcji na WIG20

30 wrzeÊnia

Rada Polityki Pieni´˝nej zadecydowa∏a o obni˝eniu od 31 paêdziernika
stopy rezerw obowiàzkowych z 4,5% do 3,5 %.
Rzàd przyjà∏ projekt nowelizacji ustawy Prawo o publicznym obrocie pa-
pierami wartoÊciowymi, zwi´kszajàcy uprawnienia KPWiG i umo˝liwiajà-
cy skuteczniejsze egzekwowanie prawa na rynku kapita∏owym.

PPaaêêddzz iieerrnniikk

1 paêdziernika Zaczyna obowiàzywaç ustawa Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze

2 paêdziernika 

Spó∏ki MTS S.p.A. oraz Centralna Tabela Ofert SA (CeTO) poinformowa∏y,
˝e podpisa∏y list intencyjny dotyczàcy uruchomienia rynku polskich obli-
gacji skarbowych wed∏ug systemu MTS. Zgodnie z ww. listem, MTS
obejmie udzia∏ mniejszoÊciowy w CeTO i zapewni swojà platform´ Tele-
matico do obrotu papierami wartoÊciowymi.

8 paêdziernika

Rzàd przyjà∏ program racjonalizacji wydatków publicznych przygotowany
przez J. Hausnera
Centralna Tabela Ofert przyzna∏a Bankowi Pekao SA status uczestnika
obrotu regulowanego. Bank b´dzie móg∏ w swoim imieniu i na w∏asny
rachunek handlowaç instrumentami d∏u˝nymi notowanymi na CeTO.

Po raz pierwszy w historii agencja Moody’s
podwy˝szy∏a rating inwestycyjny Rosji z Ba2 do
Baa3.

14 paêdziernika
Debiut na GPW akcji pierwszej zagranicznej spó∏ki Banku Austria
Creditanstalt
Sejm uchwali∏ obni˝enie podatku CIT do 19%.

28 paêdziernika
KPWiG zatwierdzi∏a zmiany w Regulaminie Gie∏dy. Dotyczà one m.in.
umo˝liwienia wyznaczania kursów papierów wartoÊciowych w walutach
obcych.

30 paêdziernika

Nowe regulacje w sektorze finansowym:
– decyzja o zmianie zasad klasyfikacji kredytów zagro˝onych,
– decyzja o wprowadzeniu oprocentowania rezerwy obowiàzkowej od

1 maja 2004 r.,
– decyzja o utworzeniu funduszu por´czeƒ unijnych.
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LL ii ss ttooppaadd

1 listopada Jean-Claude Trichet objà∏ stanowisko prezesa
EBC.

5 listopada Ministerstwo Skarbu Paƒstwa sprzeda∏o inwestorom instytucjonalnym
7,5% akcji TP SA 

Amerykaƒska Komisja Papierów WartoÊciowych
(SEC) przyj´∏a nowe, zaostrzone zasady nadzoru
korporacyjnego dla spó∏ek notowanych na
NYSE i Nasdaq.

6 listopada Senat odrzuci∏ poprawk´ zak∏adajàcà odroczenie wprowadzenia podatku
gie∏dowego o 12 miesi´cy.

Bank Anglii podwy˝szy∏ podstawowà stop´
procentowà o 25 punktów bazowych

12 listopada
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(wprowadzono 19-procentowy podatek od dochodów z dzia∏alnoÊci
gospodarczej dla osób rozliczajàcych si´ wg PIT)

14 listopada Debiut akcji spó∏ki Impel na GPW

19 listopada
Kilkudziesi´ciu dealerów walutowych z Wall
Street zosta∏o aresztowanych pod zarzutem
nadu˝yç.

27 listopada
Sejm odrzuci∏ poprawk´ do nowelizacji ustawy o NBP, która  pozwoli∏aby
rzàdowi na rozwiàzanie cz´Êci rezerwy dewaluacyjnej NBP w przypadku,
gdy przekroczy ona poziom 5% ∏àcznych rezerw walutowych.

28 listopada W´gierski bank centralny podniós∏ stopy
procentowe o 300 punktów bazowych.

listopad
Agencja ratingowa Standard & Poors obni˝y∏a rating dla zobowiàzaƒ
Polski w walucie krajowej z A do A-. Perspektywa ratingu jest
negatywna.

GGrruuddzz iieeƒƒ

5 grudnia Minister finansów wyda∏ Regulamin pe∏nienia funkcji Dealera
Skarbowych Papierów WartoÊciowych

12 grudnia Sejm uchwali∏ nowelizacj´ Kodeksu spó∏ek handlowych

16–17 grudnia
RPP uchwali∏a nowe zasady rachunkowoÊci NBP, które ograniczajà
mo˝liwoÊç wykorzystania Êrodków znajdujàcych si´ na rachunku rezerwy
dewaluacyjnej

18 grudnia
Ministerstwo Finansów dokona∏o pierwszej emisji obligacji typu private
placement. Nabywcà 7-letnich obligacji o wartoÊci 400 mln z∏ by∏ Bank
Pekao SA.

Rekordowo wysoki kurs euro: 1,2438 USD

22 grudnia Gie∏da rozpocz´∏a publikacj´ nowego indeksu WIG-PL.

23 grudnia

Ostatni dzieƒ, w którym inwestorzy mogli kupiç akcje na GPW i nie
zap∏aciç podatku od ich sprzeda˝y z zyskiem w 2004 r.
Pierwsze notowanie na regulowanym rynku CeTO odd∏u˝eniowych
obligacji skarbowych (zwiàzanych z zad∏u˝eniem ZUS wobec OFE)

29 grudnia Minister Finansów wyda∏ zgod´ na po∏àczenie spó∏ki Zurich Towarzystwo
Ubezpieczeƒ S.A. z Generali ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA.

30 grudnia Debiut akcji spó∏ki Redan na GPW

31 grudnia Debiut akcji spó∏ki Fabryka Farb i Lakierów Ânie˝ka na GPW


