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Synteza 

W 2004 r. nadal widoczna by∏a tendencja do wzrostu znaczenia sektora finansowego 
w gospodarce. Jego wielkoÊç mierzona relacjà wartoÊci aktywów instytucji finansowych do PKB 
osiàgn´∏a poziom 82,1%, co oznacza∏o wzrost o 3,6 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego. 
Wzros∏y aktywa wszystkich rodzajów instytucji finansowych. Najszybciej wzros∏y aktywa domów 
maklerskich i otwartych funduszy emerytalnych, ale najwi´kszym sektorem pozosta∏ sektor banko-
wy, którego udzia∏ w aktywach systemu finansowego wyniós∏ 74,1% (spadek o 2,3 pkt proc. w sto-
sunku do 2003 r.). Tendencja do spadku jego udzia∏u utrwali∏a si´. Wzrost aktywów w dyspozycji 
niebankowych instytucji finansowych stwarza mo˝liwoÊç wzrostu popytu na instrumenty finansowe 
i rozwoju rynków finansowych w Polsce. 

Aktywa instytucji finansowych w Polsce (w mld z∏)

Stany Dynamika (%)

2002 2003 2004 2002 2003 2004

Banki komercyjne i spó∏dzielcze 466,5 489,0 538,0 99,3 104,8 110,0

Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 2,5 3,4 4,2 138,9 136,0 123,5

Zak∏ady ubezpieczeƒ 57,5 65,7 77,5 119,8 114,3 118,0

Fundusze inwestycyjne 22,8 33,2 37,7 188,4 145,6 113,6

Otwarte fundusze emerytalne 31,6 44,8 62,6 162,9 141,8 139,7

Podmioty maklerskie 2,8 3,7 5,5 96,6 132,1 148,6

¸àcznie 583,7 639,8 725,5 105,4 109,6 113,4

èród∏o: dane NBP, KNUiFE, KPWiG.

Kszta∏t i sposób funkcjonowania polskiego systemu finansowego b´dzie w coraz wi´kszym 
stopniu ewoluowa∏ pod wp∏ywem procesów zwiàzanych z tworzeniem jednolitego, ogólnoeuro-
pejskiego systemu finansowego. Jeszcze przed przystàpieniem Polski do UE dostosowano istotnà 
cz´Êç regulacji do wymogów unijnych, a jedynie niewielka, pozosta∏a cz´Êç przepisów dostosowu-
jàcych polskie regulacje do acquis communautaire wesz∏a w ˝ycie z chwilà przystàpienia Polski do 
UE. Zmianà, która b´dzie mia∏a potencjalnie najwi´kszy wp∏yw na polski system finansowy, jest 
wprowadzenie zasady jednolitej licencji europejskiej (jednolitego paszportu). Jej dzia∏anie znalaz∏o 
odzwierciedlenie w dwóch wymiarach.

Po pierwsze, podmioty zagraniczne uzyska∏y mo˝liwoÊç prowadzenia dzia∏alnoÊci na terenie 
Polski w formie oddzia∏ów lub poprzez dzia∏alnoÊç transgranicznà (tj. bez prawno-organizacyjnej 
obecnoÊci) jedynie po notyfikowaniu tego faktu polskim instytucjom nadzorczym. W 2004 r. polskie 
organy nadzoru otrzyma∏y notyfikacje dotyczàce zamiaru podj´cia dzia∏alnoÊci na terenie Polski od 
61 instytucji kredytowych (z czego 50 instytucji kredytowych zg∏osi∏o ponadto zamiar Êwiadczenia 
us∏ug inwestycyjnych), 174 zak∏adów ubezpieczeƒ (z czego 145 w zakresie ubezpieczeƒ majàtko-
wych), 5 funduszy inwestycyjnych oraz 90 firm inwestycyjnych. W wi´kszoÊci przypadków pod-
mioty mimo przejÊcia procedury notyfikacyjnej nie podj´∏y transgranicznej dzia∏alnoÊci operacyjnej 
na rynku polskim. W 2004 r. otwarto 2 nowe oddzia∏y instytucji kredytowych i 3 nowe oddzia∏y 
zagranicznych zak∏adów ubezpieczeniowych.

Po drugie, spó∏ki chcàce pozyskiwaç Êrodki na rynkach regulowanych w Polsce, o ile sà 
dopuszczone do obrotu na innej gie∏dzie europejskiej, mogà czyniç to bez koniecznoÊci przecho-
dzenia procedury dopuszczeniowej w KPWiG. W 2004 r. tylko jedna spó∏ka zosta∏a dopuszczona 
do obrotu na GPW na podstawie jednolitego paszportu europejskiego. 

Przystàpienie Polski do UE i zwiàzane z tym wejÊcie w ˝ycie nowych regulacji u∏atwia równie˝ 
zmian´ formy prawnej zagranicznych podmiotów finansowych dzia∏ajàcych ju˝ wczeÊniej na rynku 



6

Synteza

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

polskim. Przekszta∏cenie filii w oddzia∏ mo˝e przyczyniç si´ do zwi´kszenia konkurencyjnoÊci tych 

podmiotów ze wzgl´du na wielokrotnie wi´ksze kapita∏y instytucji-matek ni˝ dotychczasowych 

filii dzia∏ajàcych w kraju. SpoÊród banków dzia∏ajàcych w Polsce w 2004 r. dwa podmioty zmieni∏y 

form´ prawnà dzia∏ania przekszta∏cajàc si´ w oddzia∏ instytucji kredytowej. W oddzia∏y przekszta∏-

ci∏y si´ równie˝ 3 tzw. g∏ówne oddzia∏y zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ.

Konsekwencjà wszystkich tych zmian jest i b´dzie modyfikacja zakresu i sposobu dzia∏ania 

polskich podmiotów nadzoru nad systemem finansowym. Instytucje nadzorcze b´dà musia∏y 

nawiàzaç znacznie bli˝sze kontakty ze swoimi odpowiednikami w innych krajach UE. Dzia∏ania takie 

podejmowane sà ju˝ od kilku lat. W przypadku banków dodatkowà konsekwencjà by∏o zniesienie 

gwarancji oferowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny klientom podmiotów dzia∏ajàcych 

w formie oddzia∏ów (Êrodki b´dà gwarantowane przez odpowiednie podmioty zagraniczne na 

warunkach istniejàcych w krajach, w których banki matki majà centrale). 

Przystàpienie do Unii Europejskiej oznacza wzrost konkurencji wÊród podmiotów stano-

wiàcych infrastruktur´ rynków finansowych: GPW, CeTO, WGT, KDPW. Wzrost konkurencji b´dzie 

skutkiem dzia∏aƒ UE zmierzajàcych do stworzenia jednolitego rynku (np. wprowadzenie zasady 

równoÊci warunków konkurencji). Antycypujàc te tendencje podmioty krajowe podj´∏y wiele dzia-

∏aƒ zmierzajàcych do poprawy ich pozycji konkurencyjnej. GPW rozpocz´∏a proces prywatyzacji, 

CeTO pozyska∏o nowego, silnego inwestora bran˝owego (grupa MTS), KDPW podj´∏o prace nad 

strategià d∏ugookresowego rozwoju. Ponadto rozpocz´to prace zmierzajàce do umo˝liwienia prze-

prowadzania rozliczeƒ w euro (przygotowanie do uruchomienia SORBNET EURO i EuroELIXIR).

Przystàpienie Polski do UE poprzedzi∏a wczeÊniejsza pe∏na liberalizacja obrotów finansowych 

z zagranicà. Dlatego jedynymi istotnymi zmianami w 2004 r. by∏y: zasadnicza zmiana struktury 

obrotów na rynku walutowym, oznaczajàca silny wzrost udzia∏u euro w obrotach do poziomu 

ok. 70% w IV kwartale 2004 r. oraz pojawienie si´ na rynku obligacji tej cz´Êci inwestorów insty-

tucjonalnych, która nie mog∏a byç przed 1 maja 2004 r. obecna na rynku polskim ze wzgl´du na 

ograniczenia regulacyjne dotyczàce inwestowania tylko na rynkach UE.

Poni˝ej wymieniono istotne wydarzenia zachodzàce w polskim systemie finansowym w 2004 r. 

Infrastruktura

System p∏atniczy. Zakoƒczono eksploatacj´ systemu SYBIR, a tak˝e wprowadzono mecha-

nizm gwarancji rozrachunku w systemie ELIXIR, umo˝liwiajàcy rozrachunek w tym systemie w przy-

padku braku Êrodków u jednego lub wi´kszej liczby jego uczestników. W 2004 r. zakoƒczono 

równie˝ wprowadzanie standardu NRB i IBAN.

GPW. Od 1 maja 2004 r. obowiàzuje nowy podzia∏ rynków gie∏dowych. Ponadto umo˝liwio-

no zawieranie wybranych typów transakcji nie tylko domom i biurom maklerskim, ale tak˝e innym 

uczestnikom (bankom komercyjnym, zagranicznym firmom inwestycyjnym, innym uczestnikom 

KDPW).

KDPW. Nastàpi∏o otwarcie kont depozytowych w europejskich instytucjach depozytowo-

-rozliczeniowych, a tak˝e dokonano pierwszej operacji wyp∏aty dywidendy dla posiadaczy akcji 

emitenta zagranicznego.

MTS-CeTO. CeTO pozyska∏a inwestora strategicznego. W zwiàzku tym nastàpi∏a zmiana 

nazwy spó∏ki, dokonany zosta∏ nowy podzia∏ parkietów, a tak˝e wprowadzono elektronicznà plat-

form´ obrotu u˝ywanà przez wszystkie spó∏ki grupy MTS.
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Instytucje finansowe

Banki. Zanotowano znaczny wzrost udzia∏u nale˝noÊci od sektora finansowego (g∏ównie 
zagranicznego) w aktywach banków, istotne zbli˝enie udzia∏ów nale˝noÊci od przedsi´biorstw 
oraz gospodarstw domowych w aktywach banków, wzrost roli segmentu detalicznego jako êród∏a 
przychodów banków w stosunku do roli sektora korporacyjnego, a tak˝e wzrost kredytów dla 
gospodarstw domowych (zw∏aszcza mieszkaniowych oraz kredytów zwiàzanych z wykorzystaniem 
kart kredytowych). Karty kredytowe przesta∏y byç instrumentem skierowanym do wàskiego grona 
klientów. Nastàpi∏ równie˝ spadek udzia∏u kredytów walutowych dla gospodarstw domowych 
z 34,1% do 27,7%, a w przypadku kredytów dla przedsi´biorstw z 33,9% do 25% (przy za∏o˝eniu 
sta∏oÊci kursu walutowego zmiany by∏y mniejsze). Skutkiem dobrej sytuacji dochodowej przed-
si´biorstw by∏ spadek nale˝noÊci i kontynuacja silnego wzrostu depozytów od tych podmiotów. 
Utrzyma∏a si´ tendencja do spadku udzia∏u zobowiàzaƒ wobec sektora gospodarstw domowych 
w pasywach banków przy jednoczesnym wzroÊcie roli sektora przedsi´biorstw. Nastàpi∏ pierwszy 
od 2001 r. wzrost popytu sektora niefinansowego na depozyty terminowe. W III kwartale 2004 r. 
nastàpi∏o zahamowanie obserwowanej od 2001 r. tendencji spadkowej depozytów gospodarstw 
domowych. W 2004 r. mniejsza by∏a liczba fuzji i przej´ç banków, nast´powa∏ tak˝e dalszy spadek 
koncentracji sektora mierzonej wskaênikami CR5 oraz HHI. Poziom koncentracji pozosta∏ zbli˝ony 
do Êredniej europejskiej. 

Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe. Zanotowano wzrost aktywów tych 
instytucji, liczby ich cz∏onków, a tak˝e oddzia∏ów. W sektorze nast´powa∏ proces koncentracji – licz-
ba samych kas spad∏a. SKOK-i rozszerza∏y jednoczeÊnie zakres swojej dzia∏alnoÊci.

Leasing. Zanotowano wzrost wartoÊci aktywów przekazanych w leasing o 29%, ale nadal 
wielkoÊç sektora pozostaje stosunkowo niewielka (relacja do PKB – 1,8%). Wysokà dynamikà 
charakteryzowa∏ si´ leasing nieruchomoÊci. WÊród przedmiotów leasingu utrwali∏a si´ dominacja 
Êrodków transportu. Niski pozosta∏ udzia∏ leasingu IT.

Faktoring. Nastàpi∏ wzrost wartoÊci skupionych faktur (o 14,7%), ale znaczenie sektora jest 
nadal niewielkie (relacja do PKB – 2%). W sektorze wyst´puje wysoka koncentracja.

PoÊrednicy kredytowi. WartoÊç udzielonych kredytów wzros∏a o 16,4%. Nastàpi∏o roz-
szerzenie oferty us∏ug, a tak˝e wzrost znaczenia poÊredników jako kana∏u dystrybucji produktów 
bankowych, zw∏aszcza dla klientów o podwy˝szonym ryzyku.

Brokerzy produktów finansowych. W 2004 r. ta forma poÊrednictwa i doradztwa finanso-
wego rozwija∏a si´ dynamicznie. Oferta brokerów zawiera produkty instytucji finansowych z ró˝nych 
segmentów rynku.

Sektor kapita∏u wysokiego ryzyka (PE, VC). Nastàpi∏ du˝y wzrost wartoÊci zgromadzo-
nych Êrodków, przy jednoczesnym spadku wielkoÊci dokonanych inwestycji (odwrócenie tendencji 
z 2003 r.). Na GPW pojawi∏ si´ pierwszy zagraniczny podmiot VC. Czynnikiem hamujàcym rozwój sek-
tora jest brak zainteresowania finansowaniem sektora wÊród krajowych podmiotów finansowych.

Instytucje wspólnego inwestowania (IWI). WartoÊç aktywów funduszy inwestycyjnych 
(FI) wzros∏a o 13,5%, a aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) o 40%. Tempo wzrostu 
wartoÊci aktywów FI znacznie os∏ab∏o pomimo wzrostu cen zarzàdzanych przez nie aktywów. 
W sektorze IWI nastàpi∏ spadek stopnia koncentracji, który pozostaje ni˝szy ni˝ w sektorach ban-
kowym i ubezpieczeniowym. Struktura aktywów sektora FI ulega∏a zmianie g∏ównie pod wp∏ywem 
tendencji cenowych i preferencji inwestorów, a w przypadku OFE nie zmieni∏a si´ znaczàco. OFE 
w niewielkim stopniu wykorzystywa∏y instrumenty pochodne. Stopy zwrotu w FI by∏y gorsze, 
a w OFE lepsze ni˝ w 2003 r. NowoÊcià w 2004 r. by∏y indywidualne konta emerytalne (IKE). Popyt 
na ten instrument by∏ jednak ma∏y. Nastàpi∏a pierwsza udana próba utworzenia funduszy inwestu-
jàcych na rynku nieruchomoÊci (dwie poprzednie nie powiod∏y si´ z powodu braku popytu ze strony 
inwestorów instytucjonalnych).
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Zak∏ady ubezpieczeƒ. Tempo wzrostu sk∏adki by∏o wy˝sze ni˝ w 2003 r. i wynios∏o: 14,1% 
w sektorze ubezpieczeƒ ˝yciowych (U˚) i 9,6% w sektorze ubezpieczeƒ majàtkowych (UM). Aktywa 
sektora wzros∏y o 15,1%, przy czym silniejszy wzrost zanotowano w U˚ (o 18%). Miary koncentracji 
spad∏y, ale poziom koncentracji w sektorze by∏ nadal wysoki. Grupa PZU pozosta∏a podmiotem 
dominujàcym posiadajàcym 50% udzia∏ w rynku UM oraz 43% w U˚. Wi´kszoÊç aktywów by∏a 
nadal inwestowana na rynku obligacji. Wi´kszoÊç polis sprzedawana by∏a przez agentów ubez-
pieczeniowych, ale rós∏ udzia∏ sprzeda˝y w okienkach bankowych (bancassurance) oraz poprzez 
Internet i telefon.

Domy i biura maklerskie. Nastàpi∏a zdecydowana (drugi rok z rz´du) poprawa wyników 
finansowych zwiàzana z hossà na rynku akcji, a tak˝e prze∏amanie tendencji spadkowej liczby dzia∏a-
jàcych na rynku podmiotów, co przyczyni∏o si´ do zahamowania procesu koncentracji w sektorze. 

Rynki finansowe

Rynek pieni´˝ny

Nastàpi∏ spadek wartoÊci zad∏u˝enia z tytu∏u emisji wszystkich typów krótkoterminowych 
instrumentów d∏u˝nych. 

Zad∏u˝enie z tytu∏u poszczególnych instrumentów rynku pieni´˝nego (w mld z∏)

Stany Dynamika (%)

2002 2003 2004 2002 2003 2004

Bony skarbowe 42,0 48,1 46,9 119,3 114,5 97,5

Bony pieni´˝ne 7,3 6,0 5,7 51,1 82,2 95,0

Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne przedsi´biorstw 8,0 7,3 6,5 b.d. 91,3 89,0

Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne banków komercyjnych 2,8 3,5 2,7 155,6 125,0 77,1

Lokaty niezabezpieczone (lokaty mi´dzybankowe) 23,5 22,3 25,1 94,0 94,9 112,6

Lokaty zabezpieczone (swapy walutowe i transakcje warunkowe)1 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

1 Dane pochodzàce z systemu sprawozdawczoÊci bankowej nie umo˝liwiajà okreÊlenia wartoÊci pozycji banków z tytu∏u 
transakcji fx swap i operacji warunkowych.
èród∏o: dane NBP.

Bony skarbowe (BS). Pod wzgl´dem wartoÊci emisji rynek bonów skarbowych by∏ najwi´k-
szym segmentem rynku krótkoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych. Nastàpi∏a stabiliza-
cja wartoÊci obrotów, a tak˝e spadek udzia∏u BS w finansowaniu potrzeb po˝yczkowych bud˝etu 
(powrót do tendencji obserwowanych w latach 90.). Udzia∏ BS w strukturze zad∏u˝enia SP pozosta∏ 
jednak nadal dwukrotnie wy˝szy ni˝ w strefie euro. W 2004 r. po raz pierwszy do konkursu na pe∏-
nienie funkcji dealera skarbowych papierów wartoÊciowych dopuszczono banki zagraniczne.

Bony pieni´˝ne. W 2004 r. obserwowany by∏ dalszy spadek wartoÊci emisji zwiàzany 
z ograniczeniem nadp∏ynnoÊci sektora bankowego.

Krótkoterminowe bankowe papiery d∏u˝ne (KBPD). Kontynuowana by∏a tendencja 
do spadku roli KBPD jako instrumentu pozyskania Êrodków przez banki. Ze wzgl´du na znaczàce 
rezerwy p∏ynnoÊciowe przedsi´biorstw nastàpi∏ wzrost znaczenia tych podmiotów jako inwestorów 
na rynku KBPD. Wprowadzono równie˝ zmiany prawne umo˝liwiajàce prowadzenie depozytu 
bankowych papierów wartoÊciowych poza bankiem-emitentem (np. w KDPW), co mo˝e umo˝liwiç 
stworzenie izby rozliczeniowej dla tych instrumentów i przyczyniç si´ do rozwoju rynku. W 2004 r. 
zmiana ta nie wp∏yn´∏a jednak w istotny sposób na kszta∏t rynku.

Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne przedsi´biorstw (KPDP). Zad∏u˝enie przedsi´biorstw 
z tytu∏u emisji KPDP zmniejszy∏o si´ o 11,4%. Podstawowà przyczynà by∏o istnienie znaczàcych 
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rezerw p∏ynnnoÊciowych przedsi´biorstw. WÊród emitentów nastàpi∏ wzrost roli przedsi´biorstw 
leasingowych w zwiàzku z dynamiczym rozwojem akcji leasingowej, wÊród nabywców zaÊ wzrost 
roli przedsi´biorstw (lokaty wolnych Êrodków w instrumenty o wy˝szej rentownoÊci ni˝ lokaty ban-
kowe czy bony skarbowe).

Lokaty mi´dzybankowe (niezabezpieczone). Lokaty mi´dzybankowe by∏y g∏ównym instru-
mentem zarzàdzania pozycjà p∏ynnoÊciowà przez banki (85–90% wszystkich transakcji s∏u˝àcych temu 
celowi). WielkoÊç rynku mierzona wielkoÊcià zad∏u˝enia banków by∏a stabilna. 75–80% obrotu stano-
wi∏y lokaty O/N. Prowadzone by∏y przygotowania do wprowadzenia stawki POLONIA – odpowiednika 
stawki EONIA w strefie euro – b´dàcej Êrednià stopà transakcji O/N wa˝onà wielkoÊcià operacji. 

Transakcje warunkowe repo i SBB/BSB. Operacje te nadal majà zdecydowanie mniejsze 
znaczenie w zarzàdzaniu p∏ynnoÊcià przez banki, ni˝ ma to miejsce w strefie euro. Rynek operacji 
warunkowych rozwija∏ si´ powoli. Czynnikiem sprzyjajàcym rozwojowi tego rynku sta∏y si´ operacje 
warunkowe Banku Gospodarstwa Krajowego polegajàce na lokowaniu na rynku mi´dzybankowym 
nadwy˝ek p∏ynnoÊciowych bud˝etu paƒstwa. Rynek transakcji warunkowych zdominowany by∏ przez 
operacje banków z podmiotami niebankowymi (oko∏o 80% obrotów). W 2004 r. wprowadzono 
zerowà stawk´ rezerwy obowiàzkowej od transakcji repo zawieranych z podmiotami niebankowymi, 
przez co wyeliminowano jednà z potencjalnych przeszkód rozwoju rynku transakcji warunkowych.

Swapy walutowe. Swapy walutowe by∏y najbardziej p∏ynnym segmentem rynku pieni´˝ne-
go. Nastàpi∏ wzrost obrotów o ok. 10%. Uczestnictwo NBP w badaniu koordynowanym przez BIS 
umo˝liwi∏o po raz pierwszy pe∏ny oglàd rynku FX swap z u˝yciem z∏otego zarówno w kraju, jak i za 
granicà (badanie to obejmowa∏o równie˝ rynek walutowy oraz rynki pozagie∏dowych instrumentów 
pochodnych). Ca∏kowite dzienne obroty na rynku FX swap w z∏otym wynios∏y oko∏o 5,4 mld USD 
(najwi´kszy rynek w regionie), w tym 30% obrotów odbywa∏o si´ bez udzia∏u podmiotów krajo-
wych (rynek offshore). 90% obrotów banków krajowych jest równie˝ realizowane z nierezydenta-
mi. 98% transakcji to operacje wymiany USD/PLN. Na rynku krajowym wyst´puje du˝a koncentracja 
aktywnoÊci – 50% obrotów dokonywanych jest przez 3 banki. Przewa˝ajà operacje T/N wykorzysty-
wane przez nierezydentów w celu finansowania inwestycji na rynku obligacji skarbowych.

Rynek kapita∏owy 

W przeciwieƒstwie do rynku pieni´˝nego zanotowano wzrost wartoÊci zad∏u˝enia wi´k-
szoÊci grup podmiotów z tytu∏u emisji d∏ugookresowych instrumentów d∏u˝nych. Nastàpi∏ wzrost 
kapitalizacji gie∏dy. 96,4% rynku kapita∏owego stanowià dwa jego segmenty: obligacji skarbowych 
oraz akcji. Ich udzia∏ w stosunku do lat poprzednich wzrós∏. Zdecydowanie s∏absza by∏a dynamika 
rozwoju rynków instrumentów d∏u˝nych emitowanych przez podmioty pozarzàdowe.

Zad∏u˝enie z tytu∏u poszczególnych instrumentów rynku kapita∏owego (w mld z∏)

Stany Dynamika (%)

2002 2003 2004 2002 2003 2004

Instrumenty d∏u˝ne 173,3 202,1 246,1 125,3 116,6 121,8

Obligacje rynkowe SP 153,9 184,5 226,6 124,6 119,9 122,8

Obligacje komunalne 2,2 2,7 3,0 137,5 122,7 111,1

D∏ugoterminowe papiery d∏u˝ne przedsi´biorstw 3,91 5,52 6,9 b.d. 141,2 125,0

D∏ugoterminowe papiery d∏u˝ne banków komercyjnych 0,09 0,75 0,78 150,0 833,3 104,0

Listy zastawne 0,2 0,8 1,0 200,0 400,0 125,0

Obligacje NBP 13,0 7,8 7,8 100,0 60,0 100,0

Instrumenty udzia∏owe – akcje3 110,6 167,7 291,7 107,0 151,6 173,9

1 Dane na koniec stycznia 2003 r.
2 Dane na koniec stycznia 2004 r. 
3 Kapitalizacja GPW.

èród∏o: opracowano na podstawie danych Ministerstwa Finansów, NBP, GPW.



10

Synteza

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

Rynek obligacji skarbowych. WartoÊç emisji brutto wzros∏a o 38,4%. Najwi´kszy przyrost 
zad∏u˝enia nastàpi∏ w obligacjach o zmiennym oprocentowaniu (tendencja odwrotna do obser-
wowanej w latach poprzednich). Nastàpi∏o równie˝ zahamowanie tendencji do wzrostu obrotów 
(obroty ni˝sze o 2,2% w stosunku do 2003 r. – wynik okresowego spadku cen obligacji). Najwi´k-
szy spadek obrotów zanotowano na platformie elektronicznej MTS. Nowymi instrumentami by∏y: 
obligacje hurtowe 3- i 7-letnie o zmiennym oprocentowaniu, 12-letnia obligacja indeksowana do 
inflacji, a wÊród obligacji oszcz´dnoÊciowych nowe emerytalne obligacje 10-letnie o zmiennym 
oprocentowaniu skierowane do posiadaczy IKE. Nastàpi∏ istotny wzrost zaanga˝owania inwesto-
rów zagranicznych – wartoÊç ich portfela wzros∏a o 54%, a udzia∏ w rynku obligacji krajowych 
przekroczy∏ 27%.

Obligacje przedsi´biorstw. Zad∏u˝enie z tytu∏u emisji tych instrumentów wzros∏o o 25%, 
ale wielkoÊç rynku pozosta∏a niewielka. Po raz pierwszy wartoÊç zad∏u˝enia przedsi´biorstw z tytu∏u 
emisji d∏ugoterminowych instrumentów d∏u˝nych by∏a wi´ksza ni˝ z tytu∏u emisji instrumentów 
krótkoterminowych. Liczba emitentów wzros∏a do 69. Ros∏o zainteresowanie emisjà przez firmy 
leasingowe. Dokonano pierwszej na rynku polskim emisji obligacji hipotecznych. 

Obligacje komunalne. Zad∏u˝enie z tytu∏u emisji wzros∏o o 12,9%. Dynamika spada od 
kilku lat g∏ównie jako wynik poprawy sytuacji finansowej samorzàdów lokalnych.

D∏ugoterminowe bankowe papiery d∏u˝ne (DBPD). Tempo wzrostu wielkoÊci rynku 
by∏o niskie. Znaczenie tego êród∏a finansowania banków by∏o niewielkie pomimo silnej ekspansji 
kredytu d∏ugoterminowego. W strefie euro emisje obligacji banków to 31,8% wszystkich wyemito-
wanych papierów d∏u˝nych, w Polsce – 0,25%.

Listy zastawne. Pomimo znacznej dynamiki zad∏u˝enia z tytu∏u emisji tych instrumentów 
(25,8%) rynek ten ma nadal ma∏e znaczenie. Niski poziom rozwoju wià˝e si´ z dominacjà banków 
uniwersalnych na rynku kredytów hipotecznych. Czynnikiem sprzyjajàcym rozwojowi mo˝e byç 
wprowadzona w 2004 r. informatyzacja systemu ksiàg wieczystych.

Akcje. Kapitalizacja rynku wzros∏a o 74%, a indeks WIG o 28%, osiàgajàc najwy˝szy od 
poczàtku istnienia GPW poziom 26.636,19 pkt. W 2004 r. wprowadzono na gie∏d´ 36 nowych 
spó∏ek, w tym 4 zagraniczne. PKO BP sta∏o si´ najwi´kszà spó∏kà notowanà na GPW. Spad∏a licz-
ba spó∏ek wycofywanych z obrotu przez inwestorów zagranicznych. W 2004 r. wycofano akcje 9 
przedsi´biorstw (w 2003 r. – 19). Obroty wzros∏y o 65% i ukszta∏towa∏y si´ na historycznie wysokim 
poziomie. Znaczàco wzrós∏ tak˝e udzia∏ krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach.

Rynek walutowy. Uczestnictwo NBP w badaniu koordynowanym przez BIS po raz pierwszy 
pokaza∏o pe∏ny obraz rynku walutowego. Ârednia dzienna wartoÊç transakcji z udzia∏em z∏otego 
wynios∏a w kwietniu 2004 r. 1,6 mld USD. Nadal spada∏a wartoÊç transakcji zawieranych z udzia-
∏em podmiotów krajowych. Ros∏y natomiast obroty z∏otym na rynku offshore. Krajowy rynek walu-
towy charakteryzuje wysoka koncentracja obrotów – na cztery banki przypada 60% obrotów.

Rynek instrumentów pochodnych 

Powi´ksza si´ zdecydowana przewaga wielkoÊci rynku instrumentów pozagie∏dowych nad 
gie∏dowymi (odwrotnie ni˝ na Êwiecie). Elementem kluczowym dla rozwoju rynku jest obecnoÊç 
banków zagranicznych. Rynek pochodnych instrumentów kredytowych jeszcze nie rozwinà∏ si´.

Pozagie∏dowe instrumenty pochodne. Najbardziej rozwini´ty jest segment instrumentów 
na stop´ procentowà (FRA, IRS). W 2004 r. istotnà zmianà by∏o przesuni´cie aktywnoÊci inwestorów 
z rynku FRA (wielkoÊç otwartych pozycji spad∏a o 40%) na rynek IRS (wzrost o 50%). Pojawi∏ si´ 
nowy instrument – Overnight Index Swap (OIS), w zwiàzku z czym Polskie Stowarzyszenie Dealerów 
Bankowych FOREX Polska wyda∏o rekomendacj´ odnoÊnie do standardów obrotu tym instrumentem. 
WartoÊç transakcji na rynku opcji na stop´ procentowà pozosta∏a Êladowa. Zaobserwowano ma∏e 
zainteresowanie tymi instrumentami ze strony przedsi´biorstw i inwestorów instytucjonalnych. Zna-
czàco wi´kszy okaza∏ si´ popyt na walutowe instrumenty pochodne. Istotny wzrost (o oko∏o 50%) 
obrotów zanotowano na transakcjach forward. Zahamowany zosta∏, obserwowany w poprzednich 
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latach, wzrost obrotów na rynku opcji walutowych, co by∏o wynikiem przenoszenia aktywnoÊci pod-
miotów zagraniczych na rynek offshore. 

Gie∏dowe instrumenty pochodne. Zarówno na GPW, jak i na WGT nie pojawi∏y si´ nowe 
instrumenty. Zdecydowanie najbardziej rozwini´tym segmentem pozosta∏ rynek kontraktów futures 
na indeks gie∏dowy WIG20, pomimo spadku wolumenu obrotów na tym rynku o 15,4% (inwesto-
rzy indywidualni przenieÊli si´ na rynek akcji, choç w poprzednich latach tendencje by∏y odwrotne). 
Rynek futures na kursy walutowe nadal nie rozwija∏ si´. Nastàpi∏a jedynie zmiana struktury – inwe-
storzy przenosili si´ z GPW na WGT. Pozosta∏e rynki gie∏dowych instrumentów pochodnych (futures 
i opcje na akcje, warranty) pozosta∏y s∏abo rozwini´te. 
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Wst´p

Raport Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 roku jest realizacjà zapowiedzi zawar-
tej w raporcie Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003, dotyczàcej corocznego 
publikowania opracowania przedstawiajàcego wszystkie funkcjonujàce w Polsce instytucje finanso-
we oraz rynki finansowe. Dlatego te˝ nawet w sytuacji, gdy okreÊlony segment systemu finansowe-
go ma niewielkie znaczenie, zosta∏ on opisany w niniejszym opracowaniu. 

Autorzy zdecydowali si´ na powtarzanie pewnych informacji czy definicji, dzi´ki czemu 
poszczególne rozdzia∏y mogà byç czytane pojedynczo, co u∏atwi lektur´ osobom zainteresowanym 
tylko wybranymi segmentami systemu finansowego.

Zgodnie z zapowiedzià, obecna edycja raportu obejmuje tylko jeden rok. Zmiany, które zasz∏y 
w systemie finansowym w 2005 r., nawet je˝eli by∏y znane autorom w momencie pisania niniejsze-
go opracowania, nie zosta∏y uwzgl´dnione. Coroczne wydawanie raportu pozwoli Czytelnikom na 
bie˝àce analizowanie zmian w polskim systemie finansowym. 

W rozdziale 1. przedstawiono ewolucj´ wielkoÊci i struktury polskiego systemu finansowego, 
wskazujàc na utrzymujàcà si´, wyraênà przewag´ banków nad innymi instytucjami finansowymi. 

Rozdzia∏ 2. opisuje zmiany w regulacjach prawnych dotyczàcych sektora finansowego oraz 
ich mo˝liwy wp∏yw na ten sektor.

Rozdzia∏ 3. zawiera opis najwa˝niejszych zmian w infrastrukturze systemu finansowego.

W rozdziale 4. przedstawiono kompleksowà analiz´ zmian, które w 2004 r. zasz∏y w poszcze-
gólnych grupach instytucji finansowych. W miar´ mo˝liwoÊci zmiany te sà opisywane na tle tenden-
cji zachodzàcych w paƒstwach naszego regionu oraz wybranych krajach Unii Europejskiej. System 
finansowy w Polsce jest nadal zdominowany przez banki i dlatego instytucje te sà analizowane 
w pierwszej kolejnoÊci. Szczegó∏owo opisano zmiany nale˝noÊci i zobowiàzaƒ banków komercyj-
nych, a tak˝e wskaêniki koncentracji i konkurencji charakteryzujàce ten sektor. W kolejnych pod-
rozdzia∏ach scharakteryzowano instytucje quasi-bankowe oraz instytucje dystrybuujàce produkty 
bankowe. Kolejnym analizowanym sektorem sà instytucje wspólnego inwestowania, czyli fundusze 
inwestycyjne i emerytalne. W ramach analizy instytucji finansowych przedstawiono tak˝e zmiany 
w sektorze ubezpieczeƒ oraz domach i biurach maklerskich.

W rozdziale 5. przeanalizowano zmiany na rynkach finansowych. Najpierw przedstawiono 
ewolucj´ rynku pieni´˝nego i jego poszczególnych segmentów (rynków: bonów skarbowych, 
bonów pieni´˝nych, krótkoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw i banków, a tak˝e 
transakcji o charakterze lokacyjnym). W kolejnej cz´Êci rozdzia∏u opisano zmiany na polskim rynku 
kapita∏owym. Przeanalizowano rozwój rynków: obligacji skarbowych, obligacji komunalnych, obli-
gacji NBP, listów zastawnych, a tak˝e d∏ugoterminowych papierów d∏u˝nych banków i przedsi´-
biorstw. Osobnà cz´Êç poÊwi´cono rynkowi akcji. W rozdziale 5. scharakteryzowano tak˝e zmiany 
zachodzàce na rynku walutowym oraz opisano ewolucj´ rynku instrumentów pochodnych w Pol-
sce, w podziale na instrumenty gie∏dowe i pozagie∏dowe.  

Wst´p
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1
System finansowy w Polsce

1.1. Ewolucja wielkoÊci i struktury systemu finansowego w Polsce

WejÊcie Polski do Unii Europejskiej by∏o wa˝nym wydarzeniem z punktu widzenia perspektyw 
rozwoju polskiej gospodarki, jednak nie wp∏yn´∏o znaczàco na wielkoÊç i struktur´ systemu finan-
sowego w 2004 r. Jego kszta∏t jest bowiem efektem d∏ugofalowych procesów, w tym przygotowaƒ 
do uczestnictwa Polski we wspólnym rynku.

Polska gospodarka, podobnie jak gospodarki innych krajów regionu, wcià˝ charakteryzuje 
si´ wzgl´dnie niskim poziomem poÊrednictwa finansowego. Relacja aktywów polskiego systemu 
finansowego do PKB stanowi oko∏o 1/3 przeci´tnej relacji w krajach strefy euro. Tendencja do 
wzrostu znaczenia systemu finansowego w gospodarce jest jednak wyraênie widoczna (tabela 1.1). 
Integracja w ramach UE powinna sprzyjaç wzrostowi roli systemu finansowego w gospodarce.

Rok 2004 charakteryzowa∏ si´ wzrostem wartoÊci aktywów wszystkich rodzajów insty-
tucji finansowych (tabela 1.2). ¸àcznie wartoÊç aktywów wzros∏a o 85,7 mld z∏. Najwi´kszy 
procentowy przyrost aktywów zanotowa∏y podmioty maklerskie i otwarte fundusze emerytalne. 
W przypadku funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych i Spó∏dzielczych Kas 
Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowych (SKOK-ów) dynamika przyrostu aktywów by∏a mniejsza ni˝ przed 
rokiem (tabela 1.3).

W 2004 r. dzia∏alnoÊç w formie spó∏ki  akcyjnej prowadzi∏y 54 banki (ich liczba zmniejszy∏a 
si´ o 4 podmioty w porównaniu do 2003 r.). Dzia∏alnoÊç rozpocz´∏y jednoczeÊnie 3 oddzia∏y insty-
tucji kredytowych. Liczba banków spó∏dzielczych zmniejszy∏a si´ o 4 podmioty. W analizowanym 

Tabela 1.1. WielkoÊç aktywów systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach 
Europy Ârodkowo-Wschodniej (w %)

2002 2003 2004

Polska 74,8 78,5 82,1

Czechy 118,6 114,7 119,5

W´gry 87,7 99,3 106,4

èród∏o: Polska, Czechy: narodowe banki centralne. W´gry: Hungary: Financial System Stability Assessment Update, including a Report on 
the Observance of Standards and Codes on Insurance Regulation, International Monetary Fund June 2005.

Tabela 1.2. Aktywa instytucji finansowych w Polsce (w mld z∏)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Banki komercyjne i spó∏dzielcze 247,7 318,7 363,4 428,5 469,7 466,5 489,0 538,0

Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8 2,5 3,4 4,2

Zak∏ady ubezpieczeƒ 13,2 20,7 28,9 37,9 48,0 57,5 65,7 77,5

Fundusze inwestycyjne 1,9 1,8 3,1 9,5 12,1 22,8 33,2 37,7

Otwarte fundusze emerytalne 0 0 2,3 9,9 19,4 31,6 44,8 62,6 

Podmioty maklerskie 3,0 3,2 3,6 3,9 2,9 2,8 3,7 5,5

¸àcznie 266,2 345 402,2 490,9 553,9 583,7 639,8 725,5

èród∏o: dane NBP, KNUiFE, KPWiG.
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okresie zmniejszy∏a si´ tak˝e liczba zak∏adów ubezpieczeƒ1 i SKOK-ów, wzros∏a natomiast liczba 
towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich. Dane liczbowe dotyczàce instytucji 
finansowych dzia∏ajàcych w Polsce przedstawia tabela 1.4.

W 2004 r. struktura instytucjonalna polskiego systemu finansowego nadal charakteryzowa∏a 
si´ silnà przewagà sektora bankowego, który gromadzi∏ wi´kszoÊç nadwy˝ek finansowych oby-
wateli i przedsi´biorstw oraz finansowa∏ wi´kszoÊç przedsi´wzi´ç gospodarczych. Jednak udzia∏ 
aktywów sektora bankowego w ca∏oÊci aktywów sektora finansowego systematycznie si´ zmniejsza 
(wykres 1.1). W 2004 r. udzia∏ ten wyniós∏ 74,1% (dla porównania: w 2003 r. – 76,4%, a w 2002 r. 
– 79,9%). JednoczeÊnie systematycznie wzrasta rola niebankowych instytucji finansowych. Ewolu-
cj´ struktury aktywów systemu finansowego w Polsce przedstawia wykres 1.1, natomiast udzia∏ 
poszczególnych instytucji finansowych w strukturze aktywów polskiego systemu finansowego 
w 2004 r. – wykres 1.2.

Dominujàca rola systemu bankowego oraz relatywnie niski poziom poÊrednictwa finansowe-
go by∏y równie˝ charakterystyczne dla innych krajów regionu. Stopieƒ rozwoju sektora bankowego 
w wybranych krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej i strefie euro przedstawia tabela 1.5.

Tak˝e rynki papierów wartoÊciowych krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej nadal nie odgry-
wa∏y du˝ej roli jako êród∏o finansowania przedsi´wzi´ç inwestycyjnych. Kapitalizacja rynku akcji 
i obligacji by∏a znacznie ni˝sza ni˝ kapitalizacja analogicznych rynków w strefie euro.

Pod wzgl´dem wielkoÊci kapitalizacji i liczby notowanych spó∏ek polski rynek akcji pozosta-
wa∏ jednak najwi´kszym rynkiem kapita∏owym regionu Europy Ârodkowo-Wschodniej. W 2004 r. 
w Polsce nastàpi∏ najwi´kszy wzrost kapitalizacji rynku akcji – o 74% (na W´grzech o 40%, 

Tabela 1.3. Przyrost aktywów instytucji finansowych w Polsce (w stosunku do roku 
poprzedniego, w %)

2003 2004

Banki komercyjne i spó∏dzielcze 4,8 10,0

Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 36,0 23,5

Zak∏ady ubezpieczeƒ 14,3 18,0

Fundusze inwestycyjne 45,6 13,6

Otwarte fundusze emerytalne 41,8 39,7

Podmioty maklerskie 32,1 48,7

èród∏o: obliczenia na podstawie danych NBP, KNUiFE, KPWiG.

Tabela 1.4. Liczba instytucji finansowych w Polsce

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Banki komercyjne1 81 83 77 73 69 59 58 572 

Banki spó∏dzielcze 1 295 1 189 781 680 642 605 600 596

Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 198 220 228 146 144 120 109 83

Zak∏ady ubezpieczeƒ3 50 54 56 66 71 72 76 694  

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych5 10 14 15 21 17 19 16 19 

Powszechne Towarzystwa Emerytalne 0 0 21 21 17 16 16 15 

Podmioty maklerskie 47 46 48 49 42 38 36 39

1 Banki prowadzàce dzia∏alnoÊç operacyjnà.
2 W tym trzy oddzia∏y instytucji kredytowych.
3 Jednostki prowadzàce dzia∏alnoÊç operacyjnà.
4 W tym jeden oddzia∏ g∏ówny zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ.
5 Jednostki prowadzàce dzia∏alnoÊç operacyjnà.
èród∏o: dane NBP, KNUiFE, KPWiG.

1 Na skutek podj´tych wczeÊniej decyzji o wycofaniu si´ inwestorów zagranicznych. Wi´cej na ten temat 
w rozdz. 4.4.
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w Republice Czeskiej o 9%). Znacznie zwi´kszy∏a si´ tak˝e kapitalizacja rynku akcji jako procent PKB 
oraz liczba notowanych spó∏ek. Liczba podmiotów na rynku gie∏dowym wzros∏a jedynie w Polsce. 
W Republice Czeskiej i na W´grzech wzrost kapitalizacji by∏ wynikiem wzrostu cen akcji. Czynnikiem 
wp∏ywajàcym na wzrost kapitalizacji rynków wszystkich omawianych krajów by∏a równie˝ aprecja-
cja ich walut krajowych. Podstawowe wskaêniki opisujàce stopieƒ rozwoju rynków kapita∏owych 
tych krajów przedstawia tabela 1.6.

Tabela 1.5. Stopieƒ rozwoju sektora bankowego w wybranych krajach Europy Ârodkowo-
-Wschodniej i strefie euro (w %)

Kraj 
Aktywa/PKB Kredyty/PKB Depozyty/PKB

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Polska 60 61 27 26 36 34

Czechy 99 96 32 33 61 58

W´gry 78 83 39 42 40 40

Strefa euro 260 b.d. 117 b.d. 97 b.d.

èród∏o: Polska, Czechy, W´gry: narodowe banki centralne. Dla strefy euro: Report on EU Banking Structure, European Central Bank, 
November 2004.

Wykres 1.1.  Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 1997–2004
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èród∏o: dane NBP, KNUiFE, KPWiG.

Wykres 1.2. Udzia∏ poszczególnych instytucji finansowych w strukturze aktywów polskiego 
systemu finansowego w 2004 r.
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Zak∏ady ubezpieczeƒ (10,7%) Fundusze inwestycyjne (5,2%)

Otwarte fundusze emerytalne (8,6%) Podmioty maklerskie (0,8%)

èród∏o: dane NBP, KNUiFE, KPWiG.
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1.2. Dzia∏ania stymulujàce rozwój rynku finansowego w Polsce

W Polsce nadal widoczna jest dominacja produktów oferowanych przez system bankowy nad 
innymi instrumentami s∏u˝àcymi do pozyskania kapita∏u (wykres 1.3). 

Wyzwania zwiàzane z integracjà europejskà oraz wzrost roli rynków finansowych na Êwiecie 
doprowadzi∏y do podj´cia dzia∏aƒ majàcych na celu rozwój rynku kapita∏owego w Polsce. W dniu 
27 kwietnia 2004 r. Rada Ministrów przyj´∏a Strategi´ rozwoju rynku kapita∏owego Agenda 
Warsaw City 20102. Jej celem jest budowa silnego, regionalnego rynku kapita∏owego. G∏ówne cele 
Strategii to:

• zwi´kszenie rozmiarów rynku kapita∏owego,

• poprawa efektywnoÊci rynku kapita∏owego,

• zwi´kszenie jego bezpieczeƒstwa.

Realizacja tych celów ma nastàpiç poprzez dzia∏ania legislacyjne, organizacyjne, infrastruktu-
ralne oraz prywatyzacyjne. Harmonogram Realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapita∏owego okreÊla 
szczegó∏owe dzia∏ania i Êrodki potrzebne do realizacji postawionych celów, terminy oraz instytucje 
odpowiedzialne za ich realizacj´. 

Wykres 1.3. Relacja kredytów dla przedsi´biorstw1 oraz wartoÊci rynku instrumentów 
d∏u˝nych przedsi´biorstw2 do PKB 
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1 Kredyty banków komercyjnych.
2 Dane za lata 1999-2001 obejmujà wartoÊç rynku krótkoterminowych papierów d∏u˝nych banków, a za 1999 r. równie˝ 
wartoÊç rynku obligacji banków.
èród∏o: dane NBP, Fitch Polska (dane o rynku instrumentów d∏u˝nych przedsi´biorstw dla lat 1999–2001).

Tabela 1.6. Wybrane wielkoÊci zwiàzane z rynkiem kapita∏owym w 2003 i 2004 r.
(stan na koniec roku)

Kraj

Kapitalizacja rynku akcji1
(w mld euro)

Kapitalizacja rynku akcji jako
% PKB Liczba notowanych spó∏ek2

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Polska 29,8 51,9 16,1 26,6 203 230

W´gry 15,0 21,0 20,5 26,1 49 46

Czechy 19,9 21,7 24,8 25,2 65 55

1 Kapitalizacja dotyczy spó∏ek krajowych.
2 Obejmuje spó∏ki krajowe i zagraniczne.
èród∏o: FIBV, raporty roczne poszczególnych gie∏d.

2 Strategia rozwoju rynku kapita∏owego Agenda Warsaw City 2010. Warszawa 2004. Ministerstwo Finansów.
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Do szczegó∏owych zadaƒ nale˝à m.in.: dostosowanie polskiego prawa do standardów 
europejskich, wspieranie rozwoju ∏adu korporacyjnego, zwi´kszenie wiedzy spo∏eczeƒstwa o rynku 
kapita∏owym oraz rozpocz´cie przygotowaƒ do zmian struktury w∏asnoÊciowej instytucji infrastruk-
tury polskiego rynku kapita∏owego3. Strategia zak∏ada równie˝ zwi´kszenie liczby ofert publicznych 
spó∏ek Skarbu Paƒstwa, a tak˝e zach´cenie spó∏ek prywatnych do wchodzenia na rynek kapita∏owy. 
Ponadto zawiera scenariusze rozwoju Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie (GPW), Cen-
tralnej Tabeli Ofert (CeTO)4 i Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych (KDPW).

Przygotowania strategii obejmowa∏y konsultacje z Komisjà Papierów WartoÊciowych i Gie∏d 
(KPWiG), GPW, CeTO, KDPW, Komisjà Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) 
i Narodowym Bankiem Polskim (NBP) oraz uczestnikami rynku finansowego. Konsultantem nauko-
wym Agendy by∏ Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà. W celu realizacji Strategii zosta∏a powo-
∏ana Rada Rynku Kapita∏owego5, jako organ opiniodawczo-doradczy przy Ministrze Finansów.

Strategia stanowi program rozwoju polskiego rynku kapita∏owego, majàcy na celu zwi´ksze-
nie jego roli w systemie finansowym oraz gospodarce Polski i UE.

3 Wi´cej na ten temat   w rozdz. 3.
4 We wrzeÊniu 2004 r. nastàpi∏a zmiana nazwy CeTO na MTS-CeTO. Wi´cej na ten temat w rozdz. 3.
5 Rad´ Rynku Kapita∏owego powo∏a∏ Prezes Rady Ministrów na mocy Zarzàdzenia nr 115 z dnia 
20 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Rynku Kapita∏owego (Monitor Polski nr 54, poz. 909). 
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 2
Regulacje

2.1. Wprowadzenie

KoniecznoÊç dostosowania polskiego systemu prawnego do prawa UE by∏a w 2004 r. g∏ównà 
przes∏ankà zmian w polskim ustawodawstwie w zakresie sektora us∏ug finansowych. Tak np. wej-
Êcie w ˝ycie przepisów wprowadzajàcych zasad´ jednolitej licencji (jednolitego paszportu) w sek-
torze us∏ug finansowych wynika∏o z aktów prawnych UE, a nie z ustawodawstwa krajowego. Od 
1 maja 2004 r. polski rynek finansowy sta∏ si´ otwarty dla podmiotów, które uzyska∏y zezwolenie 
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie us∏ug finansowych w innym paƒstwie cz∏onkowskim6. Do 
najistotniejszych zmian w polskim ustawodawstwie, zwiàzanych z dostosowaniem do standardów 
UE, nale˝y w 2004 r. zaliczyç:

• nowelizacj´ ustawy o rachunkowoÊci,

• przyj´cie ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych,

• nowelizacj´ ustawy Prawo bankowe,

• nowy pakiet ustaw ubezpieczeniowych,

• nowelizacj´ ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi,

• nowà ustaw´ o funduszach inwestycyjnych.

Przystàpienie Polski do UE nie spowodowa∏o du˝ych zmian jedynie w sektorze funduszy 
emerytalnych, poniewa˝ nie stosuje si´ do nich zasady jednolitej licencji.

2.2.  Regulacje majàce wp∏yw na ca∏y sektor us∏ug finansowych

Zmiany w przepisach o rachunkowoÊci 

Nowelizacja ustawy o rachunkowoÊci7 wynika∏a z koniecznoÊci uwzgl´dnienia w polskim 
prawie postanowieƒ rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania Mi´-
dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci (MSR)8. Zmiany majà na celu zapewnienie porówny-
walnoÊci danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych emitentów papierów wartoÊcio-
wych dopuszczonych lub ubiegajàcych si´ o dopuszczenie do publicznego obrotu na jednym z ryn-
ków regulowanych krajów nale˝àcych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego9. Wprowadzenie 
jednolitych zasad rachunkowoÊci ma zwi´kszyç mo˝liwoÊci pozyskiwania kapita∏ów na europejskim 
rynku finansowym przez krajowych emitentów10. Nowe przepisy o rachunkowoÊci b´dà zastoso-
wane po raz pierwszy do sprawozdaƒ finansowych za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´ w 2005 r. 

6 Warunkiem wykonywania na terytorium Polski czynnoÊci prawnych z zakresu us∏ug finansowych jest obj´cie ich 
zezwoleniem udzielonym danemu podmiotowi przez nadzór macierzysty.
7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowoÊci oraz o zmianie ustawy o bieg∏ych rewidentach 
i ich samorzàdzie (Dz.U. z 2004 r., nr 213, poz. 2155).
8 Rozporzàdzenia wydawane przez Rad´ UE lub Komisj´ Europejskà wchodzà bezpoÊrednio do systemów prawnych 
paƒstw cz∏onkowskich.
9 Oprócz krajów cz∏onkowskich UE do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nale˝à: Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
10 Szerzej na ten temat: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 29.
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W porównaniu z innymi aktami prawnymi dostosowanie przepisów rachunkowoÊci do wymogów 
UE b´dzie si´ wiàza∏o z poniesieniem znacznych kosztów przez podmioty dostosowujàce. 

Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Wprowadzona w 2002 r. ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych11 mia∏a na celu 
g∏ównie wype∏nienie zobowiàzania wynikajàcego z obowiàzku z dostosowania do prawa wspólnoto-
wego12. Nowe rozwiàzania majà równie˝ stworzyç korzystniejsze warunki do rozwoju rynku transakcji 
zabezpieczonych. Dla podmiotów zawierajàcych tego typu transakcje istotnà kwestià jest prawne 
zagwarantowanie wierzycielowi mo˝liwoÊci odzyskania zainwestowanego kapita∏u, czyli np. zaspoko-
jenia si´ z przedmiotu zastawu bez koniecznoÊci uruchamiania post´powania sàdowego.

Wprowadzone rozwiàzania ograniczy∏y formalnoÊci i procedury administracyjne w usta-
nawianiu i realizacji zabezpieczenia finansowego oraz wzmocni∏y ochron´ wykonywania praw 
z tytu∏u zabezpieczania w razie wszcz´cia post´powania upad∏oÊciowego. Nowe przepisy powinny 
istotnie przyczyniç si´ do zmniejszenia ryzyka kredytowego, a przez to do rozwoju wysokokwoto-
wych transakcji zabezpieczonych zawieranych na rynku finansowym (w tym repo i sell-buy-back).

2.3.  Regulacje dotyczàce sektora us∏ug bankowych

Zmiany w Prawie bankowym13 mia∏y na celu dostosowanie do przepisów prawa wspólnoto-
wego14 oraz obj´cie regulacjami takich zjawisk, jak outsourcing i sekurytyzacja. Zosta∏y wprowa-
dzone tak˝e nowe rozwiàzania w zakresie dost´pu do informacji b´dàcych tajemnicà bankowà oraz 
umowy rachunku bankowego15. 

W zwiàzku z dostosowaniem przepisów prawa bankowego do prawa wspólnotowego zosta∏ 
poszerzony sposób wyliczania limitów indywidualnych zaanga˝owaƒ banku. Przy wyliczaniu limitu 
koncentracji zaanga˝owania banki b´dà musia∏y uwzgl´dniç równie˝ posiadane akcje lub udzia∏y 
w poszczególnych podmiotach. Zmiana ta mo˝e ograniczyç finansowanie podmiotów, w których 
banki majà udzia∏y kapita∏owe16.

Uregulowanie zjawiska powierzania przez bank podmiotom zewn´trznym wykonywania 
czynnoÊci zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià bankowà (tzw. outsourcing) ma na celu ograniczenie kosztów 
funkcjonowania sektora bankowego. Przepisy Prawa bankowego zapewniajà Komisji Nadzoru Ban-
kowego sprawowanie nadzoru nad wspó∏pracà banków z podmiotami zewn´trznymi.

Rozwiàzania przyj´te w Prawie bankowym powinny równie˝ u∏atwiç rozwój sekurytyzacji 
w Polsce, poniewa˝ przewidujà mo˝liwoÊç zwolnienia banku z obowiàzku zachowania tajemnicy 
bankowej w sytuacji cesji wierzytelnoÊci banku na innà osob´17. Skutkiem wprowadzonych zmian 
powinna byç poprawa wspó∏czynników wyp∏acalnoÊci i koncentracji oraz p∏ynnoÊci banków.

Du˝e znaczenie dla dzia∏alnoÊci banków mia∏o równie˝ wydanie przepisów wykonawczych 
z zakresu rachunkowoÊci. Sà to: rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. 
w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków18 oraz rozporzàdze-

11 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. z 2004 r., nr 91, poz. 871). 
Przepisy ustawy wesz∏y w ˝ycie 1 maja 2004 r.
12 Dyrektywa Nr 2002/47/WE dnia 6 czerwca 2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanawiania 
zabezpieczeƒ finansowych.
13 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2004 r., 
nr 91, poz. 870).
14 Dyrektywa Nr 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje kredytowe oraz Dyrektywa Nr 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych.
15 Nowe regulacje bankowe. Warszawa 2004 NBP.
16 B. Smykla: Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa 2005 Wydawnictwo C.H. Beck, s. 274.
17 A. Jakubiak: Sekurytyzacja w Êwietle prawa polskiego. W: Nowe regulacje bankowe, op.cit., s. 46. 
18 Dz.U. z 2003 r., nr 218, poz. 2147. Przepisy wesz∏y w ˝ycie 1 stycznia 2004 r.



20

2

Regulacje

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

nie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowoÊci banków19.

Rozporzàdzenie Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane 
z dzia∏alnoÊcià banków wprowadzi∏o ∏agodniejsze zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych. 
Dlatego odnotowana w 2004 r. poprawa jakoÊci portfela kredytowego banków w Polsce by∏a 
w pewnej mierze efektem zmian regulacyjnych20. Cz´Êç kredytów detalicznych zaliczana wczeÊniej 
do grupy zagro˝onych (zw∏aszcza do grup „poni˝ej standardu” i „wàtpliwe”) nale˝y obecnie do 
kategorii „normalne” ze wzgl´du na ograniczenie liczby kategorii klasyfikacji tego rodzaju kredy-
tów (z czterech do dwóch). W odniesieniu do nale˝noÊci innych ni˝ wobec Skarbu Paƒstwa i osób 
fizycznych oprócz kryterium terminowoÊci sp∏aty kapita∏u lub odsetek nadal obowiàzuje kryterium 
sytuacji finansowej d∏u˝nika. Regulacje zawarte w omawianym rozporzàdzeniu umo˝liwi∏y jednak 
zastàpienie oceny ekonomicznej d∏u˝nika ocenà sytuacji wystawcy zabezpieczenia (ju˝ na etapie 
klasyfikacji danej ekspozycji, a nie w momencie tworzenia rezerw celowych). Dodatkowo wprowa-
dzono limity pomniejszenia kwoty ekspozycji kredytowej. Oznacza to, ˝e wraz ze zwi´kszaniem 
si´ opóênienia w sp∏acie kredytu lub po˝yczki zmniejsza si´ wartoÊç zabezpieczenia branego pod 
uwag´ w momencie obliczania kwoty rezerwy celowej. 

Innym czynnikiem o charakterze regulacyjnym, który mia∏ wp∏yw na obni˝enie wspó∏czynni-
ka kredytów zagro˝onych w Polsce w 2004 r., by∏o umo˝liwienie bankom odpisywania nale˝noÊci 
straconych z aktywów i przenoszenia ich do ewidencji pozabilansowej, bez obowiàzku ich jedno-
czesnego umarzania (pod warunkiem, ˝e nale˝noÊç by∏a zaklasyfikowana do kategorii „stracone” 
przez co najmniej jeden rok, a utworzona na nià rezerwa celowa jest równa kwocie nale˝noÊci 
pozostajàcej do sp∏aty). Podstawà prawnà dla tego typu dzia∏aƒ jest rozporzàdzenie Ministra Finan-
sów zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci banków. Rozporzà-

19 Dz.U. z 2003 r., nr 211, poz. 2061. Przepisy wesz∏y w ˝ycie 1 stycznia 2004 r.
20 Wyniki badaƒ ankietowych przeprowadzonych przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego wskazujà, ˝e 
zmiana zasad klasyfikacji nale˝noÊci spowodowa∏a obni˝enie o 50% nale˝noÊci wàtpliwych i o 25% nale˝noÊci poni˝ej 
standardu, natomiast nie mia∏a istotnego wp∏ywu na poziom nale˝noÊci straconych. Sytuacja finansowa banków 
w 2004 r. Synteza. Warszawa 2005 NBP, s. 22.

Tabela 2.1.  Analiza ró˝nic w sposobie klasyfikacji ekspozycji kredytowych

Rodzaj ekspozycji Poprzedni stan prawny1 Wg obecnie obowiàzujàcych przepisów

Wobec Skarbu Paƒstwa
Normalne  ≤  1 Y
Wàtpliwe  1-2 Y
Stracone > 2 Y

Po˝yczki i kredyty detaliczne 
(konsumpcyjne)

Normalne
Poni˝ej standardu 
Wàtpliwe
Stracone 

≤ 1 M
1-3 M 
3-6 M 
> 6 M 

Normalne 

Stracone

≤ 6 M

> 6 M

Pozosta∏e ekspozycje wobec 
osób fizycznych6

Normalne
Pod obserwacjà
Poni˝ej standardu 
Wàtpliwe
Stracone

≤ 1 M
1-3 M
3-6 M 
6-12 M
> 12 M

Pozosta∏e ekspozycje

Normalne2

Pod obserwacjà2

Poni˝ej standardu3

Wàtpliwe4

Stracone5

≤ 1 M
≤ 1 M
1-3 M  
3-6 M
> 6 M 

Normalne2

Pod obserwacjà2

Poni˝ej standardu3 
Wàtpliwe4

Stracone5

≤ 1 M
1-3 M
3-6 M
6-12 M
> 12 M

1  Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane 
z dzia∏alnoÊcià banków (Dz. U. z 2001 r., nr 149, poz. 1672 z póên. zm.).

2 Sytuacja ekonomiczno-finansowa d∏u˝nika nie budzi obaw.
3 Sytuacja ekonomiczno-finansowa d∏u˝nika mo˝e zagra˝aç terminowej sp∏acie nale˝noÊci.
4 Sytuacja ekonomiczno-finansowa d∏u˝nika ulega znacznemu pogorszeniu.
5  Sytuacja ekonomiczno-finansowa d∏u˝nika pogorszy∏a si´ w sposób nieodwracalnie uniemo˝liwiajàcy sp∏acenie 

d∏ugu.
6 Po˝yczki i kredyty mieszkaniowe, po˝yczki i kredyty hipoteczne oraz kredyty na zakup papierów wartoÊciowych.

M – miesiàc, Y – rok; terminy oznaczajà opóênienie w sp∏acie kapita∏u lub odsetek w stosunku do terminu 
(harmonogramu) sp∏at okreÊlonego w momencie powstania zobowiàzania.
èród∏o: opracowanie NBP.
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dzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków mia∏o jednak 
wi´kszy wp∏yw na obni˝enie nale˝noÊci zagro˝onych w bankach w 2004 r. ni˝ rozporzàdzenie 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci banków. Szacuje si´, ˝e przeniesienie nale˝noÊci stra-
conych do ewidencji pozabilansowej spowodowa∏o spadek udzia∏u nale˝noÊci zagro˝onych o 0,9 
pkt proc., podczas gdy zmiana zasad klasyfikacji nale˝noÊci wynikajàca z rozporzàdzenia w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków spowodowa∏a spadek udzia∏u 
nale˝noÊci zagro˝onych o oko∏o 3 pkt proc.21

2.4. Regulacje dotyczàce niebankowych instytucji finansowych

Zak∏ady ubezpieczeƒ i poÊrednicy ubezpieczeniowi 

Przyj´cie pakietu czterech ustaw22 w 2003 r. wiàza∏o si´ z dostosowaniem do przepisów 
prawa UE. Na jednolitym rynku europejskim obowiàzuje zasada jednolitej licencji na prowadzenie 
dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Zak∏ad ubezpieczeƒ, je˝eli uzyska∏ licencj´ w paƒstwie cz∏onkow-
skim, w którym znajduje si´ jego siedziba, mo˝e Êwiadczyç us∏ugi w innych paƒstwach cz∏onkow-
skich bezpoÊrednio (us∏ugi transgraniczne) lub poprzez otwieranie oddzia∏ów. Obecnie trudno 
jest oceniç, czy wprowadzenie jednolitej licencji znacznie zwi´kszy liczb´ zagranicznych zak∏adów 
ubezpieczeƒ na polskim rynku finansowym. Przepisy umo˝liwiajàce tworzenie oddzia∏ów zagranicz-
nych, które wesz∏y w ˝ycie od 1 stycznia 1999 r., rzadko by∏y wykorzystywane. W ciàgu dwóch lat 
powsta∏y jedynie cztery oddzia∏y g∏ówne23.

Przepisy ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej umo˝liwiajà zak∏adom ubezpieczeƒ dokony-
wanie lokat w instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka wynikajàcego ze spadku wartoÊci 
aktywów stanowiàcych pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wprowadzenie tych prze-
pisów nie wiàza∏o si´ z dostosowaniem do regulacji UE. Nale˝y podkreÊliç, ˝e zak∏ady ubezpieczeƒ 
nie mogà wykorzystywaç tego rodzaju instrumentów do spekulacji.

Odr´bne ustawowe uregulowanie poÊrednictwa ubezpieczeniowego wynika∏o z faktu, ˝e 
jest to inny rodzaj dzia∏alnoÊci gospodarczej ni˝ dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowa. Do najistotniejszych 
rozwiàzaƒ zawartych w nowej ustawie o poÊrednictwie ubezpieczeniowym nale˝y zaliczyç:

•  wprowadzenie obowiàzku rejestracji w KNUiFE wszystkich poÊredników ubezpieczenio-
wych,

•  doprecyzowanie wymogów i kwalifikacji agenta ubezpieczeniowego, 

•  okreÊlenie zasad odpowiedzialnoÊci cywilnej agenta, 

•  wprowadzenie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej dla tzw. multi-
agentów24,

•  okreÊlenie zasad odpowiedzialnoÊci brokera ubezpieczeniowego (unormowanie ubezpie-
czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej), 

21 Sytuacja finansowa banków w 2004 r. Synteza. Warszawa 2005 NBP, s. 22.
22 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1151 
z póên. zm.), ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, 
poz. 1152 z póên. zm.), ustawa z dnia 23 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz 
Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1153 z póên. zm.), ustawa z dnia 22 maja 2003 r. 
o poÊrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154 z póên. zm.). Przepisy wesz∏y w ˝ycie 
1 stycznia 2004 r.
23 Rozdzia∏ 4.4.
24 Multiagent jest to agent ubezpieczeniowy wykonujàcy czynnoÊci agencyjne na rzecz wi´cej ni˝ jednego zak∏adu 
ubezpieczeƒ w zakresie tego samego dzia∏u ubezpieczeƒ. W praktyce multiagent prowadzi dzia∏alnoÊç zbli˝onà 
do dzia∏alnoÊci brokerskiej, nie podlega jednak rygorystycznym wymogom co do kwalifikacji oraz ubezpieczenia 
odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u wykonywanej dzia∏alnoÊci.
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•  sprecyzowanie wymagaƒ stawianych brokerowi,

•  okreÊlenie zasad prowadzenia rejestru poÊredników ubezpieczeniowych.

Wprowadzenie przepisów dotyczàcych kwalifikacji zawodowych oraz rejestracji osób podej-
mujàcych i prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie poÊrednictwa ubezpieczeniowego wià˝e si´ 
z dostosowaniem do wymogów UE25. Uporzàdkowanie rynku poÊredników ubezpieczeniowych 
i prawne zagwarantowanie posiadania przez nich odpowiednich kwalifikacji powinny poprawiç 
jakoÊç obs∏ugi klientów i konkurencyjnoÊç polskich poÊredników.

Indywidualne konta emerytalne (IKE)

W celu umo˝liwienia gromadzenia dodatkowych Êrodków na przysz∏à emerytur´ wprowa-
dzono ustaw´ o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE)26. IKE jest to wyodr´bniony rachunek 
prowadzony na rzecz osoby oszcz´dzajàcej przez jeden z podmiotów uprawnionych do jego 
prowadzenia. Podmiotami upowa˝nionymi do prowadzania IKE sà wy∏àcznie banki, domy i biura 
maklerskie, fundusze inwestycyjne oraz zak∏ady ubezpieczeƒ. Przepisy dopuszczajà posiadanie przez 
jednà osob´ tylko jednego IKE. Wp∏aty na IKE dokonane w danym roku nie b´dà mog∏y przekroczyç 
150% prognozowanego przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia. Zasad´ t´ wprowadzono, aby 
ograniczyç ubytki dochodów bud˝etu paƒstwa, poniewa˝ dochody ze Êrodków wp∏aconych na 
indywidualne konta emerytalne b´dà zwolnione z podatku od przychodów kapita∏owych27. Z mo˝-
liwoÊci tej skorzystajà jednak wy∏àcznie osoby, które wyp∏acà zgromadzone oszcz´dnoÊci dopiero 
po 60. roku ˝ycia bàdê po nabyciu uprawnieƒ emerytalnych i ukoƒczeniu 55 lat. Osoby te muszà 
jednak oszcz´dzaç na indywidualnym koncie emerytalnym co najmniej przez pi´ç dowolnych lat lub 
ponad po∏owa wartoÊci wp∏at na IKE musi zostaç dokonana nie póêniej ni˝ pi´ç lat przed z∏o˝eniem 
wniosku o wyp∏at´. 

Zwolnienie podatkowe dochodów ze Êrodków zgromadzonych na IKE mia∏o byç bodêcem do 
rozwoju segmentu oszcz´dnoÊci d∏ugoterminowych w Polsce. Oczekiwano, ˝e poda˝ d∏ugoterminowe-
go kapita∏u zwi´kszy mo˝liwoÊci finansowania przedsi´wzi´ç inwestycyjnych. Zak∏adano, ˝e w pierw-
szym roku na IKE mo˝e wp∏ynàç oko∏o 3 mld z∏, czyli oko∏o 1/3 sumy wp∏at do otwartych funduszy 
emerytalnych w grudniu 2000 r.28 Do koƒca 2004 r. na IKE wp∏yn´∏o jedynie oko∏o 200 mln z∏29.

Fundusze emerytalne 

W organizacji i funkcjonowaniu sektora funduszy emerytalnych wprowadzono w 2004 r. 
zmiany w zakresie: oceny dzia∏alnoÊci inwestycyjnej OFE (sposobu wyliczania minimalnej wymaga-
nej stopy zwrotu, otwierania przez PTE tzw. rachunków premiowych), op∏at zwiàzanych z dzia∏al-
noÊcià OFE oraz limitów inwestycyjnych tych podmiotów.

Od 1 kwietnia 2004 r. wesz∏y w ˝ycie przepisy30 dotyczàce nowego sposobu wyliczania mini-
malnej wymaganej stopy zwrotu (MWSZ)31. Zmiany polegajà na wyd∏u˝eniu okresu, z którego wyli-
cza si´ stop´ zwrotu poszczególnych funduszy i Êrednià wa˝onà stop´ zwrotu wszystkich funduszy 
oraz podawaniu ich wysokoÊci do publicznej wiadomoÊci dwa razy w roku. Zmiany polegajà te˝ 

25 Dyrektywa Nr 2002/92/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 9 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie poÊrednictwa 
ubezpieczeniowego.
26 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1205). 
Przepisy wesz∏y w ˝ycie 1 wrzeÊnia 2004 r.
27 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z póên. zm.), wolne od podatku dochodowego sà: dochody z tytu∏u oszcz´dzania 
na indywidualnym koncie emerytalnym uzyskane w zwiàzku z gromadzeniem i wyp∏atà Êrodków przez oszcz´dzajàcego 
oraz wyp∏atà Êrodków na rzecz osób uprawnionych do tych Êrodków po Êmierci oszcz´dzajàcego.
28 Uzasadnienie do projektu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (druk sejmowy nr 1942), www.sejm.gov.pl.
29 Patrz szerzej rozdzia∏ 4.3.
30 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r., nr 170, poz. 651).
31 Minimalna wymagana stopa zwrotu (MWSZ) stanowi 50% Êredniej wa˝onej stopy zwrotu dla wszystkich funduszy lub 
jest ni˝sza od niej o 4 pkt proc. Z tych dwóch wartoÊci wybiera si´ mniejszà.
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na innym sposobie ustalania wag przy wyliczaniu wa˝onej stopy zwrotu ca∏ego sektora. Fundusze, 
których udzia∏ w rynku przekroczy∏ lub by∏ równy 15%, otrzymujà wskaênik w wysokoÊci 15%, przy 
równoczesnym proporcjonalnym podwy˝szeniu udzia∏ów pozosta∏ych funduszy tak, aby ca∏oÊç sta-
nowi∏a 100%. Obliczanà w ten sposób stop´ wykorzystuje si´ do obliczania MWSZ i ewentualnego 
niedoboru Êrodków. Rozwiàzanie to mo˝e ograniczyç wp∏yw najwi´kszych funduszy na struktur´ 
portfela funduszy pozosta∏ych.

Nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wprowadzi∏a 
zasad´, ˝e OFE odprowadza miesi´cznie 0,005% wartoÊci zarzàdzanych aktywów netto na rachu-
nek premiowy prowadzony w OFE. W razie uzyskania przez dany OFE najwy˝szej stopy zwrotu 
w publikowanym rankingu KNUiFE, towarzystwo otrzyma kwot´ zgromadzonà na rachunku 
premiowym. W przypadku osiàgni´cia najni˝szej stopy zwrotu Êrodki z rachunku premiowego 
pozostajà w OFE. Pozosta∏e PTE mogà wycofaç cz´Êç Êrodków z rachunku premiowego w zale˝no-
Êci od stopy zwrotu osiàgni´tej w ciàgu ostatniego pó∏rocza. Zmiany te wprowadzi∏y dodatkowà 
motywacj´ dla zarzàdzajàcych OFE. Istnieje jednak obawa, ˝e zarzàdzajàcy OFE nie b´dà realizowaç 
d∏ugofalowej efektywnej strategii inwestycyjnej, ale skoncentrujà si´ na osiàgni´ciu jak najwy˝szej 
stopy zwrotu w okresie pó∏rocznym.

Nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ograniczy∏a wyso-
koÊç op∏at potràcanych ze sk∏adek przekazywanych przez cz∏onków OFE. Maksymalna wysokoÊç 
op∏aty dystrybucyjnej nie mo˝e byç wy˝sza ni˝:

•  7 % od sk∏adek wp∏aconych w latach 2004–2010,

•  6,125 % od sk∏adek wp∏aconych w 2011 r.,

•  5,25 % od sk∏adek wp∏aconych w 2012 r.,

•  4,375 % od sk∏adek wp∏aconych w 2013 r.,

•  3,5 % od sk∏adek wp∏aconych w 2014 r.

Z kolei op∏aty za zarzàdzanie aktywami OFE zmniejszajà si´ wraz ze wzrostem wartoÊci tych 
aktywów. Oczekiwanym skutkiem tych zmian jest zwi´kszenie stopy zwrotu dla cz∏onków OFE.

Tabela 2.2. Zmiany limitów inwestycyjnych OFE 

Rodzaj papieru wartoÊciowego Poprzedni stan 
prawny1

Aktualny stan 
prawny2

Obligacje komunalne dopuszczone do publicznego obrotu do 15% aktywów do 40% aktywów

Obligacje komunalne niedopuszczone do publicznego obrotu do 5% aktywów do 20% aktywów

Obligacje przedsi´biorstw zabezpieczone i dopuszczone do publicznego obrotu do 10% aktywów do 40% aktywów

Obligacje przedsi´biorstw zabezpieczone i niedopuszczone do publicznego obrotu do 5% aktywów do 10% aktywów

Niezabezpieczone obligacje i inne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe emitowane przez 
spó∏ki publiczne do 5% aktywów do 10% aktywów

Listy zastawne dopuszczone do publicznego obrotu do 30% aktywów do 40%3 aktywów

Obligacje przychodowe – do 20%

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez zamkni´te fundusze inwestycyjne do 5% aktywów do 10% aktywów

1 Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci aktywów otwartego 
funduszu emerytalnego, jaka mo˝e zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych 
ograniczeƒ w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. z 1998 r., nr 63, poz. 407 
z póên. zm.). Przepisy wesz∏y w ˝ycie 1 stycznia 1999 r.
2 Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci aktywów 
otwartego funduszu emerytalnego, jaka mo˝e zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, 
oraz dodatkowych ograniczeƒ w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fundusze emerytalne 
(Dz.U. z 2004 r., nr 32, poz. 276 z póên. zm.). Przepisy wesz∏y w ˝ycie 14 marca 2005 r.
3 W tym do 15% aktywów w listy zastawne niedopuszczone do publicznego obrotu.
èród∏o: opracowanie NBP. 
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W zwiàzku z poszerzeniem mo˝liwoÊci inwestycyjnych OFE o listy zastawne niedopuszczone 
do publicznego obrotu i obligacje przychodowe wprowadzono nowe limity inwestycyjne32 dla tych 
instrumentów. Zwi´kszono równie˝ limity inwestycyjne dla obligacji jednostek samorzàdu teryto-
rialnego, przedsi´biorstw oraz certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez zamkni´te fundusze 
inwestycyjne. Zmiany limitów inwestycyjnych OFE przedstawia tabela 2.2.

Oczekiwanym skutkiem tych zmian jest osiàgni´cie przez OFE wy˝szych stóp zwrotu przy 
wy˝szym poziomie bezpieczeƒstwa inwestycji ni˝ w przypadku inwestycji w dotychczas dost´pne 
instrumenty oraz zwi´kszenie mo˝liwoÊci finansowania przez nie przedsi´wzi´ç gospodarczych.

W roku 2004 nadal nie zosta∏y wydane, oczekiwane przez fundusze emerytalne przepisy 
wykonawcze dotyczàce wykorzystywania przez OFE instrumentów pochodnych oraz udzielania 
przez fundusze emerytalne po˝yczek papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego 
obrotu. Brak przepisów wykonawczych uniemo˝liwia zawieranie tych transakcji przez OFE. Insty-
tucje te nie mog∏y wi´c przeprowadzaç tych transakcji i zabezpieczaç coraz wi´kszych portfeli 
inwestycyjnych przed ryzykiem zmian cenowych. 

Fundusze inwestycyjne

Nowelizacja dyrektyw UE dotyczàcych instytucji wspólnego inwestowania w zbywalne papie-
ry wartoÊciowe (ang. undertakings for collective investment in transferable securities – UCITS)33 spo-
wodowa∏a koniecznoÊç wprowadzenia zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Ze wzgl´du 
na wielkoÊç wprowadzonych zmian oraz w celu zapewnienia przejrzystoÊci zdecydowano si´ na 
opracowanie projektu nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych, która wesz∏a w ˝ycie 1 lipca 
2004 r.34 Nowa ustawa zmieni∏a kategoryzacj´ funduszy inwestycyjnych. Obecnie fundusze mogà 
dzia∏aç jako: otwarte, specjalistyczne otwarte oraz zamkni´te35. Dotychczas wyst´pujàce fundusze 
mieszane oraz specjalistyczne zamkni´te muszà przekszta∏ciç si´ w fundusze zamkni´te do koƒca 
czerwca 2005 r.

Do najistotniejszych nowych rozwiàzaƒ, które b´dà wp∏ywaç na funkcjonowanie rynku fun-
duszy inwestycyjnych, nale˝y zaliczyç:

•  umo˝liwienie towarzystwom funduszy inwestycyjnych zarzàdzania cudzym pakietem 
papierów wartoÊciowych na zlecenie (asset management) oraz Êwiadczenie us∏ug doradz-
twa w zakresie obrotu papierami wartoÊciowymi36,

•  wyodr´bnienie i szczególne uregulowanie funduszy rynku pieni´˝nego oraz funduszy akty-
wów niepublicznych,

•  rozszerzenie mo˝liwoÊci wykorzystywania instrumentów pochodnych przez fundusze 
otwarte, w tym instrumentów pochodnych b´dàcych przedmiotem obrotu pozagie∏do-
wego37,

•  zwi´kszenie limitów inwestycyjnych funduszy, których polityka inwestycyjna odzwierciedla 
struktur´ indeksu akcji lub d∏u˝nych papierów wartoÊciowych,

32 Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci aktywów 
otwartego funduszu emerytalnego, jaka mo˝e zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz 
dodatkowych ograniczeƒ w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. 
z 2004 r., nr 32, poz. 276 z póên. zm.).
33 Dyrektywa Nr 2001/107/WE oraz Dyrektywa Nr 2001/108/WE nowelizujàce Dyrektyw´ Nr 85/611/EWG w sprawie 
koordynacji ustawodawstwa, przepisów wykonawczych i administracyjnych dotyczàcych instytucji wspólnego 
inwestowania w papiery wartoÊciowe w odniesieniu do inwestycji dokonywanych przez te instytucje.
34 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546).
35 Patrz: rozdzia∏ 4.3.
36 Wykonywanie tych czynnoÊci przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wymaga uzyskania dodatkowego 
zezwolenia Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d.
37 Do ustawy o funduszach inwestycyjnych zosta∏y wydane przepisy wykonawcze, które umo˝liwiajà wykorzystywanie 
instrumentów pochodnych przez te instytucje finansowe. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. 
w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem sà instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz.U. z 2004 r., nr 197, poz. 2021).
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•  umo˝liwienie tworzenia funduszy, które b´dà sk∏ada∏y si´ z wydzielonych subfunduszy 
realizujàcych w∏asnà polityk´ inwestycyjnà (ang. umbrella funds),

•  umo˝liwienie tworzenia funduszy sekurytyzacyjnych i funduszy portfelowych,

•  umo˝liwienie udzielania przez fundusze inwestycyjne po˝yczek papierów wartoÊciowych, 
a w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkni´tych – tak˝e po˝yczek pieni´˝nych oraz 
por´czeƒ i gwarancji,

•  umo˝liwienie przekszta∏cania specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych w fun-
dusze otwarte.

Wprowadzenie rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych oferowanie przez fundusze inwestycyjne produk-
tów i us∏ug, które ju˝ funkcjonujà w UE, powinno u∏atwiç podmiotom krajowym konkurowanie 
z podmiotami z innych krajów UE.

2.5. Regulacje dotyczàce rynku kapita∏owego

Publiczny obrót papierami wartoÊciowymi

Zmiany, które wprowadzono w przepisach dotyczàcych rynku kapita∏owego, wynika∏y 
g∏ównie z koniecznoÊci dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiàzujàcych w UE. 
1 maja 2004 r. wesz∏a w ˝ycie znowelizowana ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartoÊciowymi38. W wyniku zmian uprawnienia nadzorcze i kontrolne Komisji Papierów Warto-
Êciowych i Gie∏d zosta∏y poszerzone o mo˝liwoÊç wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego39. Mo˝e 
ono poprzedzaç post´powanie administracyjne albo karne w przypadku podejrzenia o nabywanie 
lub zbywanie instrumentów finansowych na podstawie informacji poufnych. Komisja mo˝e ˝àdaç 
ustanowienia blokady rachunku papierów wartoÊciowych w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione 
podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa manipulacji instrumentem finansowym lub wykorzystania 
informacji poufnej. Wynikiem wprowadzonych zmian powinno byç zwi´kszenie efektywnoÊci nad-
zoru i egzekwowania prawa na rynku kapita∏owym.

W ramach dostosowania do prawa wspólnotowego zosta∏y równie˝ wprowadzone przepisy 
umo˝liwiajàce emitentom z paƒstw cz∏onkowskich przeprowadzenie oferty równoleg∏ej na teryto-
rium Polski. W tym przypadku wprowadzenie papierów wartoÊciowych do publicznego obrotu nie 
wymaga zgody Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, jeÊli prospekt emisyjny zostanie zatwier-
dzony w jednym z paƒstw cz∏onkowskich.

Poszerzono tak˝e zakres czynnoÊci w ramach dzia∏alnoÊci maklerskiej, co wynika∏o z dostoso-
wania ustawy do wymogów prawa wspólnotowego40. Zmiany umo˝liwiajà podmiotom prowadzà-
cym dzia∏alnoÊç maklerskà wykonywanie zleceƒ nabycia lub zbycia tak˝e innych instrumentów finan-
sowych ni˝ „klasyczne papiery wartoÊciowe”41, co zwi´kszy zakres oferowanych przez nie us∏ug.

38 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi oraz 
o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2004 r., nr 64, poz. 594). W 2004 r. KPWiG przygotowa∏a równie˝ projekt nowej 
ustawy o organizacji obrotu papierami wartoÊciowymi. Rada Ministrów podj´∏a jednak decyzj´ o skierowaniu do Sejmu 
nowelizacji obecnie obowiàzujàcej ustawy. O przeprowadzeniu nowelizacji zdecydowa∏y g∏ównie: d∏ugotrwa∏oÊç procesu 
legislacyjnego w przypadku uchwalenia nowej ustawy oraz potrzeba wprowadzenia przepisów dostosowawczych 
jeszcze przed uzyskaniem przez Polsk´ cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
39 Szerzej na temat tej nowej instytucji w prawie papierów wartoÊciowych: M. Wierzbowski: Post´powanie wyjaÊniajàce 
przed Komisjà Papierów WartoÊciowych i Gie∏d. Przeglàd Prawa Handlowego nr 4 z 2005 r. 
40 Dyrektywa Rady Nr 1993/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie us∏ug inwestycyjnych w zakresie papierów 
wartoÊciowych
41 Do klasycznych papierów wartoÊciowych zalicza si´ papiery, które zosta∏y opisane we w∏aÊciwych przepisach ustawy: 
np. akcje – Kodeks spó∏ek handlowych, obligacje – ustawa o obligacjach. Znowelizowana ustawa Prawo o publicznym 
obrocie papierami wartoÊciowymi wprowadzi∏a nowe poj´cie „instrumentów finansowych”, do których zalicza si´ m.in. 
klasyczne papiery wartoÊciowe, finansowe kontrakty terminowe, umowy forward dotyczàce stóp procentowych, swapy 
akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe, ró˝nego rodzaju opcje.
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Istotnà zmianà niewynikajàcà z dostosowania do prawa wspólnotowego jest zezwolenie 
bankom na bezpoÊrednie zawieranie na w∏asny rachunek transakcji na Gie∏dzie Papierów Warto-
Êciowych, których przedmiotem sà papiery wartoÊciowe emitowane przez Skarb Paƒstwa i NBP, 
prawa pochodne zale˝ne od tych papierów i inne papiery d∏u˝ne. Zmiana ma na celu zwi´kszenie 
p∏ynnoÊci obrotu gie∏dowego tymi instrumentami. 

Opodatkowanie osób fizycznych w zakresie dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

Zmiany dotyczàce opodatkowania dochodów z tytu∏u odp∏atnego zbycia papierów warto-
Êciowych dopuszczonych do publicznego obrotu nie wiàza∏y si´ z dostosowaniem do prawa UE. 
Do 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
dochody te by∏y zwolnione z podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2004 r. dochody osób fizycz-
nych (nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej) podlegajà opodatkowaniu wed∏ug stopy 19%42 
i nie sà ∏àczone z dochodami, od których podatek ustala si´ na zasadach ogólnych. Po zakoƒczeniu 
danego roku podatkowego podatnicy osiàgajàcy dochody z odp∏atnego zbycia papierów warto-
Êciowych sà zobowiàzani wykazaç je w rocznym zeznaniu podatkowym oraz obliczyç nale˝ny poda-
tek dochodowy i odprowadziç go na rachunek w∏aÊciwego organu podatkowego. Zmiany mia∏y na 
celu wprowadzenie tzw. neutralnoÊci podatkowej wobec wszystkich dost´pnych instrumentów na 
rynku finansowym. W listopadzie 2001 r. uchwalono bowiem zmian´ ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych i wprowadzono podatek od wk∏adów oszcz´dnoÊciowych i Êrodków na 
rachunkach bankowych. 

Zasady dobrych praktyk korporacyjnych 

W 2004 r. Zarzàd Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie przyjà∏ znowelizowane Zasa-
dy Dobrych Praktyk43 opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance44. 

Zmiany dotyczy∏y m.in. powo∏ywania sk∏adu rady nadzorczej (zmniejszono liczb´ niezale˝-
nych cz∏onków)45, wyboru bieg∏ego rewidenta, powo∏ywania komitetów audytu i wynagrodzeƒ. 
Celem wprowadzenia tych zmian by∏o wzmocnienie niezale˝noÊci osób sprawujàcych nadzór nad 
spó∏kà oraz zapewnienie mo˝liwoÊci przeprowadzania rzetelnego audytu finansowego. W tym 
kierunku zmierzajà równie˝ rekomendacje Komisji Europejskiej46. Termin sk∏adania przez spó∏ki 
oÊwiadczeƒ dotyczàcych podporzàdkowania si´ Zasadom Dobrych Praktyk up∏ywa 1 lipca 2005 r., 
dlatego trudno jest oceniç, czy zasady te b´dà w pe∏ni przestrzegane przez spó∏ki publiczne.

2.6. Przysz∏e zmiany prawa UE 

Przystàpienie do Unii Europejskiej zmieni∏o dotychczasowà pozycj´ Polski: z paƒstwa zobo-
wiàzanego na podstawie postanowieƒ Uk∏adu Europejskiego47 do zbli˝ania swego ustawodawstwa 
do przepisów ju˝ istniejàcych w Unii Europejskiej na wspó∏twórc´ prawa wspólnotowego. W ostat-
nich latach prawo unijne w zakresie us∏ug finansowych znacznie si´ zmieni∏o, co b´dzie musia∏o 
znaleêç odzwierciedlenie równie˝ w polskim prawie. Dzia∏ania legislacyjne zmierzajàce do powsta-

42 Art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2000 r., nr 176, poz. 14, z póên. zm.).
43 Uchwa∏a Nr 445/2004 Zarzàdu Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
przyj´cia zasad ∏adu korporacyjnego dla spó∏ek akcyjnych b´dàcych emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji 
z prawem pierwszeƒstwa, które sà dopuszczone do obrotu gie∏dowego na rynku urz´dowym oraz Uchwa∏a Nr 
446/2004 Zarzàdu Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyj´cia zasad 
∏adu korporacyjnego dla spó∏ek akcyjnych b´dàcych emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem 
pierwszeƒstwa, które sà dopuszczone do obrotu gie∏dowego na rynku nieurz´dowym.
44 Szerzej na ten temat: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003, Warszawa 2004 NBP., s. 34.
45 Dotyczy to spó∏ek, w których akcjonariusz ma pakiet dajàcy ponad 50% ogólnej liczby g∏osów.
46 Zalecenie Komisji Europejskiej Nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczàce roli dyrektorów niewykonawczych 
lub b´dàcych cz∏onkami rady nadzorczej spó∏ek gie∏dowych i komisji rady (nadzorczej).
47 Ustawa z dnia 4 lipca 1992 r. o ratyfikacji Uk∏adu Europejskiego ustanawiajàcego stowarzyszenie mi´dzy 
Rzeczàpospolità Polskà a Wspólnotami Europejskimi i ich Paƒstwami Cz∏onkowskimi (Dz.U. nr 60, poz. 302).
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nia zintegrowanego rynku finansowego w UE by∏y realizowane w ramach Programu Rozwoju Us∏ug 
Finansowych (Financial Services Action Plan)48.

W 2004 r. w zakresie regulacji odnoszàcych si´ do rynku kapita∏owego zosta∏y przyj´te 
dyrektywy:

•  o przejrzystoÊci rynku kapita∏owego (Transparency)49,

•  o rynkach instrumentów finansowych (MIFID) 50.

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych zastàpi∏a obecnie obowiàzujàcà 
dyrektyw´ w sprawie us∏ug inwestycyjnych51. Termin dostosowania prawa paƒstwa cz∏onkowskiego 
do tej dyrektywy up∏ywa 30 paêdziernika 2006 r. W zakresie europejskiego rynku kapita∏owego 
Europejski Komitet Regulatorów Rynku Papierów WartoÊciowych (CESR)52 przygotowuje obecnie 
przepisy wykonawcze do dwóch dyrektyw: w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz 
o przejrzystoÊci rynku kapita∏owego.

W stosunku do poprzednich regulacji zakres us∏ug inwestycyjnych, które mogà byç Êwiad-
czone w ramach jednolitego paszportu, zosta∏ rozszerzony o doradztwo inwestycyjne oraz orga-
nizowanie przez firmy inwestycyjne alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi. 
Przepisy dyrektywy rozszerzajà katalog zbywalnych papierów wartoÊciowych oraz instrumentów 
finansowych m.in. o towarowe instrumenty pochodne. Rozwiàzania zawarte w dyrektywie powin-
ny przyczyniç si´ do powstania zintegrowanego rynku europejskiego, co mo˝e wp∏ynàç na zmniej-
szenie kosztów finansowania przedsi´biorstw.

W celu zwi´kszenia ochrony indywidualnych inwestorów dyrektywa MIFID wprowadzi∏a 
podzia∏ na inwestorów detalicznych i profesjonalnych. Firmy inwestycyjne Êwiadczàce us∏ugi 
inwestorom detalicznym majà obowiàzek uzyskania od tych inwestorów informacji o ich wiedzy 
o inwestowaniu na rynku kapita∏owym, ich doÊwiadczeniu w zakresie takich inwestycji oraz ich 
celach inwestycyjnych. Na podstawie uzyskanych informacji firma inwestycyjna zosta∏a zobowiàza-
na do ostrze˝enia inwestora detalicznego, ˝e dana transakcja mo˝e byç niedostosowana do jego 
potrzeb. 

Przepisy dyrektywy o przejrzystoÊci rynku kapita∏owego okreÊlajà prawa i obowiàzki emi-
tentów co do ujawniania okresowych oraz bie˝àcych informacji. Termin dostosowania przepisów 
prawa krajowego do tej dyrektywy up∏ywa 20 stycznia 2007 r. Do informacji okresowych zosta∏y 
zaliczone roczne sprawozdania finansowe, pó∏roczne sprawozdania finansowe, Êródroczne spra-
wozdania zarzàdu. Z kolei do bie˝àcych informacji zalicza si´ informacje na temat znacznych 
pakietów akcji, znacznych udzia∏ów w ogólnej liczbie g∏osów, miejsca, czasu i porzàdku obrad 
walnych zgromadzeƒ. Ujawnianie precyzyjnych, wyczerpujàcych i aktualnych informacji z okreÊlonà 
cz´stotliwoÊcià powinno umo˝liwiç inwestorom lepszà analiz´ ryzyka inwestycji.

Poniewa˝ roczne raporty finansowe sà sporzàdzane zarówno dla obecnych akcjonariuszy, 
jak i potencjalnych inwestorów, spó∏ki mogà byç zmuszone wziàç pod uwag´ ró˝norodne i poten-
cjalnie sprzeczne interesy zainteresowanych stron. Wp∏ynie to na zakres odpowiedzialnoÊci osób 
sporzàdzajàcych roczne raporty finansowe oraz bieg∏ych rewidentów. 

48 Program przyj´ty przez Rad´ Europejskà w Lizbonie w marcu 2000 r. Szerzej: Rozwój systemu finansowego w Polsce 
w latach 2002–2003, op. cit., s. 89.
49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/109/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji 
wymogów dotyczàcych przejrzystoÊci informacji o emitentach, których papiery wartoÊciowe dopuszczane sà do obrotu 
na rynku regulowanym.
50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych zmieniajàca dyrektyw´ Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektyw´ 2000/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz uchylajàca dyrektyw´ Rady 93/22/EWG. 
51 Dyrektywa Rady Nr 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie us∏ug inwestycyjnych w zakresie papierów 
wartoÊciowych.
52 CESR (Committee of European Securities Regulators) jest komitetem doradczym Komisji Europejskiej (KE) i organem 
konsultacyjnym Europejskiego Komitetu Papierów WartoÊciowych (European Securities Committee). Cz∏onkami CESR sà 
osoby kierujàce organami nadzorujàcymi rynki papierów wartoÊciowych w poszczególnych krajach cz∏onkowskich UE. 
Zadaniami CESR sà: dostarczanie KE wskazówek do opracowania przepisów z poziomu II oraz koordynacja przenoszenia 
przepisów UE do prawodawstwa paƒstw cz∏onkowskich. Ramka 2.2.
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Do najistotniejszych projektowanych obecnie regulacji UE w zakresie Êwiadczenia us∏ug 
finansowych nale˝y zaliczyç:

•  dyrektyw´ o wymogach kapita∏owych (Capital Requirement Directive)53,

•  dyrektyw´ w sprawie wyp∏acalnoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ (Solvency 2)54.

Skutki obecnych oraz projektowanych zmian regulacji UE sà trudne do oszacowania m.in. ze 
wzgl´du na brak przepisów wykonawczych do tych regulacji i ostatecznych interpretacji wydawa-
nych w ramach tzw. III poziomu procesu Lamfalussy’ego55 (schemat 2.1).

Schemat 2.1. Proces Lamfalussy’ego w odniesieniu do rynku kapita∏owego

53 Projekt dyrektywy Capital Requirement Directive, czyli CAD 3 (nowelizacja Consolidated Banking Directive 2000/12/EC 
i Capital Adequacy Directive 93/6/EEC) zosta∏ przedstawiony przez Komisj´ Europejskà 14 lipca 2004 r. Przewidywany 
termin przyj´cia dyrektywy przez Parlament Europejski – wrzesieƒ 2005 r.
54 Projekt dyrektywy zostanie przedstawiony przez Komisj´ Europejskà w paêdzierniku 2006 r.
55 W 2001 r. wprowadzono czteropoziomowy proces regulacyjny.

... Rady Ministrów

... Parlamentu 
Europejskiego

Projekty przyjmowane sà 
w ramach procedury 
wspó∏decydowania

CESR prowadzi 
konsultacje 
z zaintereso-
wanymi stro-
nami i kieruje 
porad´ do KE

KE przygotowuje 
projekt poziomu 
II i kieruje go 
do ESC

ESC g∏osuje 
nad 
propozycjà

KE przyjmuje 
projekt

CESR koordynuje przeniesienie przepisów do prawodawstwa paƒstw cz∏onkowskich i ich 
prawid∏owe zastosowanie udzielajàc wskazówek administracyjnych, rekomendacji doty-
czàcych interpretacji przepisów oraz promujàc jednolite standardy w tym zakresie

KE monitoruje stosowanie przez kraje cz∏onkowskie wspólnie przyj´tych zasad

Uwaga: CESR – komitet doradczy Komisji Europejskiej (KE) i organ konsultacyjny Europejskiego Komitetu Papierów 
WartoÊciowych. Europejski Komitet Papierów WartoÊciowych (ESC) jest komitetem doradczym Komisji Europejskiej 
w zakresie inicjatyw ustawodawczych dotyczàcych rynku kapita∏owego.

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie: Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets, 

Brussels 2001, http://europa.eu.int/comm/internal_market/securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-men_en.pdf 
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Infrastruktura systemu finansowego sk∏ada si´ z infrastruktury technicznej, podmiotów 
regulacyjno-nadzorczych, systemów ochrony uczestników rynku oraz instytucji zwi´kszajàcych 
przejrzystoÊç informacyjnà. 

Na infrastruktur´ technicznà systemu finansowego sk∏adajà si´ instytucje i systemy umo˝-
liwiajàce dokonywanie p∏atnoÊci przez uczestników rynku, organizujàce obrót instrumentami 
finansowymi oraz umo˝liwiajàce rozliczanie zawartych transakcji. Wa˝nà rol´ odgrywajà podmioty 
regulujàce funkcjonowanie systemu finansowego i nadzorujàce go. Istotnymi elementami sà rów-
nie˝ systemy zapewniajàce ochron´ uczestnikom rynku oraz instytucje poprawiajàce przejrzystoÊç 
informacyjnà.

Charakterystyka i funkcje spe∏niane przez poszczególne podmioty i systemy infrastruktury 
systemu finansowego zosta∏y szczegó∏owo opisane w poprzednim raporcie56. Dlatego w tej edycji 
przedstawimy jedynie najwa˝niejsze zmiany, dotyczàce infrastruktury rynku finansowego w 2004 r. 
oraz prace na tym obszarze zwiàzane z integracjà europejskiego rynku finansowego.

3.1. Instytucje regulujàce i nadzorcze

Instytucjami regulujàcymi i nadzorujàcymi funkcjonowanie systemu finansowego sà: Mini-
sterstwo Finansów, NBP, Komisja Nadzoru Bankowego (KNB), KPWiG oraz KNUiFE57.

Zgodnie z ustawà Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi nadzór nad syste-
mem rozrachunku papierów wartoÊciowych (SRPW) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papie-
rów WartoÊciowych SA (KDPW) sprawuje KPWiG. Narodowy Banki Polski, ze wzgl´du na swoje 
zadania w zakresie nadzoru nad systemem p∏atniczym58, jest zainteresowany funkcjonowaniem 
SRPW. Potrzeb´ w∏àczenia si´ banków centralnych w nadzorowanie SRPW podkreÊlajà gremia mi´-
dzynarodowe59 oraz Europejski Bank Centralny (EBC), który oceniajàc infrastruktur´ rozliczeniowà 
i rozrachunkowà w Polsce we wrzeÊniu 2002 r., zasygnalizowa∏ potrzeb´ pog∏´bienia wspó∏pracy 
pomi´dzy NBP a KPWiG w tym zakresie.

Pog∏´bieniu i sformalizowaniu wspó∏pracy s∏u˝y zawarte przez NBP i KPWiG 1 paêdziernika 
2004 r. porozumienie w sprawie zasad i trybu przekazywania na zasadzie wzajemnoÊci informacji, 
w tym opinii, na temat nadzoru nad systemami rozrachunku papierów wartoÊciowych60. Celem 
wspó∏pracy jest zapewnienie prawid∏owego wykonywania przez NBP i KPWiG zadaƒ z zakresu 
nadzoru nad systemami rozrachunku papierów wartoÊciowych, a tak˝e prawid∏owego toku post´-
powaƒ administracyjnych lub karnych w sprawach zwiàzanych ze sprawowaniem tego nadzoru.

56 Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, rozdz. 4.
57 Wi´cej na ten temat patrz w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, 
rozdz. 4.
58 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r., nr 1, poz. 2) oraz ustawa 
z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów 
wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. nr 23, poz. 1351).
59 Financial Stability Forum, Committee for Payment and Settlement Systems (BIS), International Organization of 
Securities Commissions.
60 Komunikat prasowy KPWiG z 1 stycznia 2004 r.: Porozumienie NBP i KPWiG w sprawie wymiany informacji, http://
www.kpwig.gov.pl/d2004.htm.
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3.2. System p∏atniczy

Dzia∏ania realizowane w 2004 r. w zakresie systemu p∏atniczego mia∏y na celu zwi´kszenie 
sprawnoÊci i bezpieczeƒstwa funkcjonowania tego systemu oraz dostosowanie go do wymogów 
UE, jak równie˝ pog∏´bienie integracji systemu p∏atniczego w Polsce z systemami krajów nale˝àcych 
do strefy euro.

Istotnà zmianà w 2004 r. by∏o zakoƒczenie eksploatacji systemu SYBIR oraz wprowadzenie 
gwarancji rozrachunku w systemie ELIXIR. Zakoƒczy∏o si´ równie˝ wprowadzanie standardów 
NRB61 i IBAN62 w polskim sektorze bankowym. W 2004 r. trwa∏ ponadto wa˝ny proces tworzenia 
dwóch systemów p∏atnoÊci w euro: SORBNET-EURO oraz EuroELIXIR. 

3.2.1. Wysokokwotowe rozliczenia mi´dzybankowe

W 2004 r. najwa˝niejsze prace z zakresu wysokokwotowych rozliczeƒ mi´dzybankowych 
dotyczy∏y uruchomienia systemu SORBNET-EURO.

W 2003 r. Zarzàd NBP przyjà∏ strategi´ rozwoju systemu SORBNET, która zak∏ada∏a utrzyma-
nie i rozwój tego systemu do czasu przystàpienia Polski do strefy euro oraz przygotowanie na jego 
podstawie systemu SORBNET-EURO, który ma byç przeznaczony do rozliczeƒ wysokokwotowych 
p∏atnoÊci w euro, zarówno krajowych, jak i transgranicznych.

W 2004 r. trwa∏y prace nad uruchomieniem systemu SORBNET-EURO i po∏àczeniem go z sys-
temem TARGET63. Obejmowa∏y one m.in.:

–  prace projektowo-techniczne – opracowanie za∏o˝eƒ systemu, zbudowanie na podstawie 
systemu SORBNET nowej aplikacji dostosowanej do obs∏ugi rachunków banków w euro 
oraz realizacji zleceƒ p∏atniczych w euro, prace w zakresie udost´pniania i sp∏aty kredytu 
intraday w euro64, obs∏ugi zleceƒ klientów NBP, rozliczeƒ sesji krajowych i transgranicz-
nych wynikajàcych z wymiany zleceƒ p∏atniczych w systemie EuroELIXIR, w tym rozliczeƒ 
w STEP265 i rozrachunku z EBA66,

–  testowanie wewn´trzne oraz testowanie zewn´trzne – z bankami krajowymi, KIR, KDPW, 
EBC, Bankiem W∏och i innymi uczestnikami systemu TARGET,

–  uzgodnienia prawne – m.in. z EBC w zakresie okreÊlenia warunków uczestnictwa NBP 
w systemie TARGET w ramach opcji 467, z Bankiem W∏och w sprawie otwarcia rachunku 
korespondenckiego NBP w Banku W∏och i okreÊlenia zasad poÊredniczenia Banku W∏och 
w dost´pie do systemu TARGET68, a tak˝e prace dotyczàce przygotowania i uzgodnienia 

61 NRB – Numer Rachunku Bankowego.
62 IBAN – International Bank Account Number, mi´dzynarodowy numer rachunku bankowego.
63 Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System – system TARGET sk∏ada si´ z 15 
narodowych systemów RTGS i mechanizmu p∏atniczego EBC.
64 Narodowy Bank Polski, dà˝àc do zapewnienia p∏ynnoÊci rozliczeƒ w systemie SORBNET-EURO, b´dzie udzielaç 
uczestnikom tego systemu kredytu Êróddziennego w euro (kredytu intraday).
65 Wi´cej na temat systemu EuroELIXIR i STEP2 w dalszej cz´Êci rozdzia∏u.
66 EBA Clearing Company jest operatorem systemu STEP2.
67 W listopadzie 2002 r. EBC okreÊli∏ pi´ç opcji po∏àczenia kraju przyst´pujàcego do UE z systemem TARGET, w tym dwie 
opcje bezpoÊredniego po∏àczenia (opcja 1 i 2) oraz trzy opcje po∏àczenia poÊredniego:

–  opcja 1 – bezpoÊrednie po∏àczenie w∏asnego systemu RTGS (w euro) z systemem TARGET,

 –  opcja 2 – bezpoÊrednie po∏àczenie przy wykorzystaniu zmodyfikowanej wersji systemu RTGS, ju˝ uczestniczàcego 
w systemie TARGET,

 –  opcja 3 – po∏àczenie za poÊrednictwem rachunków banku centralnego i banków komercyjnych prowadzonych 
w jednym z banków centralnych ze strefy euro,

 –  opcja 4 – po∏àczenie za poÊrednictwem rachunku banku centralnego kraju przyst´pujàcego w wybranym banku 
centralnym ze strefy euro,

 –  opcja 5 – po∏àczenie za poÊrednictwem rachunków banku centralnego i banków komercyjnych prowadzonych 
w wybranym banku komercyjnym ze strefy euro.

68 System SORBNET-EURO zostanie po∏àczony z systemem TARGET za poÊrednictwem banku centralnego W∏och oraz 
w∏oskiego systemu RTGS o nazwie BIREL.
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umów z bankami, KIR i KDPW, okreÊlajàcych warunki uczestnictwa tych podmiotów w sys-
temie SORBNET-EURO.

Uruchomienie systemu SORBNET-EURO i po∏àczenie go z europejskim systemem rozliczeƒ 
TARGET przewidziano na 2005 r.69 G∏ówne oczekiwane korzyÊci uruchomienia nowego systemu to 
skrócenie czasu rozrachunku mi´dzy bankami oraz ni˝sze koszty rozliczeƒ i wysoki poziom bezpie-
czeƒstwa realizacji p∏atnoÊci.

W systemie SORBNET, s∏u˝àcym do rozliczeƒ p∏atnoÊci w z∏otych, w 2004 r. uczestniczy∏y 
54 banki, Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR)70. 
W 2004 r. wzros∏a zarówno wartoÊç obrotów w tym systemie, jak i Êrednia miesi´czna liczba zleceƒ 
(wykres 3.1).

3.2.2. Systemy p∏atnoÊci detalicznych

W 2004 r. najwa˝niejszymi zmianami w systemach p∏atnoÊci detalicznych by∏o zakoƒczenie 
eksploatacji systemu SYBIR i wprowadzenie gwarancji rozrachunku w systemie ELIXIR71. Przygoto-
wywano równie˝ uruchomienie systemu EuroELIXIR oraz zakoƒczono wprowadzanie standardu 
NRB i IBAN.

Zgodnie z decyzjà podj´tà w 2003 r., 30 czerwca 2004 r. zakoƒczono eksploatacj´ systemu 
SYBIR72. Banki przygotowywa∏y si´ do tego z du˝ym wyprzedzeniem – od lipca 2003 r. systematycz-
nie ogranicza∏y liczb´ zleceƒ kierowanych do tego systemu. Od 1 lipca 2004 r. wszystkie rozliczenia 
mi´dzybankowe przeprowadzane za poÊrednictwem KIR sà realizowane w systemie ELIXIR.

Równolegle z pracami nad uruchomieniem systemu SORBNET-EURO, we wrzeÊniu 2003 r. 
zosta∏y równie˝ podj´te prace nad budowà systemu EuroELIXIR (systemu rozliczeƒ mi´dzybanko-
wych prowadzonego przez KIR dla p∏atnoÊci detalicznych w euro). Za jego poÊrednictwem mo˝liwe 
b´dzie:

–  prowadzenie krajowych rozliczeƒ nominowanych w euro,

–  przekazywanie p∏atnoÊci do systemu paneuropejskiej izby rozliczeƒ detalicznych STEP2 
(system ten omówiono w ramce 3.1),

69 Uruchomienie systemu SORBNET-EURO jest planowane w marcu 2005 r.
70 Stan na koniec roku.
71 Wi´cej na ten temat w podrozdziale 3.4.
72 SYBIR (System Bankowych Izb Rozliczeniowych) – system tradycyjnej izby rozliczeniowej opracowany w celu obs∏ugi 
rozliczeƒ mi´dzybankowych netto przeprowadzanych przy wykorzystaniu dokumentów papierowych. ELIXIR to system 
Elektronicznej Izby Rozliczeniowej. Wszystkie informacje potrzebne 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. Wi´cej na ten temat w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003. Warszawa 2004 NBP, 
rozdz. 4.

Wykres 3.1. Roczna wartoÊç obrotów i Êrednia miesi´czna liczba zleceƒ przetwarzanych 
w systemie SORBNET w latach 2002–2004

èród∏o: dane NBP.
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–  dystrybucja p∏atnoÊci odebranych z systemu STEP2,

–  rozliczanie pomi´dzy uczestnikami innych p∏atnoÊci kierowanych do strefy euro lub otrzy-
mywanych ze strefy euro, analogicznie do rozliczeƒ krajowych73. 

Zaletà systemu EuroELIXIR74, w porównaniu z bankowoÊcià korespondenckà, jest skrócenie cyklu 
rozliczeniowego, ni˝sze koszty oraz korzyÊci zwiàzane z mo˝liwoÊcià kompensaty zleceƒ krajowych.

Narodowy Bank Polski b´dzie odgrywaç g∏ównà rol´ w funkcjonowaniu systemu EuroELIXIR, 
pe∏niàc funkcje:

–  banku rozliczeniowego – w tym celu NBP b´dzie wykorzystywa∏ system 
SORBNET-EURO prowadzàc w nim rachunki bie˝àce bezpoÊrednich uczestników systemu 
EuroELIXIR; jako bank rozliczeniowy NBP musi równie˝ byç uczestnikiem systemu EUR-175;

73 Ostatnia z wymienionych sytuacji mo˝e wystàpiç, gdy bank ze strefy euro (bank A) chce przekazaç za poÊrednictwem 
bankowoÊci korespondencyjnej p∏atnoÊç do banku polskiego (bank C), który nie jest jego bankiem korespondentem. 
Bank A przekazuje p∏atnoÊç do swojego banku korespondenta (bank B), który nast´pnie rozlicza t´ p∏atnoÊç z bankiem 
C za poÊrednictwem systemu EuroELIXIR. 
74 System EuroELIXIR dla p∏atnoÊci krajowych uruchomiono w marcu 2005 r., natomiast dla p∏atnoÊci transgranicznych 
w maju 2005 r.
75 EURO1 to system p∏atnoÊci wysokokwotowych utworzony do rozliczania krajowych i transgranicznych p∏atnoÊci 
w euro pomi´dzy bankami funkcjonujàcymi w strefie euro. Obs∏uguje go EBA Clearing Company.

SYSTEM PANEUROPEJSKIEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ STEP2

System STEP2 zosta∏ uruchomiony 18 marca 2003 r. Jest on jednym z trzech syste-
mów rozliczeniowych1 dzia∏ajàcych pod auspicjami EBA2. System ten rozlicza p∏atnoÊci 
detaliczne (do wysokoÊci 12,5 tys. EUR). Jest równie˝ pierwszym systemem p∏atnoÊci, któ-
remu Europejska Rada P∏atnicza (EPC)3 przyzna∏a status paneuropejskiej izby rozliczeniowej 
(PE-ACH4). STEP2 jest zatem istotnym krokiem w procesie tworzenia jednolitego obszaru 
p∏atniczego w ramach UE (SEPA).

Obecnie system ten liczy 86 uczestników bezpoÊrednich i ponad 1 500 uczestników 
poÊrednich. Obs∏ugà systemu zajmuje si´ w∏oska izba rozliczeniowa SIA5. Cykl podstawowy 
tego systemu pozwala na przesy∏anie zleceƒ do godziny 22:00 czasu Êrodkowo-europejskie-
go. Rozrachunek nast´puje w nast´pnym dniu o godzinie 7:30 w systemie EURO1.

Banki mogà uczestniczyç w systemie STEP2, majàc status uczestnika bezpoÊredniego lub 
poÊredniego. Uczestnicy poÊredni zapewniajà sobie dost´p do systemu na podstawie porozu-
mienia z uczestnikiem bezpoÊrednim. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç dostarczenia p∏atnoÊci do 
podmiotów niemajàcych statusu uczestnika poprzez tzw. punkty wejÊcia. Funkcj´ punktów 
wejÊcia mogà pe∏niç bezpoÊredni uczestnicy systemu, którzy poprzez krajowe systemy p∏at-
noÊci dystrybuujà otrzymane z zagranicy zlecenia p∏atnicze.

1   Pozosta∏e dwa to: system p∏atnoÊci wysokwotowych EURO1 oraz detalicznych STEP1.
2   EBA (Euro Banking Association) to za∏o˝one w 1985 r. stowarzyszenie grupujàce ponad 190 banków z Europy, 
Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Norwegii, Japonii, Australii i Chin. Formalnie operatorem wszystkich trzech 
systemów jest EBA Clearing Company, firma utworzona w 1998 r.
3   Europejska Rada P∏atnicza (European Payment Council) zosta∏a powo∏ana w czerwcu 2002 r. w celu 
reprezentowania banków w zakresie p∏atnoÊci na poziomie ponadnarodowym. Zadaniami rady sà m.in.: 
wypracowywanie wspólnego stanowiska banków dotyczàcego podstawowych us∏ug p∏atniczych, ustalanie 
zasad dobrych praktyk oraz wspieranie i monitorowanie realizacji podj´tych decyzji. EPC zadeklarowa∏a równie˝ 
poparcie dla utworzenia wspólnego obszaru p∏atniczego w euro (SEPA, Single Euro Payment Area). Jednà 
z decyzji EPC by∏o przyj´cie modelu rozliczeƒ detalicznych opartego na paneuropejskiej izbie rozliczeniowej, która 
poczàtkowo ma objàç rozliczenia transgraniczne, a docelowo równie˝ rozliczenia lokalne.
4   Pan-European Clearing House.
5   Societa Interbancaria per I’Automazione.
èród∏o: EBA, KIR.

Ramka 3.1
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–  poÊrednika w przekazywaniu zleceƒ do systemu STEP2 – funkcja ta b´dzie polega∏a na 
poÊredniczeniu w wymianie zleceƒ pomi´dzy systemem EuroELIXIR i STEP2; ∏àczy si´ to 
z posiadaniem przez NBP statusu bezpoÊredniego uczestnika systemu STEP2 (NBP b´dzie 
jedynym punktem wejÊcia do systemu STEP2 na rynku polskim).

W 2004 r. w polskim sektorze bankowym zakoƒczy∏o si´ wprowadzanie standardu NRB 
i IBAN (ramka 3.2). Banki zobowiàzano, aby do 31 grudnia 2003 r. oznaczy∏y wszystkie rachunki 
bankowe uczestniczàce w rozliczeniach krajowych numerami w standardzie NRB oraz wszystkie 
rachunki uczestniczàce w rozliczeniach transgranicznych numerami w standardzie IBAN76. Od 
1 lipca 2004 r. banki stosujà wy∏àcznie nowà numeracj´ rachunków.

Na koniec 2004 r. bezpoÊrednimi uczestnikami wymiany zleceƒ p∏atniczych za poÊred-
nictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej by∏o 55 banków77. W omawianym okresie ogólna liczba 
transakcji rozliczanych za poÊrednictwem KIR zwi´kszy∏a si´ o 17%. Zmianie tej towarzyszy∏ 8,5-
-procentowy wzrost wielkoÊci obrotów.

Ârednià miesi´cznà wartoÊç obrotów w KIR oraz kszta∏towanie si´ udzia∏u rozliczeƒ w syste-
mie SYBIR w obrotach KIR w latach 1999–2004 przedstawia wykres 3.2.

76 Na mocy Zarzàdzenia 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 Zarzàdzenia nr 10/2003 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2003 r. zmieniajàcego 
zarzàdzenie w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach (Dz.Urz. NBP 
Nr 10, Warszawa 29 maja 2003 r.).
77 W tym Narodowy Bank Polski.

STANDARDY NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NRB 
ORAZ IBAN

Obecnie w Polsce istniejà dwa standardy numeru rachunku bankowego. Sà nimi: 
obowiàzujàcy (od 1.07.2004 r.) w obrocie krajowym NRB oraz, w obrocie transgranicz-
nym – IBAN. Wprowadzenie krajowego standardu numeru rachunku bankowego oznacza∏o 
wype∏nienie przez Polsk´ Regulacji 2560 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 grudnia 
2001 r. w sprawie transgranicznych p∏atnoÊci w euro. NRB sk∏ada si´ ze sta∏ego ciàgu 26 
cyfr, które oznaczajà: 

•  2 pierwsze cyfry – tzw. liczba kontrolna, która jest generowana na podstawie pozo-
sta∏ych 24 cyfr, wed∏ug algorytmu zawartego w normie PN ISO 13616, z u˝yciem 
literowego kodu Polski. Pozwala ona na wykrycie ewentualnego b∏´du przez bank ju˝ 
w chwili sk∏adania zlecenia.

•  8 kolejnych cyfr – numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku, nadawany 
przez Narodowy Bank Polski. Zawiera tzw. wyró˝nik banku, identyfikator danej jed-
nostki i cyfr´ kontrolnà. Informuje wi´c, w którym oddziale lub filii znajduje si´ dany 
rachunek.

•  16 ostatnich cyfr – numer porzàdkowy rachunku bankowego klienta banku. Jest on 
nadawany zgodnie z regu∏ami obowiàzujàcymi w danym banku.

Poprzedzajàc numer rachunku NRB znakami oznaczajàcymi kod kraju (w przypadku 
Polski jest to kod PL), otrzymuje si´ numer rachunku IBAN.

Wprowadzenie jednolitego standardu NRB w Polsce daje pewne korzyÊci, m.in. spraw-
niejsze rozliczanie p∏atnoÊci dzi´ki eliminacji obs∏ugi r´cznej oraz wzrost efektywnoÊci i jako-
Êci rozliczeƒ.

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie dokumentu pt. Karta wdro˝enia standardu numeru rachunku bankowego, opracowane-
go przez Zespó∏ ds. wdro˝enia standardu numeru rachunku bankowego przy Komitecie ds. Systemu P∏atniczego Zwiàzku Banków 
Polskich.

Ramka 3.2
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Agencje poÊrednictwa finansowego

Na polskim rynku us∏ug finansowych mo˝na równie˝ obserwowaç zwi´kszanie skali dzia∏al-
noÊci przez agencje poÊrednictwa finansowego, które zajmujà si´ obs∏ugà p∏atnoÊci masowych. 
PoÊrednicy prowadzà punkty kasowe, w których klienci mogà op∏aciç rachunki za energi´ elektrycz-
nà, gaz, czynsz czy telefon.

Szacuje si´, ˝e sieci punktów kasowych w 2004 r. obs∏ugiwa∏y ju˝ oko∏o 10% rynku p∏atnoÊci 
masowych w Polsce78. Istnia∏o 1,3–1,4 tys. punktów kasowych, w których co miesiàc przeprowa-
dzano 4 – 5 mln transakcji o wartoÊci oko∏o 600 mln z∏79.

Agencje poÊrednictwa finansowego stanowià w dziedzinie p∏atnoÊci masowych konkuren-
cj´ dla banków, Poczty Polskiej oraz, ostatnio, sieci handlowych. PoÊrednicy oferujà ni˝sze ceny 
za przelewy, a tak˝e starajà si´ dotrzeç do klienta w najdogodniejszych dla niego miejscach, np. 
w centrach handlowych80.

PoÊrednicy obs∏ugujàcy drobne p∏atnoÊci oprócz tworzenia w∏asnych placówek dzia∏ajà 
równie˝ na zasadzie franchisingu. Ich dzia∏alnoÊç nie jest nadzorowana przez ˝adnà instytucj´. 
Przypadki bankructw i nierzetelnoÊci niektórych podmiotów spowodowa∏y, ˝e poÊrednicy na rynku 
p∏atnoÊci masowych postanowili powo∏aç Izb´ Gospodarczà Przedsi´biorstw Finansowych81. 
Mia∏aby ona czuwaç nad poprawnoÊcià funkcjonowania agencji poÊrednictwa finansowego oraz 
wypracowaç standardy, których powinny przestrzegaç podmioty dzia∏ajàce na tym rynku.

3.3. Infrastruktura rynku instrumentów finansowych

Na infrastruktur´ rynku papierów wartoÊciowych sk∏adajà si´ instytucje organizujàce obrót 
papierami wartoÊciowymi i podmioty rozliczajàce transakcje. W Polsce dzia∏ajà: Rejestr Papierów 
WartoÊciowych (RPW – systemy SKARBNET i SEBOP) obs∏ugujàcy transakcje bonami skarbowymi 
i bonami pieni´˝nymi, system KDPW obs∏ugujàcy rynek obligacji skarbowych i instrumentów finan-
sowych dost´pnych na rynkach organizowanych przez Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych i Centralnà 
Tabel´ Ofert oraz Izba Rozliczeniowa Warszawskiej Gie∏dy Towarowej (WGT), zajmujàca si´ rozlicze-
niem transakcji terminowych zawartych na tej gie∏dzie.

78 Dom Inwestycyjny BRE Banku SA „Przeglàd Miesi´czny”, 7 kwietnia 2005 r.
79 PoÊrednicy si´ zrzeszajà.,„Rzeczpospolita”, 25 kwietnia 2005 r.
80 Mo˝na zaobserwowaç, ˝e równie˝ niektóre banki starajà si´ przyciàgnàç klientów poprzez tworzenie w∏asnych sieci 
punktów kasowych (Unikasa utworzona przez Bank Handlowy w Warszawie SA).
81 Izba Gospodarcza Przedsi´biorstw Finansowych zosta∏a powo∏ana w kwietniu 2005 r.

Wykres 3.2. Ârednia miesi´czna wartoÊç obrotów w KIR oraz kszta∏towanie si´ udzia∏u SYBIR 
w obrotach KIR w latach 1999–2004 (obroty brutto w mld z∏)

Uwaga: spadek Êredniej miesi´cznej wartoÊci obrotów w KIR w 2003 r. by∏ spowodowany tym, ˝e od 1 stycznia 2003 r. 
wysokokwotowe zlecenia klientowskie kierowane sà bezpoÊrednio do systemu SORBNET.
èród∏o: dane NBP.

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

1999 2000 2001 2002 2003 2004

mld z∏

0

5

10

15

20

25%

SYBIR ELIXIR Udzia∏ SYBIR w obrotach KIR (prawa skala)



3

Infrastruktura systemu

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W 2004 R. 35

Rejestr Papierów WartoÊciowych

W 2004 r. konta depozytowe bonów skarbowych mia∏o w RPW 53 uczestników82, w obrocie 
bonami pieni´˝nymi uczestniczy∏o natomiast 49 banków oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 
Dane dotyczàce liczby oraz wartoÊci przetworzonych w RPW transakcji bonami skarbowymi i bona-
mi pieni´˝nymi przedstawiono w tabeli 3.1.

Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych

KDPW zajmuje si´ rozliczaniem transakcji zawartych na publicznym rynku papierów war-
toÊciowych. Funkcjonujàca w ramach KDPW, organizacyjnie wyodr´bniona, Izba Rozrachunkowa 
Instrumentów Pochodnych (IRIP) rozlicza transakcje, których przedmiotem sà prawa pochodne.

W 2004 r. g∏ówne zmiany polskiego systemu depozytowo-rozliczeniowego wiàza∏y si´ 
z umo˝liwieniem podwójnego notowania akcji emitentów zagranicznych, w Polsce i za granicà. 
Wobec zachodzàcych na rynku europejskim procesów konsolidacji instytucji depozytowo-rozlicze-
niowych podj´to równie˝ prace nad okreÊleniem mo˝liwych kierunków rozwoju KDPW.

W 2004 r. przyj´to do KDPW akcje kolejnych zagranicznych emitentów83: w´gierskiego Bor-
sodchem Rt i MOL Rt, niemieckiego bmp AG oraz amerykaƒskiego IVAX Co. Wymaga∏o to otwarcia 
przez KDPW kont depozytowych w europejskich instytucjach depozytowo-rozliczeniowych oraz 
przygotowania procedur transferowania papierów wartoÊciowych pomi´dzy nimi. Stworzono trzy 
nowe po∏àczenia:

–  z systemem KELER (W´gry) dla akcji Borsodchem i MOL,

–  z systemem CrestCo (Wielka Brytania) dla akcji IVAX,

–  z systemem Clearstream Banking Luxemburg (Luxemburg) dla akcji bmp AG.

W 2004 r. po raz pierwszy wyp∏acono dywidend´ posiadaczom akcji zagranicznego emitenta 
(Bank Austria Creditanstalt).

Z punktu widzenia dalszego rozwoju systemów rozrachunku papierów wartoÊciowych w Pol-
sce istotnym wydarzeniem by∏o przyj´cie przez Rzàd Strategii rozwoju rynku kapita∏owego Agenda 
Warsaw City 201084.

W 2004 r. liczba uczestników bezpoÊrednich KDPW85 wynosi∏a 61 podmiotów 
(w 2003 r. – 60). WÊród uczestników bezpoÊrednich by∏y: 18 biur maklerskich, 39 banków, 1 Towa-
rzystwo Funduszy Inwestycyjnych i 3 inne instytucje finansowe. W 2004 r. wzros∏a równie˝ liczba 
emitentów zarejestrowanych w KDPW. Na koniec 2004 r. wynosi∏a ona 308 emitentów (na koniec 
2003 r. – 284). Rok 2004 by∏ kolejnym rokiem, w którym zwi´kszy∏a si´ liczba transakcji rozliczo-
nych w KDPW (z 4,64 mln w 2003 r. do 5,57 mln). Niewielki by∏ natomiast wzrost wartoÊci operacji 
zarejestrowanych w KDPW (wykres 3.3).

Tabela 3.1. Liczba i wartoÊç zarejestrowanych w RPW transakcji bonami skarbowymi i bonami 
pieni´˝nymi w 2003 i 2004 r.

Liczba transakcji (tys.) WartoÊç transakcji (mld z∏)

2003 2004 2003 2004

Bony skarbowe 100,6 107,1 1.890 1.871,7

Bony pieni´˝ne 3,7 2,5 477,3 350,4

èród∏o: dane NBP.

82 Stan na koniec roku.
83 W paêdzierniku 2003 r. do KDPW przyj´te zosta∏y akcje Banku Austria Creditanstalt, pierwszej 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 OeKB.
84 Wi´cej na ten temat patrz rozdz. 1.
85 Uczestnikami KDPW sà uczestnicy bezpoÊredni i emitenci. Uczestnikami bezpoÊrednimi (w odró˝nieniu od emitentów) 
sà podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartoÊciowych, podmioty nieprowadzàce rachunków 
papierów wartoÊciowych, lecz uprawnione do prowadzenia dzia∏alnoÊci maklerskiej, oraz inne instytucje finansowe, 
je˝eli na w∏asny rachunek lokujà Êrodki finansowe na rynku papierów wartoÊciowych.
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Izba Rozliczeniowa WGT

Izba Rozliczeniowa jest wydzielonà organizacyjnie jednostkà Warszawskiej Gie∏dy Towarowej. 
Spe∏nia ona funkcje zwiàzane z rozliczeniem transakcji terminowych zawartych na WGT. Cz∏onkiem 
rozliczajàcym mo˝e byç akcjonariusz WGT uprawniony do uczestnictwa w rozliczeniach (w 2004 r. 
by∏o ich siedmiu).

Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie

Podobnie jak w przypadku KDPW, podejmowane dzia∏ania i zmiany dotyczàce GPW wynika∏y 
z potrzeby wypracowania strategii integracji ze strukturami europejskimi, w tym zaprojektowania 
zmian w∏aÊcicielskich.

 Od 1 maja 2004 r. obowiàzuje nowy podzia∏ rynków gie∏dowych86. Zamiast do tychczasowych 
rynków: podstawowego, równoleg∏ego i wolnego, obrót gie∏dowy prowadzony by∏ na dwóch ryn-
kach: urz´dowym i nieurz´dowym. Podzia∏ ten wynika z dostosowania prawa polskiego do dyrek-
tyw Unii Europejskiej. W miejsce jednego regulaminu dotyczàcego rynku gie∏dowego wprowadzo-
no dwa nowe. 24 lutego 2004 r. Rada GPW uchwali∏a Regulamin obowiàzujàcy na urz´dowym 
rynku gie∏dowym87, natomiast 3 marca 2004 r. Regulamin nieurz´dowego rynku gie∏dowego88. 
Nowy podzia∏ rynków gie∏dowych przedstawiono na schemacie 3.1.

Kryteria dopuszczenia do rynku urz´dowego (podstawowego) okreÊla Rozporzàdzenie Rady 
Ministrów z 17 lipca 2001 r.89 Na rynku tym mogà byç notowane papiery wartoÊciowe dopusz-
czone do obrotu gie∏dowego, spe∏niajàce odpowiednie warunki rozproszenia akcji90, o minimalnej 
kapitalizacji 1 mln euro. W ramach rynku urz´dowego funkcjonuje segment Plus dla spó∏ek du˝ych, 
spe∏niajàcych dodatkowe wymagania i stosujàcych wszystkie zasady ∏adu korporacyjnego.

Kryteria dopuszczenia papierów wartoÊciowych do obrotu na rynku nieurz´dowym (równo-
leg∏ym) okreÊla Regulamin GPW. Na rynku tym nie obowiàzujà minimalne wymogi wartoÊciowe. 
Do obrotu mogà byç wprowadzone papiery wartoÊciowe dopuszczone do publicznego obrotu. 
W ramach rynku nieurz´dowego wyodr´bniony zosta∏ segment Prim, na którym mogà byç noto-
wane akcje ma∏ych spó∏ek, ale akceptujàcych zwi´kszony wymóg przejrzystoÊci.

86 Podzia∏ rynku regulowanego na rynek urz´dowy i nieurz´dowy wprowadzono w 2001 r. na mocy ustawy 
z 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz.U. nr 122, poz. 1315). 
Do 1 maja 2004 r. rynek gie∏dowy w Êwietle powy˝szej ustawy funkcjonowa∏ jako rynek nieurz´dowy.
87 Uchwa∏a Nr 6/1024/2004 Rady Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie SA.
88 Uchwa∏a Nr 10/1028/2004 Rady Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie SA.
89 Rozporzàdzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2001 r. w sprawie okreÊlenia warunków, jakie muszà spe∏niaç urz´dowe 
rynki gie∏dowe oraz emitenci papierów wartoÊciowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach (Dz.U. z 2001 r. nr 
86, poz. 939).
90 Rozproszenie akcji stwierdza si´ w przypadku, gdy (1) akcje obj´te wnioskiem znajdujàce si´ w posiadaniu 
akcjonariuszy, z których ka˝dy ma nie wi´cej ni˝ 5% ogólnej liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu, stanowià co 
najmniej 25% wszystkich akcji spó∏ki lub (2) gdy w posiadaniu akcjonariuszy, z których ka˝dy ma nie wi´cej ni˝ 5% 
ogólnej liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu, znajduje si´ co najmniej 500.000 akcji spó∏ki o ∏àcznej wartoÊci b´dàcej 
równowartoÊcià w z∏otych co najmniej 17 mln EUR.

Wykres 3.3. WartoÊç operacji zaewidencjonowanych w KDPW

èród∏o: dane KDPW.
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O potrzebie i koncepcji prywatyzacji GPW mówiono ju˝ w dokumentach: Harmonogram roz-
woju rynku kapita∏owego w Polsce do roku 2001, przygotowanym przez KPWiG i przyj´tym przez 
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w 1998 r., oraz Zarys strategii rozwoju rynku kapita∏owego, 
przyj´tym przez Rad´ Ministrów 26 marca 2002 r. Strategia rozwoju rynku kapita∏owego Agenda 
Warsaw City 201091 ponownie porusza zagadnienie zmian w∏asnoÊciowych GPW. Konsekwencjà 
planowanych od dawna dzia∏aƒ by∏o rozpocz´cie w sierpniu 2004 r. przez Ministra Skarbu Paƒ-
stwa wyboru doradcy w procesie prywatyzacji GPW. 20 wrzeÊnia 2004 r. zakoƒczy∏o si´ zbieranie 
wniosków92.

Rynki organizowane przez spó∏k´ MTS-CeTO

G∏ównà zmianà w funkcjonowaniu rynków organizowanych przez CeTO, wynikajàcà z pro-
cesów integracyjnych na rynku europejskim, by∏o zawarcie aliansu strategicznego z grupà MTS 
(informacje na temat grupy MTS zawiera ramka 3.3).

CeTO wesz∏a w alians strategiczny z grupà MTS w maju 2004 r. MTS obj´∏a 25% udzia∏ów 
w kapitale akcyjnym CeTO. Konsekwencjà tego by∏a zmiana, we wrzeÊniu 2004 r., nazwy spó∏ki 
na MTS-CeTO SA. W wyniku  wspó∏pracy z MTS, w listopadzie 2004 r., dotychczasowa platforma 
obrotu, obs∏ugujàca Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów WartoÊciowych (ERSPW) zosta∏a 
zastàpiona nowym rozwiàzaniem – elektronicznà platformà handlu Telematico93. Platformy tej 
u˝ywajà wszystkie rynki dzia∏ajàce w grupie MTS. Przeprowadzone zmiany wp∏yn´∏y na organizacj´ 
rynku w ramach CeTO. Obecnie w ramach MTS-CeTO funkcjonujà:

–  rynek MTS Poland, b´dàcy elementem Systemu Dealerów Skarbowych Papierów Warto-
Êciowych,

–  CeTO Rynek Papierów WartoÊciowych (CeTO-RPW, regulowany rynek pozagie∏dowy), na 
którym obraca si´ akcjami, obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz Skarbu Paƒ-
stwa, a tak˝e listami zastawnymi i certyfikatami inwestycyjnymi.

Dzi´ki zwiàzkowi kapita∏owemu z partnerem strategicznym MTS-CeTO uzyska∏a dost´p do 
technologii stosowanej na wszystkich rynkach dzia∏ajàcych w Grupie MTS oraz do us∏ug zwiàza-
nych z prowadzeniem platformy. Wykorzystanie jednolitego systemu obrotu pozwala równie˝ na 
poszerzenie grona uczestników rynku o podmioty zagraniczne. W ten sposób MTS Poland sta∏o si´ 
cz´Êcià europejskiego systemu platform obrotu obligacjami, co mo˝e sprzyjaç zwi´kszeniu p∏ynno-
Êci polskiego rynku papierów skarbowych.

Schemat 3.1. Nowy podzia∏ rynków gie∏dowych

 

èród∏o: GPW.

91 Strategia rozwoju rynku kapita∏owego Agenda Warsaw City 2010. Warszawa 2004 Ministerstwo Finansów; wi´cej 
na ten temat w rozdz. 1.
92 W marcu 2005 r. Ministerstwo Skarbu Paƒstwa na doradc´ przy prywatyzacji Gie∏dy Papierów WartoÊciowych 
w Warszawie SA wybra∏o konsorcjum McKinsey & Company Poland Sp. z o.o., CDM Pekao SA i Ernst & Young Audit 
Sp. z o.o.
93 Wi´cej na ten temat w rozdz. 5.1.

RYNEK GIE¸DOWY

RYNEK NIEURZ¢DOWY
(RÓWNOLEG¸Y)

RYNEK URZ¢DOWY
(PODSTAWOWY)

INNE 
PAPIERY 
I INSTRU-
MENTY

AKCJE

SEGMENT
PLUS

INNE 
PAPIERY 
I INSTRU-
MENTY

AKCJE

SEGMENT
PRIM



38

3

Infrastruktura systemu

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

 GRUPA MTS I JEJ DZIA¸ALNOÂå W POLSCE

Grupa MTS

MTS S.p.A. to spó∏ka organizujàca i ∏àczàca europejskie regulowane rynki obligacji. Rynki 
MTS sà tworzone wed∏ug tych samych zasad. MTS zapewnia jednolità platform´ transakcyjnà 
funkcjonujàcà wed∏ug zasad obowiàzujàcych na danym rynku. Jej system obejmuje ponad 
500 po∏àczeƒ w Europie. Spó∏ka stanowi w∏asnoÊç najwi´kszych mi´dzynarodowych insty-
tucji finansowych.

MTS rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w 1988 r. z inicjatywy w∏oskiego Skarbu Paƒstwa i Banku 
W∏och w celu zapewnienia p∏ynnoÊci i przejrzystoÊci rynku obligacji rzàdowych. W 1997 r. 
zosta∏a sprywatyzowana i  uruchomi∏a w ca∏ej Europie podobne rynki. W 1998 r. MTS 
wraz z najwi´kszymi instytucjami finansowymi utworzy∏a EuroMTS, ogólnoeuropejskà plat-
form´ dla obligacji benchmarkowych. W listopadzie 2003 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç rynek 
NewEuroMTS, na którym notowane sà nominowane w euro obligacje skarbowe paƒstw, 
które w maju 2004 r. przystàpi∏y do Unii Europejskiej. Obligacje Polski oraz W´gier by∏y 
pierwszymi, które spe∏ni∏y warunki dopuszczenia do notowaƒ na NewEuroMTS. W marcu 
2004 r. w ramach EuroMTS rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç segment notowaƒ bonów skarbowych, 
przeznaczony dla emisji o wartoÊci co najmniej 1 mld euro. Poczàtkowo udost´pniono papie-
ry francuskie, niemieckie, w∏oskie oraz hiszpaƒskie.

Obecnie Grupa MTS obejmuje nast´pujàce rynki: EuroMTS, EuroCredit MTS, NewEuroMTS, 
MTS Quasi-Government Market, EuroBenchmark Treasury Bills Market, MTS Amsterdam, MTS 
Rynek Austriacki, MTS Belgia, MTS Dania, MTS Hiszpania, MTS Finlandia, MTS Francja, MTS 
Niemcy, MTS Irlandia, MTS S.p.A. (MTS W∏ochy), MTS Grecja, MTS Portugalia i MTS Polska. 
Firma MTS planuje wkrótce uruchomienie rynków MTS na W´grzech i w Izraelu. Do Grupy 
nale˝y tak˝e BondVision, regulowany rynek internetowy, oraz MTSNext, spó∏ka nadzorujàca 
publikacj´ indeksu EuroMTS Index (EMTX) opartego na cenach obligacji rzàdowych notowa-
nych na rynkach grupy MTS.

MTS-CeTO SA

Spó∏ka MTS-CeTO SA organizuje i prowadzi publiczny i niepubliczny obrót papierami 
wartoÊciowymi oraz prawami majàtkowymi. Kapita∏ zak∏adowy spó∏ki wynosi 10 mln z∏ 
i dzieli si´ na 10 mln akcji zwyk∏ych imiennych. Spó∏ka wyodr´bnia dwa g∏ówne obszary 
dzia∏alnoÊci:

•  Rynek MTS Poland, funkcjonujàcy w ramach Systemu Dealerów Skarbowych 
Papierów WartoÊciowych; rynek ten wykorzystuje technologi´ Telematico u˝ywanà przez 
elektroniczne platformy MTS w innych krajach;

• CeTO Rynek Papierów WartoÊciowych (regulowany rynek pozagie∏dowy).
MTS Poland jest rynkiem hurtowego obrotu obligacjami i bonami skarbowymi. 

Przedmiotem transakcji mo˝e byç pakiet papierów wartoÊciowych, których minimalna 
wartoÊç nominalna wynosi 5 lub 10 mln z∏ (w zale˝noÊci od instrumentu). Uczestnikami 
rynku MTS Poland sà banki majàce status Dealera Skarbowych Papierów WartoÊciowych, 
jak równie˝ inne banki i inwestorzy instytucjonalni, którzy uzyskajà zgod´ Ministerstwa 
Finansów na uczestnictwo w MTS Poland. Obecnie na rynku dzia∏a 11 banków majàcych 
status dealera SPW.

Dotychczas w obrocie na ERSPW bra∏y udzia∏ tylko krajowe banki. Z chwilà powstania 
MTS Poland rynek ten zosta∏ w∏àczony do systemu transakcyjnego MTS, umo˝liwiajàcego 
dost´p do obrotu obligacjami na dowolnym rynku prowadzonym przez MTS.

Ramka 3.3
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3.4. Systemy ochrony uczestników rynku

Poni˝ej zosta∏y omówione zmiany w funkcjonowaniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
oraz zwiàzane z wprowadzeniem mechanizmu gwarancji rozrachunku w systemie ELIXIR. W sto-
sunku do 2003 r. nie zmieni∏y si´ zasady funkcjonowania systemów ochrony uczestników rynku 
kapita∏owego94, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Funduszu Gwarancyjnego sektora 
funduszy emerytalnych oraz Programu Ochrony Oszcz´dnoÊci Spó∏dzielczych Kas Oszcz´dnoÊcio-
wo-Kredytowych. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W 2004 r. nie nastàpi∏y ˝adne znaczàce zmiany prawne w funkcjonowaniu Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego (BFG). Zmieni∏ si´ natomiast zakres podmiotów obj´tych polskim obowiàz-
kowym systemem gwarantowania. Z dniem wejÊcia Polski do Unii Europejskiej mo˝liwe sta∏o si´ 
przekszta∏canie banków dzia∏ajàcych wed∏ug prawa krajowego w oddzia∏y instytucji kredytowych, 
a tak˝e podejmowanie dzia∏alnoÊci przez nowe oddzia∏y instytucji kredytowych na terytorium Pol-
ski95. Oddzia∏y te podlegajà nadzorowi kraju macierzystego i w zwiàzku z tym zgromadzone przez 
nie depozyty nie sà obj´te polskim obowiàzkowym systemem gwarantowania96.

Gdyby du˝e banki dzia∏ajàce wed∏ug polskiego prawa przekszta∏ca∏y si´ w oddzia∏y, to kon-
sekwencjà by∏by spadek Êrodków do dyspozycji BFG z tytu∏u sk∏adek wnoszonych przez banki (przy 
równoczesnym zmniejszeniu zakresu odpowiedzialnoÊci polskiego nadzorcy). Teoretycznie mo˝liwa 
jest równie˝ sytuacja, w której banki b´dà wykorzystywaç gwarancje oferowane przez system gwa-
rancyjny innego paƒstwa do uzyskania przewagi konkurencyjnej w Polsce.

W 2004 r. nie odnotowano upadku ˝adnego banku. Nie dokonano tym samym wyp∏at 
z funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych, poza wyp∏atami dotyczàcymi dwóch banków, 
których upad∏oÊç nastàpi∏a w latach poprzednich. BFG udzieli∏ natomiast po˝yczki z funduszu 
pomocowego jednemu bankowi realizujàcemu program naprawczy (na kwot´ 450 mln z∏). BFG 
udziela równie˝ pomocy finansowej bankom spó∏dzielczym, w których nie wyst´puje zagro˝enie 
niewyp∏acalnoÊcià (fundusz restrukturyzacji banków spó∏dzielczych), na sfinansowanie kosztów ich 

94 Zgodnie z wczeÊniejszymi ustaleniami 1 stycznia 2004 r. nastapi∏o podwy˝szenie górnej granicy Êrodków obj´tych 
obowiàzkowym systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych do wysokoÊci równowartoÊci 
w z∏otych 7 tys. EUR.
95 Na koniec 2004 r. w Polsce dzia∏alnoÊç operacyjnà prowadzi∏y 3 oddzia∏y instytucji kredytowych. Wi´cej na ten temat 
w rozdz. 4.1.
96 Oddzia∏y instytucji kredytowych mogà uczestniczyç w polskim systemie gwarantowania depozytów 
w zakresie, w jakim zapewnia on ochron´ wy˝szà ni˝ system paƒstwa macierzystego.

Wykres 3.4. Struktura akcjonariatu MTS-CeTO SA

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie materia∏ów MTS-CeTO SA http://www.mtsgroup.org.
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∏àczenia si´ oraz zwiàzane z tym inwestycje97. W 2004 r. podj´to uchwa∏y o udzieleniu 60 po˝yczek 
na kwot´ 70,2 mln z∏.

W 2004 r. rozpocz´to przygotowania majàce na celu dokonanie zmian w polskim systemie 
gwarantowania depozytów. Rozwa˝a si´ mo˝liwoÊç poszerzenia instrumentarium dzia∏alnoÊci 
pomocowej BFG oraz zmiany sposobu akumulacji Êrodków przez BFG.

Gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obj´te sà Êrodki na rachunkach:

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

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

Maksymalna wysokoÊç odszkodowania wyp∏acanego w Polsce wynosi wi´c 20.350 EUR. 
Nominalny poziom gwarancji jest nieznacznie wy˝szy od minimalnych wymogów obowiàzujà-
cych kraje cz∏onkowskie Unii Europejskiej98. WartoÊç gwarancji oferowanych obecnie przez BFG 
(mierzona jako relacja limitu wyp∏at do wielkoÊci PKB per capita) jest jednà z najwy˝szych w Unii 
Europejskiej (wykres 3.5). 

Mechanizm gwarancji rozrachunku w systemie ELIXIR

2 listopada 2004 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa wprowadzi∏a mechanizm gwarancji rozra-
chunku w systemie ELIXIR, umo˝liwiajàcy rozrachunek w tym systemie w przypadku braku Êrodków 
u jednego uczestnika lub wi´kszej liczby jego uczestników. Mia∏o to na celu zwi´kszenie bezpie-
czeƒstwa i zapewnienie terminowoÊci zakoƒczenia dziennych rozliczeƒ w tym systemie.

Mechanizm gwarancji rozrachunku nie wprowadzi∏ zmian w procesie przesy∏ania zleceƒ na 
danà sesj´. W dalszym ciàgu banki przekazujà do KIR transakcje, które podlegajà kompensacie, 
a nast´pnie, po zamkni´ciu sesji, wyniki kompensaty (salda netto) sà przekazywane do NBP. Ró˝nice 
dotyczà jedynie dzia∏aƒ podejmowanych w sytuacji, gdy choç jeden uczestnik rozliczeƒ nie zapew-
ni∏ na rachunku bie˝àcym w NBP Êrodków wystarczajàcych do rozrachunku w systemie ELIXIR. Taki 
uczestnik nie zostaje wykluczony z rozliczeƒ99, ale rozlicza si´ te jego p∏atnoÊci, na których pokrycie 
ma Êrodki na rachunku w NBP. Podstawowym za∏o˝eniem mechanizmu gwarancji rozrachunku jest 

Wykres 3.5. Relacja limitu wyp∏at z systemów gwarancyjnych wybranych krajów UE 
do wielkoÊci PKB per capita

èród∏o: A. Pawlikowski: Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiàzaƒ zastosowanych w innych paƒstwach UE. 
Warszawa 2005 NBP „Materia∏y i Studia” nr 193.
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97 Unifikacja programów i sprz´tu informatycznego, ujednolicenie technologii bankowej i procedur finansowo-
-ksi´gowych, unifikacja oferty produktów i us∏ug bankowych oraz nabycie akcji banku zrzeszajàcego.
98 Systemu gwarantowania depozytów ulokowanych w bankach dotyczy dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady Wspólnoty Europejskiej z 30 maja 1994 r. (94/19/EC). Stanowi ona, ˝e gwarancjami powinny byç obj´te Êrodki 
deponentów do wysokoÊci co najmniej 20 tys. EUR. Paƒstwa cz∏onkowskie mogà ograniczyç do stawki procentowej 
gwarancje depozytów, jednak jeÊli b´dàca do sp∏aty kwota nie przekracza 20 tys. EUR, stopa pokrycia musi wynosiç co 
najmniej 90%.
99 Dotychczas stosowana by∏a formu∏a wykluczenia uczestnika. Zgodnie z nià, w przypadku braku Êrodków na rachunku 
uczestnika, wszystkie jego p∏atnoÊci by∏y wy∏àczane z rozrachunku. Nast´powa∏o ponowne wyliczenie kwot zobowiàzaƒ  
i nale˝noÊci uczestników systemu.
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wycofanie jak najmniejszej liczby pojedynczych zleceƒ. Procedur´ rozrachunku w systemie ELIXIR 
wg nowych zasad przedstawia schemat 3.2.

Schemat 3.2. Procedura rozrachunku systemu ELIXIR wg nowych zasad

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie informacji KIR.

KIR przekazuje do NBP salda netto poszczególnych uczestników wynikajàce z wielo-
stronnej kompensaty zleceƒ otrzymanych w danej sesji.

t
Na podstawie otrzymanych sald NBP próbuje zablokowaç Êrodki na rachunkach 

bie˝àcych uczestników.
JeÊli wszyscy uczestnicy z ujemnym saldem netto (zobowiàzanie netto) majà Êrodki 

na rachunkach bie˝àcych, nast´puje rozrachunek.

t
Je˝eli jednemu lub kilku uczestnikom zabraknie Êrodków, NBP dokonuje na ich 

rachunkach blokady w wysokoÊci dost´pnych Êrodków.

t
Na rachunkach bie˝àcych pozosta∏ych uczestników NBP próbuje zablokowaç Êrodki 

w wysokoÊci salda netto pomniejszonego (zwi´kszonego co do wartoÊci bezwzgl´d-
nej) o nale˝noÊci od uczestników, którym zabrak∏o Êrodków (zablokowanie Êrodków 

nast´puje, jeÊli obliczona w powy˝szy sposób wartoÊç jest ujemna).
Je˝eli dokonanie blokady w wyliczonej wysokoÊci nie jest mo˝liwe, blokowane sà 

dost´pne Êrodki.

t
NBP przekazuje do KIR zbiór limitów, czyli informacj´ o wysokoÊci dokonanych 

blokad.

t
KIR uruchamia procedur´ wycofywania pojedynczych zleceƒ w celu ustalenia no-

wych sald netto, mieszczàcych si´ w ramach limitów.

KIR przekazuje nowe wyniki sesji do NBP w ciàgu 30 minut od momentu otrzymania 
informacji o wysokoÊci limitów.

t
Zlecenia wycofane przez KIR sà zwracane do nadajàcego uczestnika, który mo˝e je 

przekazaç ponownie do rozliczeƒ na kolejnà sesj´ KIR lub skierowaç do rozrachunku 
w systemie SORBNET.

Informacja o wycofywanych zleceniach jest równie˝ przekazywana do uczestnika 
odbierajàcego.

t
Na podstawie otrzymanych z KIR zmodyfikowanych sald netto NBP dokonuje rozra-

chunku i zwalnia nadwy˝k´ zablokowanych Êrodków.
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Wprowadzenie mechanizmu gwarancji rozrachunku w systemie ELIXIR by∏o realizacjà zale-
cenia wydanego przez Narodowy Bank Polski w 2002 r., dotyczàcego dostosowania tego systemu 
do zasad okreÊlonych przez Bank Rozrachunków Mi´dzynarodowych (BIS) dla systemowo wa˝nych 
systemów p∏atnoÊci100. Zasada nr 5 okreÊlona w raporcie Podstawowe zasady dla systemowo wa˝-
nych systemów p∏atnoÊci stanowi, ˝e system, w ramach którego dokonywana jest kompensata, 
powinien, jako minimum, zapewniç terminowe dokonanie dziennych rozrachunków w przypadku 
niemo˝noÊci wywiàzania si´ ze zobowiàzaƒ rozrachunkowych przez uczestnika z najwi´kszym 
pojedynczym zobowiàzaniem rozrachunkowym. Stosowana do tej pory zasada wykluczania z roz-
liczeƒ niewyp∏acalnych uczestników by∏a êród∏em ryzyka systemowego, polegajàcego na tym, ˝e 
niewyp∏acalnoÊç jednego z uczestników mog∏a powodowaç niezdolnoÊç innych uczestników do 
uregulowania swoich zobowiàzaƒ (tzw. efekt domina). Nowy mechanizm ogranicza to ryzyko.

3.5. Instytucje zwi´kszajàce przejrzystoÊç informacyjnà

Biuro Informacji Kredytowej

Dzia∏ajàce od czterech lat na polskim rynku Biuro Informacji Kredytowej (BIK) gromadzi, 
przetwarza i dystrybuuje dane, w formie raportów kredytowych, o historii kredytowej klientów 
indywidualnych banków. Liczba raportów kredytowych udost´pnianych przez BIK systematycznie 
roÊnie (wykres 3.6).

Nowà us∏ugà wprowadzonà w 2004 r. przez BIK jest scoring, czyli punktowa ocena klien-
ta pokazujàca, jakie jest prawdopodobieƒstwo sp∏aty przez niego kredytu. Obecnie oko∏o 15% 
raportów kredytowych sprzedawanych jest razem ze scoringiem (w Europie Zachodniej – wszystkie 
raporty101).

Obecnie BIK oferuje tylko informacje na temat klientów indywidualnych, jednak w 2004 r. 
trwa∏y prace nad systemem informacji o przedsi´biorstwach. Jest to najwa˝niejszy nowy projekt 
BIK, a jego wprowadzenie jest planowane pod koniec 2005 r.

W 2004 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wyda∏ decyzj´ w spra-
wie danych przechowywanych przez BIK. Wed∏ug GIODO, BIK nie powinien przetwarzaç informacji 
o klientach banków, którzy ju˝ sp∏acili swoje zad∏u˝enie, poniewa˝ na takie post´powanie nie 
pozwala obowiàzujàce prawo.

Wykres 3.6. Liczba raportów kredytowych udost´pnianych przez BIK SA 

èród∏o: Zwiàzek Banków Polskich.
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100 Core Principles for Systemically Important Payment Systems. Basel, January 2001, Bank for International 
Settlements.
101 M. Pokojska: Certyfikat wiarygodnoÊci. „Gazeta Bankowa”, 13 grudnia 2004 r.
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W zwiàzku z tym Zwiàzek Banków Polskich podjà∏ w 2004 r. prace nad propozycjà noweli-
zacji Prawa bankowego tak, aby przepisy spe∏nia∏y normy dotyczàce ochrony danych osobowych 
i uregulowa∏y kwesti´ czasu przechowywania danych w BIK. Dzi´ki temu mo˝liwe by∏oby prze-
twarzanie i udost´pnianie informacji o klientach, którzy sp∏acili swoje zad∏u˝enie. Informacje takie 
u∏atwi∏yby bankom podejmowanie decyzji o udzielaniu kredytów.

Biura Informacji Gospodarczej

W dniu 26 kwietnia 2003 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa o udost´pnianiu informacji gospo-
darczej102. OkreÊla ona zasady tworzenia Biur Informacji Gospodarczej (BIG), zajmujàcych si´ 
poÊrednictwem w udost´pnianiu informacji o zobowiàzaniach konsumentów i przedsi´biorców103. 
W 2003 r. dzia∏alnoÊç operacyjnà prowadzi∏o jedno biuro informacji gospodarczej (Krajowy Rejestr 
D∏ugów BIG dzia∏ajàcy od sierpnia 2003 r.). W ciàgu pierwszego roku funkcjonowania Krajowego 
Rejestru D∏ugów BIG z jego us∏ug skorzysta∏o oko∏o 14 tys. klientów104. W 2004 r. powsta∏y trzy 
kolejne biura informacji gospodarczej (tabela 3.2).

Powstawanie kolejnych instytucji mogàcych zwi´kszyç pewnoÊç obrotu gospodarczego 
Êwiadczy o stopniowym rozwoju rynku informacji gospodarczej w Polsce.

Tabela 3.2. Biura informacji gospodarczej na polskim rynku

Biuro Informacji Gospodarczej Data zatwierdzenia regulaminu1

Krajowy Rejestr D∏ugów BIG 31 lipca 2003 r.

KSV BIG 26 stycznia 2004 r.

InFoScore BIG 2 marca 2004 r.

InfoMonitor BIG 29 czerwca 2004 r.

1 Zatwierdzenie regulaminu nie musi oznaczaç natychmiastowego rozpocz´cia dzia∏alnoÊci operacyjnej – InfoMonitor 
dzia∏alnoÊç operacyjnà rozpocznie w 2005 r.
èród∏o: B. Mayer: BIG-i zdobywajà rynek. „Parkiet”, 05.08.2004 r.

Agencje ratingowe

W 2004 r. kontynuowa∏a dzia∏alnoÊç na polskim rynku agencja ratingowa Fitch Polska SA. 
W 2004 r. nada∏a ona rating mi´dzynarodowy trzem polskim miastom, trzy inne miasta otrzyma∏y 
rating krajowy. Jedno przedsi´biorstwo leasingowe uzyska∏o rating mi´dzynarodowy.

102 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udost´pnianiu informacji gospodarczej (Dz.U. z 2003 r. nr 50, poz. 424).
103 Wi´cej na ten temat patrz w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, 
rozdz. 4.
104 B. Mayer: BIG-i zdobywajà rynek. „Parkiet”, 5 sierpnia 2004 r.  
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4.1. Banki105

4.1.1. Ewolucja wielkoÊci i struktury sektora bankowego

Sektor bankowy w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej 
(EÂW), jest zasadniczà cz´Êcià systemu finansowego. Na aktywa polskiego sektora bankowego sk∏a-
dajà si´ aktywa banków komercyjnych106 i banków spó∏dzielczych. Na koniec 2004 r. udzia∏ akty-
wów sektora bankowego w aktywach sektora finansowego wyniós∏ 74% (spadek o 2,3 pkt proc. 
w odniesieniu do 2003 r.)107. W 2004 r. aktywa sektora bankowego ros∏y szybciej ni˝ w 2003 r., 
a ich wartoÊç wynios∏a 538 mld z∏ (wykres 4.1.1). Podobnie jak w 2003 r., wi´kszy wzrost aktywów 
ni˝ w ca∏ym sektorze nastàpi∏ w bankach detalicznych. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje znaczny 
wzrost aktywów banków hipotecznych108: z 2,6 mld z∏ w 2003 r. do 3,6 mld z∏ w 2004 r.

Od 2000 r. aktywa banków spó∏dzielczych rosnà szybciej ni˝ aktywa banków komercyjnych. 
Ta tendencja, choç s∏absza, utrzyma∏a si´ równie˝ w 2004 r. Udzia∏ aktywów banków spó∏dziel-
czych w ca∏ym sektorze bankowym wynosi∏ 5,3% (tabela 4.1.1).

Na koniec 2004 r. liczba banków komercyjnych prowadzàcych dzia∏alnoÊç operacyjnà 
wynios∏a 54 i by∏a o 4 mniejsza ni˝ w poprzednim roku. Zmniejszenie liczby banków nastàpi∏o na 
skutek: 

105 Je˝eli nie zaznaczono inaczej, dane o sektorze bankowym w 2004 r. zosta∏y zaczerpni´te z bazy danych sprawoz-
dawczych w dniu 24 stycznia 2005 r. (skorygowane dane przekazane przez banki po tej dacie zostanà przedstawione 
w kolejnej edycji tego opracowania). Dane za lata wczeÊniejsze mogà si´ ró˝niç od prezentowanych w poprzednim 
opracowaniu, poniewa˝ uwzgl´dniajà korekty przekazane przez banki.

106 W tym aktywa oddzia∏ów instytucji kredytowych.
107 Aktywa sektora bankowego nie obejmujà aktywów banków nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci operacyjnej.

108 Banki hipoteczne sà szczególnà formà banków komercyjnych, które mogà wykonywaç wy∏àcznie czynnoÊci okreÊlone 
w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 1997 r., nr 140, poz. 940). 
Podstawowymi czynnoÊciami banku hipotecznego sà: udzielanie kredytów zabezpieczonych hipotekà, nabywanie wie-
rzytelnoÊci innych banków z tytu∏u udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipotekà oraz emitowanie listów 
zastawnych, tj. papierów wartoÊciowych d∏u˝nych zabezpieczonych hipotekà.

Wykres 4.1.1. Aktywa sektora bankowego i ich zmiany

èród∏o: dane NBP.
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 – postawienia jednego banku w stan likwidacji109,

 – dwóch transakcji przej´ç, w wyniku których dwa banki straci∏y osobowoÊç prawnà110,

 – przekszta∏cenia jednego banku w oddzia∏ instytucji kredytowej.

W 2004 r. KNB wyda∏a ponadto zgod´ na utworzenie dwóch banków z przewagà kapita∏u 
zagranicznego (francuskiego). Planujà one rozpoczàç dzia∏alnoÊç operacyjnà w 2005 r.

Od momentu przystàpienia do Unii Europejskiej obowiàzujà w Polsce: jednolita definicja 
banku, tj. instytucji kredytowej111, oraz zasada wzajemnego uznawania licencji na prowadzenie 
dzia∏alnoÊci kredytowej (tzw. zasada jednolitego paszportu). Zgodnie z nià instytucja kredytowa, 
która otrzyma∏a licencj´ bankowà w dowolnym kraju UE, mo˝e podejmowaç i prowadziç dzia-
∏alnoÊç na terytorium innego kraju cz∏onkowskiego bez ponownego przechodzenia procedury 
licencyjnej. Zobowiàzana jest jedynie do zawiadomienia nadzoru paƒstwa goszczàcego o zamiarze 
podj´cia dzia∏alnoÊci na jego terytorium. Dzia∏alnoÊç na podstawie jednolitego paszportu mo˝e byç 
prowadzona w dwóch formach: poprzez za∏o˝enie oddzia∏u lub bezpoÊrednio w ramach dzia∏alno-
Êci transgranicznej, bez fizycznej obecnoÊci w paƒstwie goszczàcym112. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià 
instytucji kredytowej prowadzàcej dzia∏alnoÊç na terytorium Polski poprzez oddzia∏ lub w ramach 
dzia∏alnoÊci transgranicznej sprawujà w∏aÊciwe w∏adze nadzorcze paƒstwa macierzystego. Nato-
miast Komisja Nadzoru Bankowego sprawuje nadzór nad oddzia∏ami instytucji kredytowych 
w zakresie utrzymywania przez nie p∏ynnoÊci p∏atniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju 
dzia∏alnoÊci, w sposób zapewniajàcy wykonanie wszystkich zobowiàzaƒ pieni´˝nych zgodnie z ter-
minami ich p∏atnoÊci113.

Tabela 4.1.1. Liczba banków i struktura w∏asnoÊciowa sektora bankowego

Liczba banków

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. Banki prowadzàce dzia∏alnoÊç operacyjnà 81 83 77 73 69 59 58 57

1.1. Banki komercyjne 81 83 77 73 69 59 58 54

1.1.1. Z przewagà kapita∏u paƒstwowego 15 13 7 7 7 7 6 5

1.1.2. Z przewagà kapita∏u prywatnego: 68 70 70 66 62 52 52 49

– polskiego 39 39 31 20 16 7 6 8

– zagranicznego 29 31 39 46 46 45 46 41

2.2. Oddzia∏y instytucji kredytowych 3

2.  Banki nieprowadzàce dzia∏alnoÊci 
operacyjnej 2 1 2 3 2 6

w tym: odzia∏y instytucji kredytowych 2

3. Banki spó∏dzielcze 1295 1189 781 680 642 605 600 596

4. Sektor bankowy 1378 1272 858 754 713 667 660 659

Udzia∏ w aktywach sektora bankowego (w %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. Banki prowadzàce dzia∏alnoÊç operacyjnà 
(w tym odzia∏y instytucji kredytowych) 95,5 95,7 95,8 95,8 95,4 95,0 94,8 94,7

1.1. Z przewagà kapita∏u paƒstwowego 49,3 45,9 23,9 22,9 23,5 25,1 24,4 20,5

1.2. Z przewagà kapita∏u prywatnego: 46,2 49,8 71,8 72,9 71,9 69,9 70,4 74,2

– polskiego 30,9 33,2 24,6 3,4 3,2 2,5 2,6 6,6

–  zagranicznego (w tym oddzia∏y 
instytucji kredytowych) 15,3 16,6 47,2 69,5 68,7 67,4 67,8 67,6

2. Banki spó∏dzielcze 4,5 4,3 4,2 4,2 4,6 5,0 5,2 5,3

èród∏o: Sytuacja finansowa banków w 2004 r. Synteza. Warszawa 2005 NBP.

109 1 marca 2004 r. w stan likwidacji zosta∏ postawiony Bankgesellschaft Berlin (Polska) SA.

110 Tabela 4.1.36.

111 Definicja instytucji kredytowej zgodna z art. 1 Dyrektywy o podejmowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci przez insty-
tucje kredytowe (2000/12/WE) zosta∏a przedstawiona w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003, 
Warszawa 2004 NBP, s. 86.

112 W. KwaÊniak: Obecne i przysz∏e zmiany roli polskiego banku centralnego w zakresie nadzoru bankowego. Zeszyty 
BRE Bank-CASE 76/2005, s. 18.

113 Art. 141c oraz art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity ustawy: Dz.U. 
z 2002 r., nr 72, poz. 665). 
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Prowadzeniem dzia∏alnoÊci bankowej w Polsce w formie oddzia∏u instytucji kredytowej by∏o 
zainteresowanych kilka banków. Société Générale SA Oddzia∏ w Polsce, który od 1992 r. prowadzi∏ 
dzia∏alnoÊç w formie oddzia∏u banku zagranicznego, w dniu 1 maja 2004 r. z mocy prawa sta∏ si´ 
oddzia∏em instytucji kredytowej. Pierwszà instytucjà kredytowà, która podj´∏a decyzj´ o otworzeniu 
oddzia∏u w Polsce, a nast´pnie przeniesieniu do niego ca∏ej dzia∏alnoÊci prowadzonej dotychczas 
w formie spó∏ki akcyjnej, by∏ szwedzki bank, który otworzy∏ oddzia∏ Svenska Handelsbanken AB SA 
Oddzia∏ w Polsce114. Na koniec 2004 r. w Polsce istnia∏o 5 oddzia∏ów instytucji kredytowych, z tego 
2 nie prowadzi∏y jeszcze dzia∏alnoÊci operacyjnej115. Zmiana formy dzia∏alnoÊci na oddzia∏ instytucji 
kredytowej mo˝e spowodowaç zwi´kszenie konkurencji na rynku bankowym (oddzia∏ mo˝e wyko-
rzystaç baz´ kapita∏owà banku matki, a tak˝e obni˝yç koszty finansowania dzi´ki wykorzystaniu 
jego ratingu).

Wa˝nym wydarzeniem dla rynku kapita∏owego by∏a cz´Êciowa prywatyzacja PKO Banku Polskie-
go SA. Jego akcje zadebiutowa∏y na GPW w Warszawie10 listopada 2004 r. Sprzedano 385 mln akcji, 
stanowiàcych 38,5% kapita∏u akcyjnego, a Skarb Paƒstwa nadal ma wi´kszoÊciowy pakiet akcji116. 

W strukturze w∏asnoÊciowej banków komercyjnych nie dosz∏o do wi´kszych zmian. W pol-
skim sektorze bankowym pod wzgl´dem aktywów dominujà banki z wi´kszoÊciowym udzia∏em 
inwestorów zagranicznych, wÊród których wi´kszoÊç to inwestorzy z krajów Unii Europejskiej. 
Udzia∏ aktywów banków z przewagà kapita∏u zagranicznego w aktywach ca∏ego sektora od 2000 r. 
jest stabilny (tabela 4.1.1). W 2004 r. inwestorzy zagraniczni kontrolowali 41 banków komercyj-
nych, których udzia∏ w aktywach sektora bankowego razem z oddzia∏ami instytucji kredytowych 
wynosi∏ 67,6%. Banki z przewagà kapita∏u zagranicznego zgromadzi∏y 62,7% depozytów od 
podmiotów niefinansowych i udzieli∏y 66,8% kredytów netto117. Udzia∏ banków kontrolowanych 
przez inwestorów zagranicznych w aktywach banków komercyjnych w Polsce by∏ znacznie wy˝szy 
ni˝ w wi´kszoÊci krajów UE, ale ni˝szy ni˝ w innych krajach nowo przyj´tych do Unii Europejskiej, 
np. w Czechach i na W´grzech (wykres 4.1.2). Nasilenie konsolidacji w sektorach bankowych Czech 
i W´gier doprowadzi∏o w ostatnim okresie do wzrostu udzia∏u kapita∏u zagranicznego w tych sek-

114 Oddzia∏ zosta∏ wpisany do rejestru handlowego 6 paêdziernika 2004 r., a dzia∏alnoÊç operacyjnà podjà∏ 22 listopada 
2004 r. Do czasu uzyskania zezwolenia od KNB na przeniesienie kapita∏u spó∏ki akcyjnej do nowo utworzonego oddzia∏u 
dzia∏alnoÊç operacyjnà prowadzi∏y zarówno oddzia∏ instytucji kredytowej Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia∏ w Pol-
sce, jak i przedsi´biorstwo bankowe Bank Svenska Handelsbanken (Polska) SA.

115 Poza dwoma wymienionymi oddzia∏ami w 2004 r. dzia∏alnoÊç operacyjnà podjà∏ Sygma Banque Societe Anonyme 
(SA) Oddzia∏ w Polsce. Ponadto w 2004 r. do rejestru handlowego zosta∏y wpisane: Banque PSA Finance SA Oddzia∏ 
w Polsce oraz Jyske Bank A/S SA Oddzia∏ w Polsce, które do koƒca 2004 r. nie rozpocz´∏y dzia∏alnoÊci operacyjnej.

116 Szerzej w rozdz. 5.2.

117 Kredyty pomniejszone o rezerw´ celowà.

Wykres 4.1.2. Udzia∏ aktywów banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych 
w aktywach sektorów bankowych CEC5 i UE

Uwaga:  CEC5 - Czechy, Polska, S∏owacja, S∏owenia i W´gry. W 2001 r. dane dla UE obejmujà 15 krajów, w 2004 r. 
zaÊ 25 krajów. Wzrost udzia∏u kapita∏u zagranicznego w krajach UE w 2004 r. by∏ wynikiem przyj´cia nowych krajów 
cz∏onkowskich.
èród∏o:  Banking Structures in the New EU Member States. ECB January 2005, s. 32 i 34. Publikacja znajduje si´ na stronie http://www.
ecb.int/pub/pdf/other/bankingstructuresnewmemberstatesen.pdf. Report on EU Banking Structures. ECB October 2005, s. 35–40. 
Publikacja znajduje si´ na stronie http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eubankingstructure102005en.pdf. 
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torach. W 2004 r. udzia∏ kapita∏u zagranicznego w aktywach sektora bankowego Czech wynosi∏ 
ponad 90%, a w sektorze bankowym W´gier przekracza∏ 80%. 

Na koniec 2004 r. liczba banków prywatnych z przewagà kapita∏u polskiego zwi´kszy∏a si´ 
z 6 do 8 (o Getin Bank SA oraz Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej SA118). Wzrós∏ te˝ ich udzia∏ w akty-
wach sektora bankowego, jednak zmiana ta nie mia∏a trwa∏ego charakteru.

W 2004 r. zmniejszy∏a si´ liczba banków spó∏dzielczych. Podobnie jak w poprzednich 
latach, proces ten by∏ skutkiem fuzji, które nastàpi∏y w celu realizacji ustawowego obo-
wiàzku banków spó∏dzielczych osiàgni´cia minimalnego poziomu funduszy w∏asnych, 
tj. równowartoÊci 500 tys. EUR do koƒca 2005 r. (do koƒca 2010 r. banki te majà obowiàzek zwi´k-
szyç sum´ funduszy w∏asnych do poziomu nie ni˝szego ni˝ 1 mln EUR).

W 2004 r. zmniejszy∏o si´ zatrudnienie w polskim sektorze bankowym119. G∏ównymi przy-
czynami spadku zatrudnienia, tak jak w 2003 r., by∏y procesy fuzji i przej´ç, wprowadzenie nowo-
czesnych technologii (m.in. rozwój bankowoÊci elektronicznej) oraz dà˝enie banków do obni˝ania 
kosztów w∏asnych. Najwi´cej pracowników sektor bankowy zatrudnia∏ w 1999 r. W nast´pnych 
latach zatrudnienie w bankach komercyjnych systematycznie si´ zmniejsza∏o, przy niewielkim wzro-
Êcie w sektorze banków spó∏dzielczych.

Wykres 4.1.3. Liczba zatrudnionych w bankach (bez placówek zagranicznych)

èród∏o: dane NBP.
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Wykres 4.1.4. Liczba oddzia∏ów i krajowych placówek banków komercyjnych w latach 
1997-2004

Uwaga: dane za 2004 r. o liczbie oddzia∏ów obejmujà 3 oddzia∏y instytucji kredytowych.
èród∏o: dane NBP.
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118 Na koniec grudnia 2003 r. 69,7% akcji BG˚ nale˝a∏o do Skarbu Paƒstwa, zatem bank ten nale˝a∏ do grupy banków 
z przewagà kapita∏u paƒstwowego. Na koniec grudnia 2004 r. BG˚ zosta∏ zaliczony do banków z przewagà polskiego 
kapita∏u prywatnego, poniewa˝ Skarb Paƒstwa kontrolowa∏ ju˝ tylko 49% pakietu akcji. Natomiast od 3 stycznia 2005 r., 
w wyniku sfinalizowania sprzeda˝y akcji Rabobankowi przez banki spó∏dzielcze, BG˚ zosta∏ zakwalifikowany do banków 
z przewagà kapita∏u zagranicznego.

119 W przeliczeniu na pe∏ne etaty.
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W 2004 r. 40 banków komercyjnych w Polsce prowadzi∏o dzia∏alnoÊç za poÊrednictwem 
3.705 oddzia∏ów oraz 4.604 innych placówek, tj. filii i ekspozytur (∏àcznie). Pozosta∏e banki to bez-
oddzia∏owe spó∏ki córki banków zagranicznych, Êwiadczàce us∏ugi wy∏àcznie przez centrale (14). 

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e o ile liczba central banków komercyjnych mala∏a, o tyle licz-
ba ich oddzia∏ów systematycznie ros∏a. W 2004 r. utrzyma∏a si´ tendencja spadkowa licz-
by krajowych placówek banków komercyjnych ogó∏em, obejmujàcej filie i ekspozytury 
(wykres 4.1.4).

4.1.2. Zmiany w strukturze aktywów i pasywów banków

Struktura aktywów 

W 2004 r. najwa˝niejszà pozycjà aktywów sektora bankowego by∏y nale˝noÊci od sektora 
niefinansowego120, jednak ich udzia∏ w strukturze aktywów banków komercyjnych, po systematycz-
nym wzroÊcie w latach poprzednich, spad∏ na koniec 2004 r. do 41,1% (w 2003 r. wynosi∏ 44,5%). 
G∏ównà przyczynà spadku udzia∏u nale˝noÊci banków komercyjnych od sektora niefinansowego 
w strukturze aktywów na koniec 2004 r. by∏ ich niski przyrost (o 3,5%), spowodowany spadkiem 
wartoÊci kredytów dla przedsi´biorstw. Istotny wp∏yw na wartoÊç kredytów mia∏y równie˝ zmiany 
kursowe121.

Drugà co do wielkoÊci pozycjà w aktywach banków komercyjnych by∏y papiery wartoÊciowe, 
których udzia∏ – ze wzgl´du na ma∏e zmiany wartoÊci portfela – obni˝y∏ si´ do 22,4%. Struktura 
portfela banków komercyjnych by∏a zbli˝ona do tej z 2003 r. Istotnà pozycjà w ich strukturze by∏y 
papiery skarbowe, a pozosta∏e papiery wartoÊciowe mia∏y mniejsze znaczenie. 

Wyraênie wzrós∏ udzia∏ nale˝noÊci banków komercyjnych od sektora finansowego, który na 
koniec 2004 r. wyniós∏ 19,5%. Oko∏o 95% wzrostu nale˝noÊci od sektora finansowego wynika∏o ze 
wzrostu nale˝noÊci polskich banków od nierezydentów. Powodem tak znacznego wzrostu tej pozycji 
by∏ nap∏yw kapita∏u do Polski. Nierezydenci kupowali bowiem z∏ote, a banki krajowe musia∏y gdzieÊ 
ulokowaç uzyskane w ten sposób waluty obce. Lokowa∏y je wi´c w bankach zagranicznych.

Potwierdzenie tego zjawiska mo˝na znaleêç, analizujàc bilans p∏atniczy, w którym wzrost 
pozycji „pozosta∏e inwestycje polskich instytucji monetarnych za granicà” wyniós∏ 38,6 mld PLN. 
Wzrost wartoÊci inwestycji polskich banków za granicà by∏ m.in. wynikiem nap∏ywu inwestycji 
bezpoÊrednich w wysokoÊci 45,6 mld PLN, kapita∏u portfelowego w wysokoÊci 39,9 mld PLN oraz 
pozosta∏ych inwestycji (banków i innych instytucji finansowych) w wysokoÊci 3,9 mld PLN. Nap∏ywy 
te nie tylko sfinansowa∏y deficyt obrotów bie˝àcych, ale tak˝e spowodowa∏y powstanie nadwy˝ki 
wolnych Êrodków walutowych w polskich bankach. Jednym z segmentów rynku finansowego, na 
który nap∏yn´∏o najwi´cej kapita∏u zagranicznego, by∏ rynek obligacji skarbowych. Zaanga˝owanie 
nierezydentów na tym rynku wzros∏o w 2004 r. o 21,2 mld PLN. 

Nale˝noÊci banków komercyjnych od instytucji rzàdowych i samorzàdowych wzros∏y o 3,9% 
w porównaniu z koƒcem 2003 r. Tempo wzrostu tych nale˝noÊci by∏o znacznie ni˝sze ni˝ w roku 
poprzednim, w którym wynios∏o 34,5%. G∏ównymi przyczynami by∏y: spadek zad∏u˝enia funduszy 
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz wzrost wykorzystania przez samorzàdy konkurencyjnych w stosun-
ku do kredytu êróde∏ finansowania w postaci emisji obligacji komunalnych. W rezultacie udzia∏ 
nale˝noÊci banków komercyjnych od instytucji rzàdowych i samorzàdowych w strukturze aktywów 
nieznacznie si´ obni˝y∏.

W 2004 r. charakter zmian w strukturze aktywów banków spó∏dzielczych by∏ inny ni˝ w przy-
padku banków komercyjnych. W bankach spó∏dzielczych nadal dynamicznie ros∏y nale˝noÊci netto 
od sektora niefinansowego (wzrost o 12,9%, do 16,6 mld z∏), przy czym zad∏u˝enie przedsi´-
biorstw ros∏o szybciej ni˝ gospodarstw domowych (odpowiednio 26,8% i 9,8%). 

120 Sektor niefinansowy – jednostki, których g∏ównà dzia∏alnoÊcià jest produkcja dóbr i obrót nimi lub Êwiadczenie us∏ug 
niefinansowych, jednostki spe∏niajàce funkcje niefinansowe oraz osoby fizyczne.

121 Analiza w dalszej cz´Êci rozdzia∏u.



4

Instytucje finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W 2004 R. 49

Nastàpi∏ równie˝ wzrost nale˝noÊci od sektora samorzàdowego, spowodowany kredytowa-
niem inwestycji samorzàdów lokalnych, cz´Êciowo refinansowanych po ich zakoƒczeniu z funduszy 
strukturalnych UE oraz bud˝etu krajowego.

Struktura pasywów

Podstawowà pozycjà pasywów sektora bankowego pozosta∏y zobowiàzania wobec sektora 
niefinansowego, jednak ich dynamika by∏a ni˝sza ni˝ dynamika sumy bilansowej. Spowodowa∏o to 
zmniejszenie ich udzia∏u w pasywach banków komercyjnych (tabela 4.1.5). G∏ównà pozycj´ zobo-
wiàzaƒ wobec sektora niefinansowego stanowi∏y depozyty. W 2004 r. wzrost wartoÊci depozytów 
w tym sektorze by∏ spowodowany g∏ównie wzrostem wartoÊci depozytów przedsi´biorstw (o któ-
rych mowa w dalszej cz´Êci rozdzia∏u). 

Drugà pozycjà pod wzgl´dem udzia∏u w strukturze pasywów banków komercyjnych by∏y zobo-
wiàzania wobec sektora finansowego. Przyrost wartoÊci tych zobowiàzaƒ w 2004 r. by∏ w znacznej 
cz´Êci wynikiem zaciàgni´cia po˝yczki przez jeden bank krajowy u swojego inwestora zagranicznego 
oraz wzrostu zad∏u˝enia innego banku z tytu∏u emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych.

W 2004 r. równie˝ w bankach spó∏dzielczych podstawowymi êród∏ami finansowania by∏y 
depozyty sektora niefinansowego. Ich udzia∏ w strukturze pasywów wyniós∏ 74%. Na wzrost depo-
zytów od sektora niefinansowego w du˝ej mierze wp∏ynà∏ wzrost depozytów bie˝àcych rolników 
indywidualnych, zwiàzany g∏ównie z uruchomieniem przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wyp∏at dop∏at bezpoÊrednich dla rolników. W 2004 r. rolnicy korzystali tak˝e z funduszu 
przedakcesyjnego SAPARD oraz uruchomionych pod koniec roku wyp∏at z funduszy strukturalnych. 

Tabela 4.1.2. Struktura aktywów banków komercyjnych (w %)

2001 2002 2003 2004

Kasa i operacje z bankiem centralnym 6,3 4,7 4,0 3,8

Nale˝noÊci od sektora niefinansowego 41,6 42,6 43,7 41,1

Nale˝noÊci od sektora finansowego 18,9 16,0 15,2 19,5

Nale˝noÊci od instytucji rzàdowych i samorzàdowych 2,5 3,2 4,1 3,9

Udzia∏ papierów wartoÊciowych w sumie bilansowej, w tym: 21,1 23,5 24,1 22,4

– obligacje skarbowe1 8,0 9,8 13,0 12,8

– bony skarbowe 5,1 5,1 4,8 4,3

– bony pieni´˝ne 1,5 1,5 1,2 1,1

Pozosta∏e aktywa2 9,6 10,0 8,9 9,3

1 Bez obligacji restrukturyzacyjnych.
2 Aktywa trwa∏e, nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych papierów wartoÊciowych z otrzymanym przyrzeczeniem zakupu oraz 
inne aktywa.
èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.3. Wybrane pozycje aktywów banków komercyjnych (w mld z∏)

2001 2002 2003 2004

Nale˝noÊci od sektora niefinansowego 186,6 188,8 202,4 209,4

Nale˝noÊci od sektora finansowego 84,5 70,7 70,6 99,2

Nale˝noÊci od instytucji rzàdowych i samorzàdowych 11,0 14,2 19,1 19,8

Papiery wartoÊciowe 94,7 103,9 111,5 114,1

èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.4. Wybrane pozycje aktywów banków spó∏dzielczych (w mld z∏)

2001 2002 2003 2004

Nale˝noÊci od sektora niefinansowego 11,2 12,6 14,7 16,6

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

Nale˝noÊci od instytucji rzàdowych i samorzàdowych 0,2 0,4 0,5 0,8

Papiery wartoÊciowe 1,0 1,3 1,9 1,2

èród∏o: dane NBP. 
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4.1.3.  Zmiany w strukturze nale˝noÊci i zobowiàzaƒ wobec sektora 
niefinansowego

Sposób przedstawienia danych w niniejszym rozdziale ró˝ni si´ nieco od przyj´tego 
w poprzednim opracowaniu122. Analizujàc zmiany w strukturze nale˝noÊci i zobowiàzaƒ banków 
wobec sektora niefinansowego123 zastosowano kategori´ „przedsi´biorstwa” zamiast kategorii 

Tabela 4.1.5. Struktura pasywów banków komercyjnych (w %)

2001 2002 2003 2004

Operacje z bankiem centralnym 1,0 0,6 0,5 0,4

Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego 61,7 57,8 59,8 56,7

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

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

Zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych 0,6 0,8 1,1 1,4

Kapita∏y (fundusze) i zobowiàzania podporzàdkowane 9,1 9,8 10,1 11,1

Pozosta∏e pasywa 9,4 9,3 9,2 10,6

èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.6. Wybrane pozycje pasywów banków komercyjnych (w mld z∏)

2001 2002 2003 2004

Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego 276,7 268,1 276,7 288,8

Zobowiàzania wobec sektora finansowego 66 62,1 71,8 78,5

Zobowiàzania wobec sektora instytucji rzàdowych 
i samorzàdowych 15,4 18,4 17,9 22,5

Zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych 2,7 3,7 5,2 6,5

Kapita∏y i po˝yczki podporzàdkowane 41,1 45,3 46,9 49,6

èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.7. Wybrane pozycje pasywów banków spó∏dzielczych (w mld z∏)

2001 2002 2003 2004

Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego 16,3 17,5 19,2 21,4

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

Zobowiàzania wobec sektora instytucji rzàdowych 
i samorzàdowych 1,6 1,9 2,2 2,5

Zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych 0 0 0 0

Kapita∏y i po˝yczki podporzàdkowane 1,9 2,2 2,6 2,8

èród∏o: dane NBP.

122 Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP.

123 Sektor niefinansowy – jednostki, których g∏ównà dzia∏alnoÊcià jest produkcja dóbr i obrót nimi lub Êwiadczenie us∏ug 
niefinansowych, jednostki spe∏niajàce funkcje niefinansowe oraz osoby fizyczne.

Tabela 4.1.8. Podzia∏ sektorowy gospodarki w sprawozdawczoÊci NBP – sektor niefinansowy

Przedsi´biorstwa
Przedsi´biorstwa i spó∏ki paƒstwowe

Przedsi´biorstwa prywatne oraz spó∏dzielnie

Gospodarstwa domowe

Przedsi´biorcy indywidualni

Osoby prywatne

Rolnicy indywidualni

Instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych

èród∏o: NBP.
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„podmioty gospodarcze”, która oprócz przedsi´biorstw obejmowa∏a równie˝ instytucje niekomer-
cyjne, dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych124. Wynika to ze zmian w definicjach agregatów 
monetarnych i zasad klasyfikacji sektorowej podmiotów w zwiàzku z wdra˝aniem przez Narodowy 
Bank Polski standardów Europejskiego Banku Centralnego w statystyce monetarnej125. Nie zmieni∏a 
si´ kategoria „gospodarstwa domowe”, wÊród których wyró˝nia si´ podkategorie: „osoby prywat-
ne”, „przedsi´biorcy indywidualni” oraz „rolnicy indywidualni”.

4.1.3.1. Nale˝noÊci od sektora niefinansowego

Podobnie jak w 2003 r., nadal ros∏a wartoÊç nale˝noÊci od gospodarstw domowych, g∏ównie 
na skutek utrzymujàcego si´ wysokiego tempa wzrostu nale˝noÊci od osób prywatnych. Zmniej-
szy∏a si´ natomiast wartoÊç nale˝noÊci od przedsi´biorstw, która w latach 2002–2003 nieznacznie 
si´ zwi´ksza∏a. Mia∏o to wp∏yw na struktur´ nale˝noÊci od sektora niefinansowego. Na koniec 
2004 r. zbli˝y∏y si´ do siebie udzia∏y nale˝noÊci od przedsi´biorstw i nale˝noÊci od gospodarstw 
domowych w aktywach sektora bankowego, co odzwierciedla istotne zmiany w polskiej banko-
woÊci. Rola segmentu detalicznego jako êród∏a przychodów banków stale si´ zwi´ksza w stosunku 
do roli segmentu korporacyjnego. Podobna sytuacja wyst´puje w nowych paƒstwach cz∏onkow-
skich UE, odnotowujàcych znaczny wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne, hipoteczne oraz 

Tabela 4.1.9. Wybrane pozycje aktywów i pasywów banków komercyjnych odnoszàce si´ 
do sektora niefinansowego (SNF) w Polsce w 2004 r.

Aktywa banków komercyjnych 
(aktywa = 100)

Pasywa banków komercyjnych 
(pasywa = 100)

• 41,1% aktywów to nale˝noÊci od SNF, 
   w tym:

■ 97,1% nale˝noÊci od SNF to kredyty dla sektora 
niefinansowego, w tym:

 – 54,1% kredytów dla SNF to kredyty dla przedsi´biorstw,
 – 45,6% kredytów dla SNF to kredyty dla gospodarstw 
domowych,
 –  0,3% kredytów dla SNF to kredyty dla instytucji 

niekomercyjnych dzia∏ajàcych na rzecz gospodarstw 
domowych.

•  56,7% pasywów to zobowiàzania wobec SNF, 
w tym:
■ 97,5% zobowiàzaƒ wobec SNF to depozyty sektora 
niefinansowego, w tym:

– 29,6% depozytów SNF to depozyty przedsi´biorstw,
–  67,4% depozytów SNF to depozyty gospodarstw 
domowych,
–   3% depozytów SNF to depozyty instytucji niekomercyjnych 

dzia∏ajàcych na rzecz gospodarstw domowych.

èród∏o: dane NBP. Pozycje bilansowe nale˝noÊci i zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego wymienione sà w: Rozwój systemu finanso-
wego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, ramka 5.1.2, s. 58.

Wykres 4.1.5. Nale˝noÊci od sektora niefinansowego

Uwaga:  kategoria „gospodarstwa domowe” obejmuje kategorie „przedsi´biorcy indywidualni”, „osoby prywatne” oraz 
„rolnicy indywidualni” (tabela 4.1.8). 
èród∏o: dane NBP.
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124 Udzia∏ nale˝noÊci i zobowiàzaƒ banków wobec instytucji niekomercyjnych dzia∏ajàcych na rzecz gospodarstw 
domowych w sumie nale˝noÊci i zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego by∏ niewielki. Na koniec 2004 r. stanowi∏ 
odpowiednio 0,3% nale˝noÊci i 3,0% zobowiàzaƒ. 

125 Wi´cej na temat zmian w definicjach agregatów monetarnych w materia∏ach informacyjnych NBP, www.nbp.pl.
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zwiàzane z wykorzystaniem kart kredytowych126. Przewiduje si´, ˝e przychody w segmencie deta-
licznym w krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej b´dà ros∏y w tempie 14% rocznie127. W krajach 
UE-15 potencja∏ rozwoju us∏ug bankowoÊci detalicznej jest znacznie mniejszy128. 

Zad∏u˝enie polskich gospodarstw domowych w bankach jest nadal niskie. Na koniec 2004 r. 
relacja zad∏u˝enia ogó∏em gospodarstw domowych do PKB wynios∏a 12,4%, podczas gdy w Niem-
czech by∏o to 22,1%, w Austrii 19,5%, a w Hiszpanii 17,6%129. W stosunku do rocznych dochodów 

Tabela 4.1.10. Struktura nale˝noÊci od sektora niefinansowego (w %)

2002 2003 2004

Gospodarstwa domowe 41,3 43,6 47,9

– w tym osoby prywatne 29,3 32,0 36,2

– w tym przedsi´biorcy indywidualni 11,5 7,5 6,9

Przedsi´biorstwa 57,9 55,7 51,6

Instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych 0,5 0,4 0,3

Pozosta∏e 0,3 0,3 0,2

Razem 100,0 100,0 100,0

èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.11. Zmiany nale˝noÊci od sektora niefinansowego (w %)

2002 2003 2004

Gospodarstwa domowe 0,6 13,8 13,5

– w tym osoby prywatne 13,5 17,4 16,8

– w tym przedsi´biorcy indywidualni -33,1 0,4 2,5

Przedsi´biorstwa 5,4 3,5 -4,4

Instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych -10,2 -22,6 -14,3

Razem 3,2 7,6 3,2

èród∏o: dane NBP.

126 H. Simonian: Retail Banking Catching up with Corporate Business, “Financial Times”, 14 July 2005.

127 F. Di Maggio, P. Romanowski: Eastern European Banking Matures. “The McKinsey Quarterly”, nr 2/2003.

128 Szerzej na ten temat w M. Beaujean, D. Reiche, Ch. Roxburgh: How Europe’s Banks Can Win in Tougher Times. “The 
McKinsey Quarterly”, June 2005.

129 Na podstawie Report on EU Banking Structures, October 2005 ECB, tablice 4, 5 i 14, publikacja znajduje si´ na 
stronie http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eubankingstructure102005en.pdf.

Wykres 4.1.6. Struktura kredytów dla sektora niefinansowego w wybranych krajach 
Unii Europejskiej w 2004 r.

èród∏o:  opracowanie NBP na podstawie Report on EU Banking Structures. ECB October 2005. Publikacja znajduje si´ na stronie http://
www.ecb.int/pub/pdf/other/eubankingstructure102005en.pdf.
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do dyspozycji brutto  zad∏u˝enie gospodarstw domowych w Polsce na koniec 2004 r. wynosi∏o 
19,5%, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech powy˝ej 
100%130. W Polsce niska jest równie˝ relacja ca∏kowitej wartoÊci kredytów dla sektora niefinanso-
wego do PKB. Na koniec 2004 r. wynios∏a ona 26%, podczas gdy Êrednia dla krajów strefy euro 
wynosi∏a oko∏o 60%131.

Na koniec 2004 r. kredyty stanowi∏y 97,1% nale˝noÊci banków komercyjnych od sektora nie-
finansowego. Pozosta∏ymi pozycjami w strukturze nale˝noÊci by∏y: skupione wierzytelnoÊci, zreali-
zowane gwarancje i por´czenia oraz odsetki. Ze wzgl´du na dominujàcy udzia∏ kredytów w dalszej 
cz´Êci tego rozdzia∏u poÊwi´cono im szczególnà uwag´.

Kredyty dla sektora niefinansowego

Rok 2004 by∏ kolejnym okresem, w którym przyrost kredytów dla gospodarstw domowych 
(11,9%) by∏ znacznie wy˝szy ni˝ kredytów dla przedsi´biorstw (-4,1%). Stopa wzrostu kredytów dla 
sektora niefinansowego (2,9%) by∏a ni˝sza ni˝ w 2003 r. (7,5%) oraz ni˝sza ni˝ w 2002 r. (3,5%). 
Zmienia∏a si´ tak˝e ich struktura rodzajowa. Podstawowe kategorie kredytu dla sektora niefinanso-
wego przedstawia tabela 4.1.12.

W latach 2002–2003 blisko jednà czwartà wartoÊci wszystkich kredytów stanowi∏y kredyty 
inwestycyjne. W 2004 r. odwróci∏a si´ s∏aba tendencja wzrostowa tych kredytów i nastàpi∏ spadek 
ich wartoÊci (wykres 4.1.7). Stopniowy spadek wartoÊci kredytów dla sektora niefinansowego 
obserwowano równie˝ w kategorii kredytów operacyjnych. Wa˝nym czynnikiem, który spowodo-
wa∏ zmniejszenie zainteresowania kredytami operacyjnymi, by∏a poprawa wskaêników p∏ynnoÊci 

130 Zad∏u˝enie konsumentów w bankach i instytucjach kredytowych. Gdaƒsk kwiecieƒ 2005 Instytut Badaƒ nad Gospo-
darkà Rynkowà, s. 20.

131 Na podstawie Report on EU Banking Structures, October 2005 ECB, publikacja znajduje si´ na stronie http://www.
ecb.int/pub/pdf/other/eubankingstructure102005en.pdf. 

Tabela 4.1.12. Podstawowe kategorie kredytu dla sektora niefinansowego w sprawozdaw-
czoÊci NBP

Kategoria kredytu P
GD

INK
PI OP RI

W rachunku bie˝àcym

Eksportowe X

Operacyjne X

Na inwestycje X

Na nieruchomoÊci

Zwiàzane z funkcjonowaniem kart kredytowych

Na zakup papierów wartoÊciowych

Na zakupy w systemie sprzeda˝y ratalnej X X X X

WÊród powy˝szych kategorii wymienia si´ kredyty:

Detaliczne X X X X

Dla rolnictwa X

Hipoteczne

Uwagi: 

1. Pola ze znakiem X oznaczajà kategorie kredytów, które nie wyst´pujà w sprawozdawczoÊci NBP dla odpowiednich 
grup kredytobiorców.

2. P – przedsi´biorstwa, GD – gospodarstwa domowe, PI – przedsi´biorcy indywidualni, OP – osoby prywatne, 
RI – rolnicy indywidualni, INK – instytucje niekomercyjne Êwiadczàce us∏ugi na rzecz gospodarstw domowych.

3. W przypadku rolników indywidualnych nie wyst´puje kategoria kredytu na nieruchomoÊci mieszkaniowe.

4. W kategorii kredytów na nieruchomoÊci wyró˝nia si´ kredyty na nieruchomoÊci mieszkaniowe oraz kredyty na pozo-
sta∏e nieruchomoÊci. 
èród∏o: NBP.
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przedsi´biorstw (wskaênik p∏ynnoÊci I stopnia wzrós∏ z 23,6% w 2003 r. do 30,3% w 2004 r., 
a wskaênik p∏ynnoÊci II stopnia – z 84,3% do 94,4%132).

Analiza zmian wartoÊci kredytów hipotecznych w kolejnych kwarta∏ach lat 2002–2004 wska-
zuje, ˝e po raz pierwszy obni˝y∏a si´ ona w IV kwartale 2004 r. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e wartoÊç 
kredytów zabezpieczonych hipotekà na koniec 2004 r. wzros∏a o ponad 350% w porównaniu z koƒ-
cem 2002 r. W latach 2002–2004 nast´powa∏ szybki wzrost kredytów na nieruchomoÊci, jednak na 
koniec tego okresu tempo przyrostu kredytów na nieruchomoÊci mieszkaniowe obni˝y∏o si´, co by∏o 

Ramka 4.1.1

G¸ÓWNE KATEGORIE KREDYTU DLA PRZEDSI¢BIORSTW

Kredyty w rachunku bie˝àcym – wartoÊç zobowiàzaƒ p∏atniczych pokrytych przez 
bank zgodnie z umowà i dyspozycjami kredytobiorcy.

Kredyty eksportowe – kredyty na finansowanie eksportu, czyli na realizacj´ kontrak-
tów eksportowych na dostawy towarów lub Êwiadczenie us∏ug dla krajowego dostawcy, 
a tak˝e kredyty dla zagranicznego nabywcy udzielane w celu finansowania umowy eksporto-
wej. Obejmujà one równie˝ kredyty dla krajowego dostawcy na refinansowanie udzielonych 
przez niego kredytów na rzecz zagranicznego nabywcy.

Kredyty operacyjne – kredyty na finansowanie podstawowej dzia∏alnoÊci firmy, s∏u˝à-
ce finansowaniu 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∏atnoÊci, które muszà byç dokonane, aby mo˝na by∏o prowadziç bie˝àcà 
dzia∏alnoÊç. W sprawozdawczoÊci jako kredyty operacyjne wykazywane sà kredyty prze-
znaczone na finansowanie bie˝àcej dzia∏alnoÊci firmy udzielone w innej formie ni˝ kredyt 
w rachunku bie˝àcym. 

Kredyty na inwestycje – kredyty na finansowanie nowych lub powi´kszenie istniejà-
cych zdolnoÊci wytwórczych kredytobiorcy oraz inne przedsi´wzi´cia o charakterze inwestycji 
wspólnych i towarzyszàcych, udzielone na finansowanie przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do 
odtworzenia, modernizacji i zwi´kszenia majàtku trwa∏ego, z wy∏àczeniem kredytów na nie-
ruchomoÊci (wykazywanych odr´bnie). 

Kredyty na nieruchomoÊci mieszkaniowe – kredyty udzielane na budow´, adapta-
cj´, remonty i modernizacj´ budynków mieszkalnych lub nabycie dzia∏ki budowlanej, o ile 
wymienione czynnoÊci sà zwiàzane z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà podmiotów. 

Kredyty na pozosta∏e nieruchomoÊci – kredyty na nabycie, budow´ lub przebudow´ 
budynku oraz na nabycie gruntu lub prawa wieczystego u˝ytkowania gruntu pod budow´ 
nieruchomoÊci.

Kredyty na zakup papierów wartoÊciowych – kredyty z∏otowe dla posiadaczy rachun-
ków inwestycyjnych, przeznaczone na zakup – zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym 
– papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Ze wzgl´du na rodzaj zabezpieczenia nale˝y tak˝e wymieniç kredyty hipoteczne, 
tj. kredyty, których zabezpieczeniem jest ju˝ ustanowiona hipoteka. W sprawozdawczoÊci 
dotyczàcej kredytów hipotecznych wykazywana jest tylko wartoÊç kredytów w cz´Êci zabez-
pieczonej hipotekà na rzecz banku.

èród∏o: SprawozdawczoÊç na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej. Instrukcja dla banków z 14.04.2004 r. dotyczàca 
wype∏niania formularzy WEBIS, formularzy typu EBC oraz statystyki transakcji, dost´pna na stronie internetowej NBP.

132 Wyniki finansowe przedsi´biorstw niefinansowych w 2004 r. G∏ówny Urzàd Statystyczny, www.gus.pl.
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w znacznej mierze wynikiem aprecjacji z∏otego, gdy˝ wi´kszoÊç tych kredytów by∏a nominowana 
w walutach obcych lub do nich indeksowana. Aprecjacja z∏otego obni˝y∏a w 2004 r. wyra˝onà 
w z∏otych wartoÊç kredytów walutowych o 17,3%133 (szerzej o wp∏ywie zmian kursowych na wartoÊç 
kredytów i depozytów poszczególnych grup klientów banków w dalszej cz´Êci rozdzia∏u).

W 2004 r. szybko ros∏a wartoÊç kredytów i po˝yczek detalicznych. Wynika∏o to z poprawy 
sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, które zwi´ksza∏y zakupy dóbr konsumpcyjnych 
zw∏aszcza w pierwszej po∏owie roku, cz´Êciowo w obawie przed podwy˝kami cen po wstàpieniu 
Polski do Unii Europejskiej. Z kolei wartoÊç kredytów dla rolnictwa wzros∏a o 12%, a ich udzia∏ 
w sumie kredytów wyniós∏ 7%.

Tabela 4.1.13. Struktura wybranych rodzajów kredytów dla sektora niefinansowego (w %) 

 2002 2003 2004

Kredyty w rachunku bie˝àcym 16,6 15,2 15,7

Kredyty operacyjne 22,9 21,5 19,4

Kredyty na inwestycje 24,9 24,1 21,9

Kredyty na nieruchomoÊci, w tym: 14,6 19,6 22,7

– na nieruchomoÊci mieszkaniowe 13,5 17,6 19,2

Kredyty na zakup papierów wartoÊciowych 0,2 0,3 0,3

Kredyty zwiàzane z funkcjonowaniem kart kredytowych 0,9 1,0 1,4

Pozosta∏e kredyty i po˝yczki 18,6 17,4 18,1

Kredyty eksportowe 0,7 0,5 0,2

Kredyty dyskontowe 0,6 0,4 0,4

WÊród wszystkich kredytów (nie sumujà si´ z pozosta∏ymi pozycjami)

Kredyty i po˝yczki detaliczne1 8,8 10,3 19,2

Kredyty zabezpieczone hipotekà 9,2 24,7 29,8

Kredyty dla rolnictwa 6,9 6,6 7,2

1 Patrz wyjaÊnienie do wykresu 4.1.7.

Wykres 4.1.7. Wybrane rodzaje kredytów dla sektora niefinansowego 

Uwaga: 31 marca 2004 r. w sprawozdawczoÊci NBP zosta∏a przyj´ta zmiana definicyjna polegajàca na zastàpieniu wcze-
Êniej stosowanego okreÊlenia „po˝yczki i kredyty konsumenckie” okreÊleniem „po˝yczki i kredyty detaliczne”. Zgodnie 
z definicjà zawartà w Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na 
ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.U. z 2003 r., nr 218, poz. 2147) po˝yczki i kredyty detaliczne to ekspozycje 
kredytowe wobec osób fizycznych, udzielone na cele niezwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego, z wy∏àczeniem po˝yczek i kredytów mieszkaniowych, hipotecznych oraz zobowiàzaƒ pozabilansowych. 
W sprawozdawczoÊci NBP kategoria „kredyty detaliczne” obejmuje: kredyty w rachunku bie˝àcym, kredyty zwiàzane 
z funkcjonowaniem kart kredytowych oraz pozosta∏e kredyty i po˝yczki (zw∏aszcza kredyty na zakupy w systemie sprzeda˝y 
ratalnej). Kategoria „po˝yczki i kredyty detaliczne” jest szersza od wczeÊniej stosowanej, gdy˝ nie zawiera ograniczenia 
kwotowego, podczas gdy kredyty konsumenckie okreÊlano jako kredyty o wartoÊci z przedzia∏u 500–80 000 z∏.
èród∏o: dane NBP.
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133 Sytuacja finansowa banków w 2004 r. Synteza. Warszawa maj 2005 NBP, s. 16.
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èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.14. Zmiany wybranych rodzajów kredytów dla sektora niefinansowego (w %) 

 20021 2003 2004

Kredyty na inwestycje 11,7 4,1 -6,5

Kredyty na nieruchomoÊci, w tym: 28,7 44,3 19,0

– na nieruchomoÊci mieszkaniowe 27,0 40,7 12,4

Kredyty ogó∏em 3,5 7,5 2,9

WÊród wszystkich kredytów (nie sumujà si´ z pozosta∏ymi pozycjami)

Kredyty i po˝yczki detaliczne2 53,1 26,4 92,1

Kredyty dla rolnictwa 14,6 2,9 11,7

Kredyty zabezpieczone hipotekà 99,5 187,9 24,5

1 Zmiana w okresie marzec – grudzieƒ.
2 Patrz wyjaÊnienie do wykresu 4.1.7.
èród∏o: dane NBP.

Kredyty dla gospodarstw domowych

WÊród kredytów dla gospodarstw domowych mo˝na wymieniç kredyty na cele konsumpcyj-
ne oraz kredyty zaciàgane na inne cele (np. kredyty mieszkaniowe).

Wykres 4.1.8. Kredyty dla gospodarstw domowych

 A. Kredyty na cele konsumpcyjne

Uwaga: w sprawozdawczoÊci NBP kategoria „kredyty detaliczne” obejmuje: kredyty w rachunku bie˝àcym, zwiàzane 
z funkcjonowaniem kart kredytowych oraz pozosta∏e kredyty i po˝yczki (w tym kredyty na zakupy w systemie sprzeda˝y 
ratalnej). W zwiàzku z tym nie sumuje si´ wartoÊci kredytów uwzgl´dnionych na wykresie.

 B. Kredyty na inne cele

Uwaga: kategoria „kredyty zabezpieczone hipotekà” nie sumuje si´ z pozosta∏ymi kategoriami.
èród∏o: dane NBP.
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W 2004 r. nadal obserwowano szybki przyrost kredytów dla gospodarstw domowych 
(w tempie 12%), g∏ównie w kategorii kredytów mieszkaniowych oraz kredytów i po˝yczek detalicz-
nych, a wi´c takich, które s∏u˝y∏y finansowaniu zakupu dóbr konsumpcyjnych (wykres 4.1.8). 

W 2004 r. – w kolejnym roku szybkiego wzrostu wartoÊci kredytów mieszkaniowych dla 
gospodarstw domowych – dominujàcà grupà kredytobiorców by∏y osoby prywatne. Ich udzia∏ 
w ca∏kowitej kwocie kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym wyniós∏ 
ponad 99%. W porównaniu z poprzednimi latami tempo wzrostu tej kategorii kredytu obni˝y∏o 
si´ (spadek w drugiej po∏owie roku z oko∏o 40% do oko∏o 20% w skali rocznej), co by∏o zwiàzane 
ze zmianami kursowymi (znaczna cz´Êç tych kredytów jest indeksowana do walut obcych) oraz 
efektem wy˝szej bazy. 

W 2004 r. dynamika kredytów na nieruchomoÊci inne ni˝ mieszkaniowe równie˝ znacznie si´ 
obni˝y∏a. WÊród klientów bankowych zaciàgajàcych te kredyty najwi´kszà grupà byli przedsi´biorcy 
indywidualni. Na koniec 2004 r. ich udzia∏ w kwocie kredytów udzielonych gospodarstwom domo-
wym na nieruchomoÊci inne ni˝ mieszkaniowe wyniós∏ 51%. Kolejnà grupà pod tym wzgl´dem byli 
rolnicy (40%) i osoby prywatne (9%).

W strukturze kredytów udzielonych gospodarstwom domowym najwi´kszy udzia∏ mia∏y „pozo-
sta∏e kredyty i po˝yczki”. W tej kategorii wyró˝nia si´ kredyty na zakupy w systemie sprzeda˝y ratalnej, 
które na koniec 2004 r. stanowi∏y oko∏o 33% wartoÊci kredytów zaliczanych do kategorii „pozosta∏e 
kredyty i po˝yczki”. Zarówno udzia∏ kredytów zaliczanych do kategorii „pozosta∏e”, jak i kredytów 
ratalnych w strukturze kredytów dla gospodarstw domowych stopniowo si´ zmniejsza∏.

Du˝y przyrost wartoÊci kredytów detalicznych, który nastàpi∏ mi´dzy grudniem 2003 r. 
a marcem 2004 r., by∏ skutkiem silnego impulsu popytowego towarzyszàcego wstàpieniu Polski do 
Unii Europejskiej. Impuls ten wiàza∏ si´ z obawami przed wzrostem stawek podatków poÊrednich, 
a w rezultacie równie˝ cen. W pierwszej po∏owie 2004 r. gospodarstwa domowe wykazywa∏y 
zwi´kszone zapotrzebowanie na finansowanie zakupu dóbr trwa∏ego u˝ytku, a z∏agodzenie warun-
ków i kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych przez banki dodatkowo wp∏yn´∏o na zwi´k-
szenie popytu na tego rodzaju kredyty134. Ponadto wysokie tempo wzrostu kredytów detalicznych 
w 2004 r. cz´Êciowo wiàza∏o si´ ze zmianà definicyjnà w sprawozdawczoÊci NBP, na skutek której 
rozszerzono obowiàzujàcà dotychczas kategori´ „kredyty konsumenckie”, zmieniajàc jednoczeÊnie 
jej nazw´ na „kredyty detaliczne”.

Tabela 4.1.15. Struktura wybranych rodzajów kredytów dla gospodarstw domowych (w %) 

 2002 2003 2004

Kredyty na nieruchomoÊci mieszkaniowe 23,3 30,2 32,7

Kredyty w rachunku bie˝àcym 16,0 13,7 12,7

Kredyty zwiàzane z funkcjonowaniem kart kredytowych 1,9 2,1 2,7

Pozosta∏e kredyty i po˝yczki, w tym: 39,1 35,0 34,1

– na zakupy w systemie sprzeda˝y ratalnej 16,1 13,0 11,0

Kredyty na inwestycje 12,0 11,5 11,2

Kredyty operacyjne 7,1 6,3 5,4

WÊród wszystkich kredytów (nie sumujà si´ z pozosta∏ymi pozycjami)

Kredyty i po˝yczki detaliczne1 20,9 23,2 39,8

Kredyty dla rolnictwa 10,8 10,6 10,0

Kredyty zabezpieczone hipotekà 15,3 25,5 31,8

1 Patrz wyjaÊnienie do wykresu 4.1.7.
èród∏o: dane NBP.

134 Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych. II kwarta∏ 2004 r. 
Warszawa maj 2004 NBP, s. 6.
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SpoÊród wszystkich rodzajów kredytów dla gospodarstw domowych w 2004 r. najszybciej 
ros∏a wartoÊç kredytów zwiàzanych z funkcjonowaniem kart kredytowych. Tempo przyrostu tych 
kredytów wynios∏o 41,1%, podczas gdy wartoÊç wszystkich transakcji zawartych z u˝yciem kart 
p∏atniczych wzros∏a o 20%.

Pod wzgl´dem liczby wyemitowanych kart p∏atniczych oraz wartoÊci transakcji zawartych 
z ich u˝yciem, w Polsce nadal dominowa∏y karty debetowe. Na koniec 2004 r. mia∏y one 84,5-
-procentowy udzia∏ w ca∏kowitej liczbie wyemitowanych kart. Jednak najwy˝sze tempo przyrostu, 
zarówno wartoÊci transakcji (33%), jak i liczby wyemitowanych kart (70%), charakteryzowa∏o karty 

Tabela 4.1.16. Zmiany wybranych rodzajów kredytów dla gospodarstw domowych (w %) 

 20021 2003 2004

Kredyty na nieruchomoÊci mieszkaniowe 35,1 47,7 21,1

Kredyty w rachunku bie˝àcym 4,7 -2,5 4,0

Kredyty zwiàzane z funkcjonowaniem kart kredytowych 31,7 27,8 41,1

Pozosta∏e kredyty i po˝yczki, w tym: -4,8 2,2 8,8

 – na zakupy w systemie sprzeda˝y ratalnej -2,3 -7,6 -5,8

Kredyty na inwestycje 3,2 9,7 8,3

Kredyty operacyjne -17,2 0,8 -3,6

Razem kredyty 4,6 14,0 11,9

WÊród wszystkich kredytów (nie sumujà si´ z pozosta∏ymi pozycjami)

Kredyty i po˝yczki detaliczne2 53,1 26,4 92,1

Kredyty dla rolnictwa 7,3 11,3 5,6

Kredyty zabezpieczone hipotekà 111,4 89,7 39,7

1 Zmiana w okresie marzec – grudzieƒ.
2 Patrz wyjaÊnienie do wykresu 4.1.7.
èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.17. Liczba wyemitowanych kart p∏atniczych 

 2001 2002 2003 2004

Karty debetowe
w tys. szt. 12.740,6 15.080,3 13.315,8 14.282,9

w % 88,5 89,1 88,0 84,5

Karty obcià˝eniowe
w tys. szt. 1.047,1 1.028,6 641,7 632,2

w % 7,3 6,1 4,2 3,7

Karty kredytowe
w tys. szt. 601,1 807,5 1.172,6 1.996,3

w % 4,2 4,8 7,8 11,8

Razem
w tys. szt. 14.388,8 16.916,4 15.130,1 16.911,4

w % 100,0 100,0 100,0 100,0

èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.18. WartoÊç transakcji dokonanych kartami p∏atniczymi 

 2001 2002 2003 2004

Karty debetowe
w mln z∏ 76.608,4 96.456,9 116.523,9 141.268,2

w % 86,6 88,2 89,6 90,2

Karty obcià˝eniowe
w mln z∏ 8.445,7 8.363,7 7.506,6 7.351,9

w % 9,5 7,7 5,8 4,7

Karty kredytowe
w mln z∏ 3.440,8 4.486,2 6.036,9 8.048,2

w % 3,9 4,1 4,6 5,1

Razem
w mln z∏ 88.494,9 109.306,7 130.067,4 156.668,2

w % 100,0 100,0 100,0 100,0

èród∏o: dane NBP.
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kredytowe. By∏o to zwiàzane ze zmianà polityki banków w zakresie przyznawania kart, rosnàcym 
popytem klientów, a tak˝e wzrastajàcà liczbà punktów sprzeda˝y akceptujàcych ten rodzaj p∏atno-
Êci (ang. PoS – Point of Sale). Karta kredytowa przestaje byç instrumentem finansowym skierowa-
nym do ograniczonego kr´gu klientów banku.

Przyrost wartoÊci transakcji zawartych z u˝yciem kart debetowych w 2004 r. by∏ taki sam 
jak w roku poprzednim, a ich liczba – po 12-procentowym spadku w 2003 r. – wzros∏a jedynie 
nieznacznie (o 7%).

W przysz∏oÊci banki b´dà coraz bardziej aktywnie szukaç dodatkowych êróde∏ dochodu, 
a wzbogacenie oferty kart kredytowych mo˝e byç jednym z nich. Przychody osiàgane przez banki 
z tytu∏u kart kredytowych sà wy˝sze ni˝ z kart debetowych, dlatego banki b´dà nadal ch´tniej 
je oferowa∏y. Utrzymanie w kolejnych latach wysokiego tempa przyrostu kart kredytowych mo˝e 
ograniczyç dominacj´ kart debetowych w Polsce.

WÊród kredytów inwestycyjnych w 2004 r. szybko zwi´ksza∏y si´: wartoÊç kredytów udziela-
nych rolnikom (o 14%) oraz ich udzia∏ w kredytach inwestycyjnych dla gospodarstw domowych. 
Wiàza∏o si´ to z wykorzystaniem przez nich transferów z Unii Europejskiej. Z kolei tempo wzrostu 
kredytów inwestycyjnych udzielanych przedsi´biorcom indywidualnym by∏o znacznie ni˝sze i wyno-
si∏o 2,4%. W efekcie pod koniec 2004 r. kredyty inwestycyjne udzielone rolnikom stanowi∏y 52,3% 
wartoÊci wszystkich kredytów inwestycyjnych udzielonych gospodarstwom domowym. Odwrotna 
sytuacja by∏a w przypadku kredytów operacyjnych, wÊród których przewa˝a∏y kredyty udzielone 
przedsi´biorcom indywidualnym. 

Na koniec 2004 r. 61,2% wartoÊci kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych 
by∏o zabezpieczonych hipotekà (56,6% w 2003 r.). Oprócz kredytów mieszkaniowych hipotekà 
by∏y zabezpieczane równie˝ inne rodzaje kredytów. Ogólnie w 2004 r. tempo przyrostu kredytów 
hipotecznych obni˝y∏o si´ w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo to nadal by∏o jednak wysokie 
i przewy˝sza∏o tempo przyrostu kredytów na nieruchomoÊci. Dowodzi to stale rosnàcej roli hipoteki 
w zabezpieczaniu kredytów zaciàganych przez gospodarstwa domowe.

W 2004 r. w strukturze walutowej kredytów dla gospodarstw domowych wzrós∏ udzia∏ kre-
dytów nominowanych w z∏otych, co by∏o m.in. wynikiem aprecjacji z∏otego. Dotyczy∏o to zw∏aszcza 
kredytów na inwestycje, kredytów eksportowych oraz kredytów hipotecznych (tabela 4.1.19). 

Udzia∏ kredytów dewizowych w strukturze kredytów dla gospodarstw domowych obni˝y∏ 
si´ z 34,1% na koniec 2003 r. do 27,7% na koniec 2004 r. W warunkach kursu sta∏ego z 2003 r., 
w 2004 r. nastàpi∏o spowolnienie tempa wzrostu dewizowych kredytów mieszkaniowych do 25,9% 
(z 41,3% w 2003 r.)135. W 2004 r. w ˝adnej kategorii kredytów dla gospodarstw domowych nie 
odnotowano wzrostu udzia∏u kredytów dewizowych.

135 Sytuacja finansowa banków w 2004 r. Synteza. Warszawa maj 2005 r. NBP, s. 16.

Tabela 4.1.19. Struktura walutowa wybranych kategorii kredytów dla gospodarstw domowych 
(w %)

2002 2003 2004

z∏ote dewizy z∏ote dewizy z∏ote dewizy

Kredyty w rachunku bie˝àcym 98,7 1,3 98,9 1,1 99,8 0,2

Kredyty operacyjne 80,2 19,8 82,1 17,9 87,9 12,1

Kredyty na inwestycje 75,7 24,3 75,6 24,4 87,2 12,8

Kredyty na nieruchomoÊci, w tym 40,4 59,6 36,3 63,7 42,7 57,3

   – na nieruchomoÊci mieszkaniowe 40,1 59,9 35,4 64,6 41,9 58,1

Kredyty eksportowe 5,3 94,7 12,8 87,2 23,9 76,1

Kredyty hipoteczne1 28,9 71,1 39,0 61,0 49,5 50,5

Razem kredyty dla gospodarstw domowych 73,2 26,8 65,9 34,1 72,3 27,7

1 WÊród wszystkich kredytów – nie sumujà si´ z pozosta∏ymi pozycjami.

Uwaga: dane odnoszà si´ do kredytów udzielonych przez banki komercyjne.
èród∏o: dane NBP.
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Kredyty dla przedsi´biorstw

Po okresie umiarkowanego wzrostu, obserwowanego w latach 2002–2003, w 2004 r. spad∏a 
ogólna wartoÊç kredytów dla przedsi´biorstw (o 4% w stosunku do 2003 r.). W 2004 r. obni˝eniu 
uleg∏a zarówno wartoÊç kredytów operacyjnych, jak i inwestycyjnych.

Spadek wartoÊci kredytów zaciàgni´tych przez przedsi´biorstwa wynika∏ g∏ównie z ich dobrej 
sytuacji finansowej, umo˝liwiajàcej sp∏at´ zaciàgni´tych zobowiàzaƒ i finansowanie dzia∏alnoÊci ze 
Êrodków w∏asnych. By∏o to kontynuacjà tendencji wyst´pujàcych w 2003 r.

Mo˝liwymi przyczynami spadku wartoÊci kredytów inwestycyjnych by∏y odk∏adanie decyzji 
inwestycyjnych, wynikajàce m.in. z akumulowania Êrodków na inwestycje wspó∏finansowane 
z unijnych funduszy strukturalnych, jak równie˝ finansowanie pozabankowe, m.in. dynamiczny 
wzrost finansowania przez gie∏d´136, zwiàzany z dobrà koniunkturà na rynku akcji oraz wzrost 
wartoÊci aktywów oddanych w leasing137. Ponadto dynamik´ poszczególnych rodzajów kredytów 

136 WartoÊç ofert w obrocie publicznym wzros∏a z 6,86 mld z∏ w 2003 r. do 13,73 mld z∏ w 2004 r. Relacja wartoÊci 
ofert w obrocie publicznym do wartoÊci kredytów inwestycyjnych dla sektora niefinansowego w 2004 r. wynios∏a 27,6% 
(w 2003 r. 13%). WartoÊç IPO zwi´kszy∏a si´ ponad 9-krotnie i wynios∏a 9,2 mld z∏. èród∏o: Raport KPWiG za 2004 r. 
i obliczenia w∏asne. Szerzej w rozdz. 5.2.

137 Patrz szerzej rozdzia∏ 4.3 

Wykres 4.1.9. Kredyty dla przedsi´biorstw 

Uwaga: kategoria „kredyty zabezpieczone hipotekà” nie sumuje si´ z pozosta∏ymi kategoriami.
èród∏o: dane NBP.
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Tabela 4.1.20. Struktura wybranych rodzajów kredytów dla przedsi´biorstw (w %) 

 2002 2003 2004

Kredyty w rachunku bie˝àcym 17,0 16,5 18,6

Kredyty operacyjne 34,4 33,8 32,6

Kredyty na inwestycje 34,2 34,1 31,8

Kredyty na nieruchomoÊci mieszkaniowe 6,4 7,6 6,7

Kredyty na zakup papierów wartoÊciowych 0,0 0,2 0,1

Kredyty zwiàzane z funkcjonowaniem kart kredytowych 0,1 0,1 0,1

Pozosta∏e kredyty i po˝yczki 4,3 3,7 3,6

Kredyty eksportowe 1,2 0,8 0,4

Kredyty dyskontowe 0,8 0,6 0,7

WÊród wszystkich kredytów (nie sumujà si´ z pozosta∏ymi pozycjami)

Kredyty zabezpieczone hipotekà 4,8 23,9 27,9

Kredyty dla rolnictwa 4,1 3,4 4,5

èród∏o: dane NBP.
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dla przedsi´biorstw mogà równie˝ t∏umaczyç zmiany kursu walutowego (szerzej w dalszej cz´Êci 
rozdzia∏u). 

W niektórych kwarta∏ach 2004 r. odnotowano wzrost wartoÊci poszczególnych rodzajów 
kredytu. W pierwszych trzech kwarta∏ach wzrasta∏a wartoÊç kredytów mieszkaniowych oraz kredy-
tów w rachunku bie˝àcym, natomiast w III i IV kwartale zwi´kszy∏a si´ wartoÊç kredytów operacyj-
nych. Ogólnie w I i II kwartale 2004 r. banki odnotowa∏y wzrost popytu na kredyty przedsi´biorstw, 
co wiàza∏o si´ ze wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapita∏u obrotowego, 
natomiast w III kwartale tendencja do wzrostu popytu na kredyt zosta∏a zahamowana138.

Tabela 4.1.21. Zmiany wybranych rodzajów kredytów dla przedsi´biorstw (w %) 

 20021 2003 2004

Kredyty w rachunku bie˝àcym 11,7 -0,6 8,1

Kredyty operacyjne -3,6 1,3 -7,6

Kredyty na inwestycje 13,8 2,8 -10,4

Kredyty na nieruchomoÊci mieszkaniowe 9,6 22,4 -15,9

Kredyty na zakup papierów wartoÊciowych -73,7 1388,5 -51,6

Kredyty zwiàzane z funkcjonowaniem kart kredytowych 82,6 -2,8 7,8

Kredyty eksportowe -45,6 -33,5 -53,7

Kredyty dyskontowe -27,2 -19,5 0,5

Pozosta∏e kredyty i po˝yczki -31,8 -12,4 -5,9

Razem kredyty 2,4 3,0 -4,1

WÊród wszystkich kredytów (nie sumujà si´ z pozosta∏ymi pozycjami)

Kredyty zabezpieczone hipotekà 76,3 409,0 11,7

Kredyty dla rolnictwa 31,7 -13,2 26,7

1 Zmiana w okresie marzec – grudzieƒ. 
èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.22. Zmiany wybranych rodzajów kredytów dla przedsi´biorstw przy za∏o˝eniu 
sta∏ych kursów walut (w %)

20021 2003 20042

Kredyty w rachunku bie˝àcym 10,8 -2,0 9,5

Kredyty operacyjne -5,4 -3,3 -4,3

Kredyty na inwestycje 15,1 -3,9 -5,3

Kredyty na nieruchomoÊci, w tym: 13,5 27,8 19,6

   – kredyty mieszkaniowe 8,7 18,9 -15,9

Kredyty eksportowe -50,5 -41,7 -47,1

Kredyty hipoteczne3 69,1 398,7 14,0

Kredyty ogó∏em 0,8 -1,8 -0,2

1 W marcu 2002 r. w sprawozdawczoÊci NBP zmieniono definicj´ podmiotów gospodarczych, co utrudni∏o porównywa-
nie danych z lat 2001 i 2002. W zwiàzku z tym dane na temat przyrostu kredytów dla przedsi´biorstw w 2002 r. przeli-
czono w odniesieniu do pierwszego kwarta∏u 2002 r. zamiast do ostatniego kwarta∏u 2001 r. Dane za lata 2002–2003 
obejmujà instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych.
2 Obliczenia za 2004 r. dotyczà kredytów udzielonych tylko przez banki komercyjne; nie obejmujà kredytów udzielonych 
instytucjom niekomercyjnym dzia∏ajàcym na rzecz gospodarstw domowych.
3 WÊród wszystkich kredytów, nie sumujà si´ z pozosta∏ymi pozycjami.

Uwaga: wyra˝onà w z∏otych wartoÊç kredytów dewizowych przeliczono na dewizy wg kursów danych walut na koniec 
2002, 2003 i 2004 r., a otrzymane w ten sposób jednostki dewizowe przeliczono nast´pnie na z∏ote wed∏ug kursów na 
koniec 2001, 2002 i 2003 r.
èród∏o: dane NBP.

138 Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych. II, III, IV kwarta∏ 
2004 r. Warszawa 2004 i 2005 NBP.
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Na koniec 2004 r. kredyty dewizowe stanowi∏y oko∏o 25% wartoÊci kredytów udzielonych 
przedsi´biorstwom. Znaczne zmiany kursu z∏otego w stosunku do walut, w których by∏a nomino-
wana wi´kszoÊç tych kredytów w 2004 r. (68,2% w EUR, 23,9% w USD)139, mia∏y istotny wp∏yw na 
struktur´ kredytów dla przedsi´biorstw (tabela 4.1.22). 

W warunkach kursów bie˝àcych wartoÊç kredytów dla przedsi´biorstw spad∏a o 4,1%, nato-
miast przy za∏o˝eniu sta∏ego kursu z∏otego (z 2003 r.) zmiana by∏a mniejsza i wolumen kredytów 
zmniejszy∏ si´ jedynie o 0,2%. Dane o strukturze walutowej poszczególnych kategorii kredytów 
zawiera tabela 4.1.23.

Wzrost udzia∏u kredytów nominowanych w z∏otych w strukturze walutowej kredytów dla 
przedsi´biorstw w 2004 r. by∏ wynikiem zarówno aprecjacji z∏otego, jak i sp∏aty zad∏u˝enia dewizo-
wego przez przedsi´biorstwa oraz jego przewalutowywania na z∏ote.

4.1.3.2. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego

Podobnie jak w poprzednich latach wartoÊç zobowiàzaƒ wobec gospodarstw domowych 
stopniowo mala∏a, podczas gdy wartoÊç zobowiàzaƒ wobec przedsi´biorstw szybko ros∏a. Depo-
zyty sektora niefinansowego stanowi∏y 97,5% zobowiàzaƒ banków komercyjnych wobec tego 
sektora, w tym 29,6% depozytów stanowi∏y Êrodki przyj´te od przedsi´biorstw, a 67,4% od 

Tabela 4.1.23. Struktura walutowa wybranych kategorii kredytów dla przedsi´biortw (w %)

2002 2003 2004

z∏ote dewizy z∏ote dewizy z∏ote dewizy

Kredyty w rachunku bie˝àcym 89,7 10,3 86,5 13,5 93,0 7,0

Kredyty operacyjne 71,6 28,4 68,1 31,9 79,5 20,5

Kredyty na inwestycje 59,1 40,9 55,2 44,8 63,2 36,8

Kredyty na nieruchomoÊci, w tym 76,6 23,4 66,6 33,4 67,7 32,3

  – kredyty mieszkaniowe 89,1 10,9 78,9 21,1 63,2 36,8

Kredyty eksportowe 20,2 79,8 9,7 90,3 19,9 80,1

Kredyty hipoteczne1 61,5 38,5 58,1 41,9 72,8 27,2

Razem kredyty dla przedsi´biorstw 70,0 30,0 66,1 33,9 75,0 25,0

1 WÊród wszystkich kredytów, nie sumujà si´ z pozosta∏ymi pozycjami.

Uwaga: dane odnoszà si´ do kredytów udzielonych przez banki komercyjne.
èród∏o: dane NBP.

139 Do oszacowania przyj´to za∏o˝enie, ˝e pozosta∏a cz´Êç kredytów w dewizach by∏a nominowana w CHF (7,9% kredy-
tów dewizowych dla przedsi´biorstw). W latach 2002–2003 struktura walutowa tych kredytów by∏a nast´pujàca: 60% 
EUR, 28% USD, 12% CHF. Przy obliczeniach dla ka˝dej kategorii kredytów stosowano taki sam koszyk walut.

Wykres 4.1.10. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego 

Uwaga:  kategoria „gospodarstwa domowe” obejmuje kategorie „przedsi´biorcy indywidualni”, „osoby prywatne” oraz 
„rolnicy indywidualni” (tabela 4.1.8). 
èród∏o: dane NBP.
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gospodarstw domowych140. Wzrost wartoÊci depozytów przedsi´biorstw by∏ skutkiem poprawy ich 
sytuacji finansowej w 2004 r. W segmencie gospodarstw domowych odnotowano natomiast szyb-
szy wzrost tempa spo˝ycia indywidualnego ni˝ tempa wzrostu realnego wynagrodzenia. Niewielka 
sk∏onnoÊç do oszcz´dzania, rosnàca konkurencja ze strony niebankowych instytucji finansowych 
(np. funduszy inwestycyjnych i emerytalnych), a tak˝e inne czynniki (zmiany stóp procentowych 
i kursów walutowych) powodowa∏y, ˝e wzbogacanie oferty depozytowej przez banki nie by∏o 
w stanie odwróciç tendencji do spadku wartoÊci depozytów gospodarstw domowych.

Depozyty sektora niefinansowego

W latach 2002–2004 zmienia∏a sí  proporcja mí dzy depozytami bie˝àcymi a terminowymi sektora 
niefinansowego. Na poczàtku 2002 r. relacja wartoÊci depozytów bie˝àcych do wartoÊci depozytów termino-
wych wynosi∏a 0,32, na koniec 2004 r. wzros∏a zaÊ do 0,56. W strukturze walutowej rós∏ udzia∏ depozytów 
z∏otowych. Nieznaczny wzrost udzia∏u depozytów walutowych w strukturze depozytów przedsí biorstw 
w 2004 r. móg∏ byç cz´Êciowo zwiàzany ze wzrostem wartoÊci eksportu do krajów UE po 1 maja 2004 r.

140 Pozosta∏ymi pozycjami zobowiàzaƒ banków komercyjnych wobec tego sektora by∏y: zobowiàzania z tytu∏u zabez-
pieczeƒ pieni´˝nych, odsetki, kredyty i po˝yczki od przedsi´biorstw oraz pozosta∏e zobowiàzania ewidencjonowane 
przejÊciowo w oczekiwaniu na zaliczenie na dobro w∏aÊciwego rachunku.

Tabela 4.1.24. Struktura zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego (w %)

 2002 2003 2004

Gospodarstwa domowe 77,0 72,8 68,5

  – w tym osoby prywatne 73,4 69,0 63,9

Przedsi´biorstwa 19,8 23,9 28,2

Instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych 3,0 3,0 3,0

Pozosta∏e 0,2 0,3 0,3

Razem 100,0 100,0 100,0

èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.25. Zmiany zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego (w %)

 2002 2003 2004

Gospodarstwa domowe -3,5 -2,0 -1,4

  – w tym osoby prywatne -3,4 -2,6 -2,8

Przedsi´biorstwa 4,1 24,9 23,7

Razem -2,5 3,6 4,8

Uwaga: ze wzgl´du na nieznaczny udzia∏ zobowiàzaƒ wobec instytucji niekomercyjnych dzia∏ajàcych na rzecz gospo-
darstw domowych w strukturze zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego, instytucji tych nie uwzgl´dniono w tabeli.
èród∏o: dane NBP.

Wykres 4.1.11. Depozyty sektora niefinansowego 

èród∏o: dane NBP.
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WartoÊç depozytów sektora niefinansowego w 2004 r. by∏a wy˝sza ni̋  w poprzednich latach (w war-
toÊciach bezwzgĺ dnych jej wzrost wyniós∏ 13,9 mld z∏, w 2003 r. zaÊ 10,5 mld z∏). W 2004 r. tempo zmian 
wartoÊci depozytów przedsí biorstw (25%) i gospodarstw domowych (-1,5%) by∏o takie samo jak w 2003 r. 
W wyniku utrzymujàcej sí  przez dwa lata wysokiej dynamiki depozytów przedsí biorstw zmieni∏a sí  struktu-
ra depozytów w sektorze niefinansowym. Na koniec 2002 r. udzia∏ przedsí biorstw w depozytach dla sektora 
niefinansowego wynosi∏ 19,7%, natomiast na koniec 2004 r. – 28,1%. W ciàgu ostatnich dwóch lat wartoÊç 
depozytów przedsí biorstw wzros∏a o ponad 50%. Wynika∏o to ze znacznej poprawy ich wyników finanso-
wych, obserwowanej zw∏aszcza w 2004 r., a w zwiàzku z tym równie˝ p∏ynnoÊci finansowej.

Depozyty gospodarstw domowych

Obserwowany w ostatnim okresie spadek wartoÊci depozytów gospodarstw domowych zosta∏ 
zahamowany w trzecim kwartale 2004 r., po czym nastàpi∏ przyrost wartoÊci zarówno depozytów 
bie˝àcych, jak i terminowych w tej grupie. Jednak w skali ca∏ego roku tempo zmian by∏o ujemne. 
W drugiej po∏owie 2004 r. wartoÊç depozytów terminowych gospodarstw domowych zacz´∏a rosnàç 
po raz pierwszy od koƒca 2001 r. Wynika∏o to g∏ównie z poprawy ich sytuacji dochodowej, a tak˝e 
ze wzrostu oprocentowania lokat oferowanych przez banki. W skali ca∏ego roku wolniejszemu ni˝ 
w poprzednich latach spadkowi wartoÊci depozytów terminowych towarzyszy∏ zdecydowanie mniej 
dynamiczny ni˝ w latach 2002–2003 wzrost wartoÊci depozytów bie˝àcych. 

Tabela 4.1.26. Struktura depozytów sektora niefinansowego (w %) 

Struktura terminowa 2002 2003 2004

Depozyty bie˝àce 30,1 33,9 36,1

Depozyty terminowe 69,9 66,1 63,9

Struktura walutowa    

Depozyty z∏otowe 82,4 82,7 84,6

Depozyty dewizowe 17,6 17,3 15,4

èród∏o: Sytuacja finansowa banków. Synteza, publikacje za lata 2004, 2003, 2002 i 2001. Warszawa NBP. 

Tabela 4.1.27. Zmiany depozytów sektora niefinansowego (w %) 

Struktura terminowa 2002 2003 2004

Depozyty bie˝àce 32,1 16,8 11,5

Depozyty terminowe -9,8 -1,8 1,4

Struktura walutowa    

Depozyty z∏otowe -2,0 4,2 6,9

Depozyty dewizowe -7,4 2,0 -5,4

Depozyty ogó∏em -3,0 3,8 4,8

èród∏o: Sytuacja finansowa banków. Synteza, publikacje za lata 2004, 2003, 2002 i 2001. Warszawa NBP. 

Wykres 4.1.12. Depozyty gospodarstw domowych 

èród∏o: dane NBP.
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Odmienne tendencje pojawi∏y si´ w strukturze walutowej depozytów. O ile wartoÊç depo-
zytów walutowych nadal spada∏a (co by∏o równie˝ wynikiem aprecjacji z∏otego141), o tyle wartoÊç 
depozytów z∏otowych na koniec 2004 r. wzros∏a po raz pierwszy od grudnia 2003 r.

Depozyty przedsi´biorstw

W przypadku depozytów przedsi´biorstw w 2004 r. utrwali∏y si´ tendencje obserwowane 
w poprzednim okresie. WartoÊç depozytów przedsi´biorstw nadal szybko ros∏a. Nieznacznie 

141 Wi´cej o wp∏ywie zmian kursu z∏otego na dynamik´ wartoÊci depozytów przedsi´biorstw i gospodarstw domowych 
w dalszej cz´Êci rozdzia∏u.

Tabela 4.1.28. Struktura depozytów gospodarstw domowych (w %) 

Struktura terminowa 2002 2003 2004

Depozyty bie˝àce 23,5 27,4 28,6

Depozyty terminowe 76,6 72,6 71,4

Struktura walutowa

Depozyty z∏otowe 82,1 82,3 84,8

Depozyty dewizowe 17,9 17,8 15,2

èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.29. Zmiany depozytów gospodarstw domowych (w %) 

Struktura terminowa 2002 2003 2004

Depozyty bie˝àce 11,6 15,0 2,7

Depozyty terminowe -7,3 -6,4 -3,1

Struktura walutowa

Depozyty z∏otowe -3,5 -1,5 1,6

Depozyty dewizowe 2,1 -1,4 -15,7

Razem -1,8 -2,4 -1,5

èród∏o: dane NBP.

Wykres 4.1.13. Depozyty przedsi´biorstw 

èród∏o: dane NBP.
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Tabela 4.1.30. Struktura depozytów przedsi´biorstw (w %) 

Struktura terminowa 2002 2003 2004

Depozyty bie˝àce 55,0 52,9 53,6

Depozyty terminowe 45,0 47,1 46,4

Struktura walutowa

Depozyty z∏otowe 82,1 82,9 82,5

Depozyty dewizowe 17,9 17,1 17,5

èród∏o: dane NBP.
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zmieni∏a si´ jedynie ich struktura terminowa (wzrós∏ udzia∏ depozytów bie˝àcych) i walutowa (spad∏ 
udzia∏ depozytów z∏otowych). 

 Wp∏yw zmian kursu walutowego na dynamik´ depozytów przedsi´biorstw 
i gospodarstw domowych

Na koniec 2004 r. 17,5% wartoÊci depozytów przedsi´biorstw oraz 15% depozytów gospo-
darstw domowych stanowi∏y depozyty dewizowe142. Znaczne zmiany kursu z∏otego w stosunku 
do walut, w których nominowana by∏a wi´kszoÊç tych depozytów w 2004 r. mia∏y wp∏yw na ich 
struktur´ i zmiany w obu grupach podmiotów (tabela 4.1.32). 

W porównywalnych warunkach (tj. wed∏ug kursu sta∏ego) ∏àczna wartoÊç w z∏otych 
depozytów nominowanych w walutach obcych dla obu grup wzros∏a o 12%, podczas gdy 
zmiany nominalne (tj. wed∏ug kursu bie˝àcego) wskazujà na spadek wartoÊci tych depozytów 
o 6,5%. Przy za∏o˝eniu sta∏oÊci kursu wartoÊç depozytów gospodarstw domowych w z∏otych 
wzros∏a o 1,5%, natomiast wed∏ug kursu bie˝àcego nastàpi∏ jej spadek o 1,5%. Depozyty 
przedsi´biorstw zwi´kszy∏yby si´ w porównywalnym stopniu, niezale˝nie od przyj´tego kursu 
walutowego. G∏ównà tego przyczynà jest ró˝na struktura dewizowa depozytów w obu bada-
nych grupach.

Interesujàcym zjawiskiem w analizowanym okresie by∏ wzrost wartoÊci depozytów w sytuacji 
ich ujemnego oprocentowania realnego. Powolne podwy˝szanie oprocentowania przez banki nie 
zrekompensowa∏o skokowego wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych oraz cen produkcji 
sprzedanej w drugim kwartale 2004 r. Tendencja odwróci∏a si´ w drugiej po∏owie roku, razem 
z ustabilizowaniem si´ wskaêników inflacji oraz wyraêniejszym wzrostem oprocentowania lokat. 
Szybszy przyrost depozytów przy ich negatywnym oprocentowaniu realnym mo˝e wskazywaç na 
wyst´powanie efektu iluzji nominalnej, tj. kierowania si´ przez klientów g∏ównie wysokoÊcià nomi-
nalnego oprocentowania lokowanych Êrodków. W przypadku przedsi´biorstw przyrost depozytów 
wynika∏ przede wszystkim z ich zdecydowanie lepszej sytuacji finansowej oraz odk∏adania decyzji 
o wykorzystaniu tych Êrodków. 

Warto tak˝e zaznaczyç, ˝e wykorzystanie jako delatora wskaênika PPI powoduje, ˝e do bada-
nia realnego oprocentowania depozytów wszystkich przedsi´biorstw wykorzystuje si´ wskaênik 
pozostajàcy pod wp∏ywem znaczàcych zmian cen, np. na rynkach surowców. 

Tabela 4.1.31. Zmiany depozytów przedsi´biorstw (w %) 

Struktura terminowa 2002 2003 2004

Depozyty bie˝àce 67,3 19,8 26,2

Depozyty terminowe -32,1 30,5 22,5

Struktura walutowa 

Depozyty z∏otowe 6,9 25,9 23,7

Depozyty dewizowe -20,0 18,8 27,7

Razem    0,9 24,6 24,5

èród∏o: dane NBP.

142 Struktura walutowa depozytów dewizowych gospodarstw domowych w 2004 r.: 39,4% – EUR, 52,0% – USD, 8,6% 
– inne waluty. Odpowiednia struktura dla przedsi´biorstw: 64,1% – EUR, 27,5% – USD, 8,4% – inne waluty. Do oszacowa-
nia przyj´to za∏o˝enie, ˝e pozosta∏a cz´Êç depozytów (depozyty w walucie innej ni˝ EUR i USD) by∏a nominowana CHF.

Tabela 4.1.32. Zmiany depozytów przedsi´biorstw i gospodarstw domowych w 2004 r. (w %)

Wg kursu bie˝àcego Wg kursu sta∏ego

Depozyty przedsi´biorstw 24,5 28,3

Depozyty gospodarstw domowych1 -1,5 1,5

1 ¸àcznie z instytucjami niekomercyjnymi dzia∏ajàcymi na rzecz gospodarstw domowych.
èród∏o: szacunki NBP.



4

Instytucje finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W 2004 R. 67

4.1.4. Wyniki finansowe i efektywnoÊç sektora bankowego 

W 2004 r. sektor bankowy odnotowa∏ znaczny wzrost wyniku finansowego brutto i netto, 
spowodowany g∏ównie wzrostem wyniku banków komercyjnych. Wynik brutto banków komercyj-
nych wyniós∏ 7.465 mln z∏, co oznacza∏o wzrost o 82% w porównaniu z 2003 r. (w 2003 r. wzrost 
ten wyniós∏ 21,5%). Wynik finansowy netto wyniós∏ 6.816,2 mln z∏, czyli zwi´kszy∏ si´ o ponad 
230% (w 2003 r. o 7,4%). èród∏ami tak dobrych wyników banków komercyjnych by∏y: ni˝sze saldo 
odpisów na rezerwy celowe, wy˝sze przychody z tytu∏u odsetek i prowizji, dodatni wynik z operacji 
skarbowymi papierami d∏u˝nymi, a tak˝e dobre wyniki spó∏ek podporzàdkowanych banków. Dodat-
kowo, obni˝enie stawki podatku CIT do 19% w 2004 r. spowodowa∏o, ˝e znacznie zmala∏a stopa 
obcià˝enia wyniku brutto podatkiem dochodowym143. WÊród analizowanych przyczyn poprawy 
wyników banków komercyjnych zwraca uwag´ poprawa wyniku z tytu∏u odsetek (o 10,3%) oraz 
z tytu∏u prowizji (o 10,9%). Na popraw´ wyniku wp∏yn´∏o równie˝ mniejsze o 43,6% saldo rezerw 
celowych i aktualizacji wartoÊci aktywów finansowych. 

W 2004 r. istotnie poprawi∏a si´ wi´kszoÊç wskaêników rentownoÊci i efektywnoÊci sektora 
bankowego (tabela 4.1.33). Poprawa wskaêników efektywnoÊci nastàpi∏a ju˝ w 2003 r., po ich 
znacznym spadku w 2002 r. 

Wykres 4.1.14. Ârednie oprocentowanie depozytów terminowych gospodarstw domowych 

Uwaga: do obliczenia realnego oprocentowania depozytów terminowych gospodarstw domowych wykorzystano bie˝à-
cy wskaênik CPI (ang. Consumer Price Index).
èród∏o: dane NBP.

Wykres 4.1.15. Ârednie oprocentowanie depozytów terminowych przedsi´biorstw 

Uwaga: do obliczenia realnego oprocentowania depozytów terminowych przedsi´biorstw wykorzystano bie˝àcy wskaê-
nik PPI (ang. Producer Price Index).
èród∏o: dane NBP.
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143 Obni˝enie stawki podatku dochodowego od osób prawnych spowodowa∏o, ˝e stopa obcià˝enia wyniku brutto tym 
podatkiem zmala∏a o 22,6 pkt proc. (do 20,5%). èród∏o: Sytuacja finansowa banków w 2004 r. Synteza. Warszawa 
2005 NBP.
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W 2004 r. zosta∏ odwrócony trend spadkowy mar˝y odsetkowej (NIM – Net Interest Margin) 
w wyniku wy˝szej dynamiki wzrostu wyniku odsetkowego ni˝ aktywów. Wzrost mar˝y odsetko-
wej móg∏ si´ wiàzaç ze wzrostem stóp procentowych NBP. Mo˝na przypuszczaç, ˝e wzrost tego 
wskaênika mia∏ charakter przejÊciowy. Czynnikiem, który wp∏ywa na obni˝enie mar˝y odsetkowej, 
jest rosnàca konkurencja na rynku us∏ug bankowych. Dlatego w kolejnych latach mo˝na oczekiwaç 
ponownego spadku tej mar˝y.

W 2004 r. w bankach komercyjnych znacznie spad∏ udzia∏ nale˝noÊci zagro˝onych w nale˝-
noÊciach brutto. By∏o to spowodowane: lepszà sytuacjà ekonomiczno-finansowà kredytobiorców, 
wynikajàcà z poprawy koniunktury gospodarczej, lepszym zarzàdzaniem ryzykiem kredytowym, 
a tak˝e wprowadzeniem nowych zasad tworzenia rezerw celowych i ich zabezpieczeƒ144.

Mimo ˝e tendencje w zakresie kszta∏towania si´ wskaêników rentownoÊci i efektywnoÊci 
w sektorze banków spó∏dzielczych by∏y podobne jak w sektorze banków komercyjnych, osiàgni´-
te wyniki mierzone wskaênikami rentownoÊci i efektywnoÊci by∏y lepsze w bankach spó∏dziel-
czych. Taka sama sytuacja mia∏a miejsce w 2003 r. Wy˝sza dochodowoÊç banków spó∏dzielczych 
w poprzednich latach wynika∏a z tego, ˝e koncentrowa∏y si´ na obs∏udze rynku lokalnego i nie by∏y 
w du˝ym stopniu zaanga˝owane w finansowanie przedsi´biorstw, które w okresie spowolnienia 
gospodarczego mia∏y problemy ze sp∏acaniem zaciàgni´tych zobowiàzaƒ.

144 Rozdzia∏ 2.3.

Tabela 4.1.33. Wybrane wskaêniki rentownoÊci i efektywnoÊci sektora bankowego 
(w %)

2001 2002 2003 2004

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)1 1,0 0,5 0,5 1,5

Stopa zwrotu z kapita∏u (ROE)2 13,1 5,8 5,8 17,6

Koszty operacyjne3/aktywa 4,0 4,0 3,9 3,7

Mar˝a odsetkowa netto (NIM)4 3,7 3,4 3,2 3,3

Dochody pozaodsetkowe5/aktywa 3,1 2,7 2,5 2,5

Nale˝noÊci zagro˝one6/nale˝noÊci brutto 17,9 21,1 21,2 14,8

1 ROA – Return on Assets, tj. relacja wyniku finansowego netto do Êredniej wartoÊci aktywów. 
2 ROE – Return on Equity, tj. relacja wyniku finansowego netto do Êredniej wartoÊci funduszy podstawowych.
3 Koszty dzia∏ania banku i amortyzacji.
4 NIM – Net Interest Margin, tj. relacja ró˝nicy mi´dzy przychodami odsetkowymi i kosztami odsetkowymi do wartoÊci 
aktywów.
5 Mi´dzy innymi wynik z tytu∏u prowizji, przychody z udzia∏ów lub akcji i innych instrumentów finansowych o zmiennej 
kwocie dochodów, wynik operacji finansowych, wynik pozycji wymiany.
6 Do kategorii nale˝noÊci zagro˝onych (tzw. nale˝noÊci o obni˝onej jakoÊci, na które tworzy si´ rezerwy celowe) zalicza 
si´ nale˝noÊci poni˝ej standardu, nale˝noÊci wàtpliwe oraz stracone. Do wyliczenia tej relacji wykorzystano wartoÊç 
nale˝noÊci od sektora niefinansowego. Od stycznia 2004 r. obowiàzujà zmienione zasady klasyfikacji nale˝noÊci i two-
rzenia rezerw celowych. Dlatego dane za 2004 r. nie mogà byç porównywane z danymi z lat poprzednich.
èród∏o: dane NBP.

Tabela 4.1.34. Wybrane wskaêniki rentownoÊci i efektywnoÊci banków komercyjnych (w %)

2001 2002 2003 2004

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,0 0,5 0,5 1,4

Stopa zwrotu z kapita∏u (ROE) 12,8 5,2 5,4 17,6

Dochody odsetkowe/aktywa (NIM) 3,5 3,3 3,1 3,2

Nale˝noÊci zagro˝one/nale˝noÊci brutto 18,6 22,0 22,2 15,5

Uwaga: patrz wyjaÊnienie do tabeli 4.1.33.
èród∏o: dane NBP.
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Tabela 4.1.35. Wybrane wskaêniki rentownoÊci i efektywnoÊci banków spó∏dzielczych (w %)

2001 2002 2003 2004

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,6 1,6 1,2 1,8

Stopa zwrotu z kapita∏u (ROE) 19,4 18,2 12,2 18,3

Dochody odsetkowe/aktywa (NIM) 8,0 6,7 5,6 5,9

Nale˝noÊci zagro˝one/nale˝noÊci brutto 6,2 7,3 7,2 5,5

Uwaga: patrz wyjaÊnienie do tabeli 4.1.33.
èród∏o: dane NBP.

Popraw´ wskaêników efektywnoÊci obserwuje si´ nie tylko w Polsce. W 2004 r. poprawi∏a si´ 
równie˝ rentownoÊç banków dzia∏ajàcych w innych krajach CEC5145 (wykresy 4.1.16 i 4.1.17). 

145 RentownoÊç banków w krajach UE-15 w ostatnich latach by∏a ni˝sza ni˝ rentownoÊç banków w krajach CEC5 (Cze-
chy, Polska, S∏owacja, S∏owenia i W´gry). W 2003 r. Êrednia wartoÊç ROE (netto) wynosi∏a dla CEC5: 14,0, a dla UE-15: 
12,8. WartoÊç ROA (netto) wynosi∏a dla CEC5: 1,0, podczas gdy dla UE-15: 0,6. Banking Structures in the New EU 
Member States. ECB January 2005, s. 24. Publikacja znajduje si´ na stronie http://www.ecb.int/pub/pdf/other/banking-
structuresnewmemberstatesen.pdf.

Wykres 4.1.16. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) w sektorach bankowych krajów CEC5

Uwaga: wartoÊç wskaênika ROE dla krajów CEC5 jest obliczona jako iloraz wyniku finansowego brutto do Êredniej 
wartoÊci aktywów.
èród∏o: NBP oraz banki centralne: Czech, W´gier, S∏owacji i S∏owenii.

Wykres 4.1.17. Stopa zwrotu z kapita∏u (ROE) w sektorach bankowych krajów CEC5

Uwaga: wartoÊç wskaênika ROE dla krajów CEC5 jest obliczona jako iloraz wyniku finansowego brutto do Êredniej 
wartoÊci funduszy podstawowych. 
èród∏o: NBP oraz banki centralne: Czech, W´gier, S∏owacji i S∏owenii.
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W 2004 r. spadkowa tendencja mar˝y odsetkowej146 w Czechach i na W´grzech, podobnie 
jak w Polsce, zosta∏a zahamowana (wykres 4.1.18). Jak wskazano wczeÊniej, zjawisko to ma cha-
rakter przejÊciowy, poniewa˝ banki w krajach regionu b´dà stara∏y si´ byç konkurencyjne wobec 
banków z krajów UE-15, w których wartoÊç tego wskaênika jest du˝o ni˝sza147.

4.1.5. Konsolidacja i koncentracja sektora banków komercyjnych

Procesy konsolidacyjne

W 2004 r. w polskim sektorze bankowym dosz∏o do dwóch przej´ç. Ze wzgl´du na wielkoÊç 
uczestniczàcych w nich banków nie mia∏y one wi´kszego wp∏ywu na kszta∏t sektora bankowego 
i poziom jego koncentracji. Najwi´ksze nat´˝enie konsolidacji w sektorze bankowym w Polsce 
mia∏o miejsce w latach 1999–2002. W latach 2003–2004 uleg∏o ono znacznemu os∏abieniu i bez-
poÊrednio wiàza∏o si´ ze spadkiem tempa konsolidacji na Êwiecie mi´dzy du˝ymi grupami finanso-
wymi. Fuzje i przej´cia w 2004 r. ilustruje tabela 4.1.36.

Tabela 4.1.36. Przej´cia banków w 2004 r.

Data Nazwa banku 
przejmowanego Nazwa banku przejmujàcego Nazwa banku po przej´ciu

27.12.2004 Bank Przemys∏owy SA Getin Bank SA Getin Bank SA

30.12.2004 GE Bank Mieszkaniowy SA GE Capital Bank SA GE Money Bank SA

èród∏o: dane NBP.

Celem pierwszej transakcji by∏o przej´cie i restrukturyzacja banku b´dàcego w z∏ej sytuacji 
finansowej (Bank Przemys∏owy SA). W drugim przypadku decyzja o przej´ciu by∏a wynikiem reali-
zacji globalnej strategii korporacji (General Electric), polegajàcej na ∏àczeniu spó∏ek funkcjonujàcych 
na tym samym obszarze rynku i majàcych zbli˝ony profil dzia∏alnoÊci. 

Wykres 4.1.18. Mar˝a odsetkowa (NIM) w sektorach bankowych krajów CEC5

èród∏o: NBP oraz banki centralne: Czech, W´gier, S∏owacji i S∏owenii.
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146 Mar˝a odsetkowa jest to stosunek ró˝nicy przychodów odsetkowych i kosztów odsetkowych do wartoÊci aktywów.

147 W 2003 r. wartoÊç wskaênika mar˝y odsetkowej (NIM) w krajach UE-15 wynosi∏a 1,4, a w krajach UE-10 – 2,7. Banking 
Structures in the New EU Member States. ECB January 2005, s. 24. Publikacja znajduje si´ na stronie http://www.ecb.
int/pub/pdf/other/bankingstructuresnewmemberstatesen.pdf.
148 Wskaênik Herfindahla-Hirschmana liczony jest jako suma kwadratów udzia∏u w rynku poszczególnych banków 
komercyjnych odpowiednio w: kredytach brutto, aktywach netto, depozytach banków komercyjnych. Wskaênik ten osià-
ga wartoÊci od 0 do 1 i im wy˝sza jest jego wartoÊç, tym wi´ksza jest koncentracja rynku. Rynki, dla których wartoÊç HHI 
jest mniejsza od 0,1, uwa˝a si´ za nieskoncentrowane. Gdy wartoÊç wspó∏czynnika jest wy˝sza od 0,18, rynek uwa˝a si´ 
za skoncentrowany. Przyjmuje si´, ˝e rynek jest Êrednio skoncentrowany, je˝eli wartoÊç HHI znajduje si´ w przedziale od 
0,1 do 0,18. Consolidation and Diversification in the Euro Area Banking Sector. Monthly Bulletin, ECB May 2005. 
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Koncentracja w sektorze banków komercyjnych

W 2004 r. pomimo spadku liczby banków nastàpi∏ dalszy spadek koncentracji, mierzony 
wskaênikami koncentracji Herfindahla-Hirschmana (HHI)148 oraz CR5, CR10 i CR15

149
 (wykresy 4.1.19 

i 4.1.20). Spowodowa∏o to wolniejszy rozwój du˝ych banków, a szybszy – ma∏ych i Êrednich.

Niewielki spadek koncentracji mierzonej udzia∏em 5 najwi´kszych banków w aktywach (CR5) 
odnotowano równie˝ w krajach naszego regionu. Inwestorami strategicznymi sà tu bowiem te 

Wykres 4.1.19. Wskaênik Herfindahla-Hirschmana (HHI)

èród∏o: dane NBP.

Wykres 4.1.20. Wskaênik CR5, CR10, CR15 dla aktywów

èród∏o: dane NBP.

Wykres 4.1.21. Koncentracja sektorów bankowych krajów UE-10 i CEC5 mierzona udzia∏em 
5 najwi´kszych banków w aktywach (CR5)

èród∏o: Banking Structures in the New EU Member States. ECB January 2005, s.32, 34; Report on EU Banking Structures. ECB October 
2005, s. 35, www.ecb.int. 
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149 CR5, CR10, CR15 oznaczajà odpowiednio udzia∏ w rynku 5, 10 i 15 najwi´kszych banków, np. w kredytach brutto, 
aktywach, depozytach sektora bankowego.
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same banki zagraniczne150. Podobnà tendencj´ mo˝emy zauwa˝yç w krajach UE-10151. Wskaênik 
koncentracji mierzony udzia∏em pi´ciu najwi´kszych banków w aktywach sektora bankowego 
w Polsce jest zbli˝ony do Êredniego wskaênika obliczonego dla krajów UE-15 (wykres 4.1.21).

W latach 2001–2004 obserwowano odmienne tendencje kszta∏towania si´ wskaênika CR5 
w krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej i w paƒstwach UE-15. W sektorach bankowych krajów 
EÂW koncentracja mierzona wskaênikiem CR5 spada∏a, a w UE-15 nieznacznie wzrasta∏a. Jednak 
Êredni poziom koncentracji sektorów bankowych paƒstw, które przystàpi∏y do Unii Europejskiej 
w 2004 r., by∏ nadal znacznie wy˝szy ni˝ w krajach UE-15.

Zmiany poziomu koncentracji w sektorach bankowych wybranych krajów UE-15, b´dàcych 
najwi´kszymi inwestorami zagranicznymi w polskim sektorze bankowym, prezentuje tabela 4.1.37.

Tabela 4.1.37. Miary koncentracji CR5 i HHI sektora bankowego w wybranych krajach UE

Udzia∏ 5 najwi´kszych banków w aktywach sektora – CR5 (w %)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Niemcy 17 19 19 20 20 20 21 22

W∏ochy 25 25 25 23 28 30 32 b.d.

Holandia 79 82 82 81 83 83 84 84

Belgia 54 63 76 75 78 82 84 84

Irlandia 41 40 41 43 45 46 44 b.d.

Portugalia 46 45 44 59 60 61 63 67

Indeks Herfindahla–Hirschmanna (wed∏ug aktywów ogó∏em)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Niemcy 0,0114 0,0133 0,0140 0,0151 0,0158 0,0163 0,0173 0,0178

W∏ochy 0,0201 0,0210 0,0220 0,0190 0,0260 0,0270 0,0240 0,0230

Holandia 0,1654 0,1802 0,1700 0,1694 0,1762 0,1788 0,1744 0,1726

Belgia 0,0699 0,0909 0,1518 0,1506 0,1587 0,1905 0,2065 0,2100

Irlandia 0,0500 0,0473 0,0480 0,0486 0,0512 0,0553 0,0562 0,0556

Portugalia 0,0577 0,0575 0,0566 0,0986 0,0991 0,0963 0,1043 0,1093

èród∏o: Report on EU Banking Structure. ECB November 2004, s. 36–37. Report on EU Banking Structures. ECB October 2005, s. 35. 
Publikacje znajdujà si´ na stronie internetowej ECB, www.ecb.int.

Wykres 4.1.22. Koncentracja sektorów bankowych krajów UE-25 mierzona indeksem HHI 
dla aktywów w 2004 r.

èród∏o: Report on EU Banking Structures. ECB October 2005, s. 35. Publikacja znajduje si´ na stronie http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
eubankingstructure102005en.pdf. 

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

0,3500

0,4000

Es
to

ni
a

Fi
nl

an
di

a

Be
lg

ia

M
al

ta

Li
tw

a

Ho
la

nd
ia

UE
-1

0

S∏
ow

en
ia

Cy
pr

S∏
ow

ac
ja

Da
ni

a

Cz
ec

hy

Po
rtu

ga
lia

Gr
ec

ja

CE
C5

¸o
tw

a

UE
-1

5

W
´g

ry

Sz
w

ec
ja

Po
lsk

a

Fr
an

cja

St
re

fa
eu

ro

UE
-2

5

Irl
an

di
a

Au
st

ria

Hi
sz

pa
ni

a

W
ie

lk
a

Br
yt

an
ia

Lu
ks

em
bu

rg

W
∏o

ch
y

N
ie

m
cy

150 Do najbardziej aktywnych w Polsce nale˝y zaliczyç: KBC, Grup´ HVB/BA-CA, Citibank, UniCredito Italiano.

151 Nowi cz∏onkowie UE (Cypr, Czechy, Estonia, Malta, Litwa, ¸otwa, Polska, S∏owacja, S∏owenia, W´gry).
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Stopieƒ koncentracji sektorów bankowych w krajach UE-25 mierzony wskaênikiem Her-
findahla-Hirschmana przedstawia wykres 4.1.22. Porównanie wartoÊci tego wskaênika w Polsce 
z obserwowanymi w innych paƒstwach wskazuje, ˝e polski sektor bankowy jest nisko skoncen-
trowany. Poziom koncentracji w Polsce jest jednak nieznacznie wy˝szy ni˝ Êrednia wartoÊç HHI 
obliczona dla UE-25.

4.1.6. Zmiany w ofercie banków

W 2004 r. banki próbowa∏y wykorzystaç szans´, jakà stworzy∏a poprawiajàca si´ sytuacja 
makroekonomiczna i wyraêna poprawa sytuacji finansowej wielu klientów. Dlatego aktywnoÊç 
banków koncentrowa∏a si´ na dostosowywaniu oferty do potrzeb tych segmentów, które by∏y 
dotychczas s∏abo zagospodarowane. W ramach strategii marketingowych szczególny nacisk 
po∏o˝ono na segment bankowoÊci detalicznej. Pog∏´biona segmentacja rynku pozwoli∏a ban-
kom wyodr´bniç nowe grupy klientów, którymi byli: rolnicy indywidualni, inni beneficjenci 
unijnej pomocy regionalnej, emeryci, a tak˝e studenci (do których by∏a kierowana m.in. oferta 
kart kredytowych). Banki stara∏y si´ równie˝ zwi´kszyç atrakcyjnoÊç oferty dla dotychczasowych 
klientów, a prowadzona przez nie polityka marketingowa jednoczeÊnie wiàza∏a si´ ze wzmo˝onà 
akcjà przejmowania klientów banków konkurencyjnych (np. us∏uga balance transfer, polegajàca 
na oferowaniu klientowi atrakcyjniejszych warunków korzystania z karty kredytowej, jeÊli zdecy-
dowa∏ si´ zamieniç kart´ wydanà przez inny bank na kart´ banku oferujàcego takie warunki). 
W tym celu w 2004 r. znacznie zwi´kszy∏y si´ wydatki banków na reklam´ w mediach152. Ponad-
to w ostatnim czasie poszerzono ofert´ kredytowà przeznaczonà dla sektora ma∏ych i Êrednich 
przedsi´biorstw (MSP) na finansowanie inwestycji obj´tych dotacjami z funduszy Unii Europej-
skiej. Cz´Êciowo mog∏a na to wp∏ywaç wspó∏praca banków z BGK w zwiàzku z udzielaniem przez 
niego por´czeƒ i gwarancji kredytów dotyczàcych takich projektów (w ramach Krajowego Fun-
duszu Por´czeƒ Kredytowych). Dzi´ki mo˝liwoÊci szybkiego uzyskania por´czenia kredytu w BGK 
banki mog∏y np. liberalizowaç i skracaç procedury przyznawania kredytu153. Zmiany w ofercie 
banków w 2004 r. wiàza∏y si´ równie˝ z rozwojem us∏ug wykorzystujàcych nowoczesne techno-
logie informatyczne, zw∏aszcza Internet.

Us∏ugi bankowoÊci internetowej

 BankowoÊç internetowa jest obecnie jednym z najszybciej rozwijajàcych si´ komercyjnych 
zastosowaƒ Internetu. Coraz wi´cej banków wykorzystuje elektroniczny kana∏ dystrybucji, a liczba 
klientów korzystajàcych z tego typu us∏ug systematycznie wzrasta. Banki oferujàce serwisy interne-
towe, zarówno w Polsce, jak i na Êwiecie, dzielà si´ na dwie zasadnicze grupy. Pierwszà sà banki 
prowadzàce dzia∏alnoÊç operacyjnà w oparciu o tradycyjne oddzia∏y, a jednoczeÊnie tworzàce roz-
wiàzania oparte na stronach WWW i oferujàce swoje us∏ugi przez Internet. Serwisy internetowe sà 
dla nich dodatkowymi kana∏ami dystrybucji us∏ug i produktów bankowych. Ten model bankowoÊci 
dominuje na rynku. Polega on na wielokana∏owej strategii dystrybucji, w której dost´p do konta 
przez Internet jest jednym ze sposobów zarzàdzania rachunkiem bankowym. Drugà grup´ stanowià 
banki wirtualne, tj. takie, które nie majà tradycyjnych placówek. Oferujà zdalny dost´p do konta, 
bez mo˝liwoÊci osobistej wizyty w tradycyjnym oddziale bankowym; nie ma wi´c bezpoÊredniego 
kontaktu klienta z personelem banku. Banki tego typu wspomagane sà tak˝e przez telefoniczne 
kana∏y dystrybucji oraz sieç bankomatów, zapewniajàcà dost´p do gotówki. AtrakcyjnoÊç oferty 
banków wirtualnych polega g∏ównie na tym, ˝e proponujà bardzo korzystne warunki prowadzenia 
konta, polegajàce na bezp∏atnych us∏ugach, np.: obs∏udze rachunku, przelewów, korzystaniu z nie-

152 Od stycznia do listopada 2004 r. wydatki instytucji finansowych (bez sektora ubezpieczeniowego) na reklam´ 
w mediach wynios∏y oko∏o 338,3 mln z∏ brutto, co stanowi∏o wzrost o niemal 50% w stosunku do tego samego okresu 
roku poprzedniego. èród∏o: Monitoring wydatków na reklam´. Raporty miesí czne Expert-Monitor, www.expert-monitor.pl. 
Raport zosta∏ sporzàdzony na podstawie oficjalnych cenników mediów. Uwzgl´dnienie wp∏ywu zni˝ek i upustów do 
oszacowania realnego wzrostu wydatków na reklam´ oznacza∏oby, ˝e wydatki te wzros∏y a˝ o 74%. èród∏o: A. Szafraƒ-
ski: Kredyty gwiazdà reklamy. „Gazeta Bankowa” nr 1(845), 3 stycznia 2005 r.

153 P. Dziewulski: ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Zeszyty 
BRE CASE, 78/2005, s. 17.
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których bankomatów i karty p∏atniczej. Ponadto w bankach wirtualnych oprocentowanie ROR-ów 
jest wy˝sze ni˝ w bankach tradycyjnych154. 

 Liczba banków oferujàcych serwisy internetowe od 1999 r. systematycznie si´ zwi´ksza, 
a wraz z nià roÊnie równie˝ liczba klientów korzystajàcych z rachunków internetowych, zarówno 
firm, jak i klientów indywidualnych (wykres 4.1.23). W 1999 r. tylko 3 banki Êwiadczy∏y us∏ugi przez 
Internet, a na koniec 2004 r. by∏o ich ju˝ 19 (tabela 4.1.38).

Podstawowym problemem banków, wynikajàcym z korzystania z elektronicznego kana∏u 
dystrybucji, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeƒstwa. Systematyczny wzrost war-
toÊci transakcji w Internecie uzasadnia koniecznoÊç jego ciàg∏ego doskonalenia. Bezpieczeƒstwo 
transakcji ma podstawowe znaczenie w budowaniu zaufania pomi´dzy klientem a bankiem. Mimo 
˝e stosowane obecnie rozwiàzania techniczne zapewniajà niezb´dny poziom bezpieczeƒstwa 
transakcji przeprowadzanych za pomocà Internetu, nadal istnieje bariera psychologiczna, która 

Tabela 4.1.38. Banki Êwiadczàce us∏ugi przez Internet w 2004 r.

Lp Nazwa banku Nazwa systemu/produktu Grupa klientów

1 Bank Pekao SA Pekao 24
Klienci indywidualni

Firmy

2 Bank Zachodni WBK SA
BZ WBK 24 internet Klienci indywidualni

BZ WBK 24 internet Firmy

3 Bank BPH SA
Sez@m Klienci indywidualni

Sez@m Biznes Firmy

4 Fortis Bank Polska SA
Pl@net/e-Pakiet Klienci indywidualni

Rachunek bie˝àcy WWW Firmy

5 Lukas Bank SA Lukas eBank Klienci indywidualni

6 BRE Bank SA

MBank Klienci indywidualni

Multibank Klienci indywidualni

Multibank Firmy

7 PKO Bank Polski SA Inteligo Klienci indywidualni/firmy

8 ING Bank Âlàski SA
ING Bank Online Klienci indywidualni

ING Bank Online Firmy

9 VW Bank Polska SA
Plus Konto/Lokata Plus Klienci indywidualni

Plus Konto Biznes/Lokata Plus Biznes Firmy

10 Bank Handlowy SA
Citibank Online Klienci indywidualni

CitiDirect Firmy

11 Nordea Bank Polska SA Solo
Klienci indywidualni

Firmy

12 BG˚ SA
e-Integrum Klienci indywidualni

e-Integrum Firma Firmy

13 Kredyt Bank SA
KB 24 internet Klienci indywidualni

KB 24 internet Firmy

14 Deutsche Bank PBC SA DB internet
Klienci indywidualni

Firmy

15 Invest Bank SA
SBE Klienci indywidualni

SBE Firmy

16 Bank Przemys∏owy SA1 e-Bank
Klienci indywidualni

Firmy

17 Bank Millennium SA Millenet
Klienci indywidualni

Firmy

18 Raiffeisen Bank Polska SA Raiffeisen on-line Klienci indywidualni

19 BOÂ Bank SA BOÂBank24 Klienci indywidualni

1 W dniu 10 grudnia 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego podj´∏a uchwa∏´ o przej´ciu Banku Przemys∏owego SA przez 
Getin Bank SA.
èród∏o: Zwiàzek Banków Polskich.

154 Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 83.
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skutecznie ogranicza liczb´ instytucji decydujàcych si´ na transakcje sieciowe. Ciàg∏a praca nad 
doskonaleniem zabezpieczeƒ tych systemów powoduje jednak, ˝e coraz wi´cej podmiotów korzy-
sta z bankowoÊci internetowej.

Oferty banków internetowych podlegajà ciàg∏ej ewolucji. Banki majàce najwi´ksze udzia∏y 
w rynku dystrybuujà za pomocà Internetu wi´kszoÊç tradycyjnych produktów i pracujà obecnie nad 
nowymi produktami, ÊciÊle zwiàzanymi z Internetem. Ich wprowadzenie mo˝e daç najaktywniejszym 
bankom wyraênà i d∏ugotrwa∏à przewag´ konkurencyjnà. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e miejsce ban-
kowoÊci elektronicznej w strategii banków systematycznie si´ zmienia. Podczas gdy w koƒcu lat 90. 
przysz∏oÊç sektora bankowego najcz´Êciej wiàzano z koncepcjà bankowoÊci wirtualnej, to obecnie 
przewa˝a opinia o wielokana∏owym Êwiadczeniu us∏ug bankowych155. Potwierdza to obserwowana 
od pewnego czasu tendencja do rozbudowywania tradycyjnych placówek bankowych, jednak o wiele 
mniej kosztownych ni˝ te, które powstawa∏y kilka lat temu (optymalizacja kosztów). Niektóre banki 
zdecydowa∏y si´ np. na tworzenie tzw. sieci partnerskich, czyli niewielkich placówek dzia∏ajàcych na 
podstawie umów z niezale˝nymi przedsi´biorcami (na podstawie umowy franchisingu).

Poni˝ej dokonano przeglàdu najwa˝niejszych zmian w ofercie banków w 2004 r. Poniewa˝ 
wi´kszoÊç z nich dotyczy∏a segmentu bankowoÊci detalicznej, analiz´ przeprowadzono w przekroju 
przedmiotowym.

Zmiany w ofertach kredytowych

W 2004 r., podobnie jak w latach 2002–2003, wysokà dynamikà wzrostu charakteryzowa∏y 
si´ kredyty mieszkaniowe. Czynniki wywo∏ujàce tak du˝y popyt na ten rodzaj kredytu by∏y podobne 
jak w latach 2002–2003 (niska inflacja i zwiàzany z nià spadek oprocentowania)156. Dodatkowo 
kupowaniu i budowaniu mieszkaƒ sprzyja∏a rosnàca zamo˝noÊç cz´Êci spo∏eczeƒstwa157 oraz 
ogólna poprawa sytuacji gospodarczej kraju. Równie˝ spodziewany wzrost stawki VAT na nowe 
mieszkania, który przewiduje si´ w 2008 r., powodowa∏, ˝e popyt na nowo budowane mieszkania 
nie zmniejsza∏ si´, a ich zakup cz´sto by∏ traktowany jako d∏ugoterminowa inwestycja. Równocze-
Ênie, dzi´ki zwi´kszaniu aktywnoÊci poÊredników kredytowych oraz doradców finansowych, a tak˝e 
pojawianiu si´ kolejnych banków majàcych w swojej ofercie tego rodzaju kredyty, dost´p do nich 
okaza∏ si´ ∏atwiejszy dla znacznie wi´kszej liczby potencjalnych kredytobiorców. W rezultacie wyso-
koÊç sp∏acanej raty kredytu mieszkaniowego by∏a porównywalna z miesi´cznà op∏atà za wynajem 
mieszkania. Warto zauwa˝yç, ˝e promocje polegajàce na preferencyjnym oprocentowaniu kredytu 
w poczàtkowym okresie sp∏aty (np. szeÊciu miesi´cy) przesta∏y byç dla klientów atrakcyjne. Dlatego 

Wykres 4.1.23. Liczba firm i klientów indywidualnych korzystajàcych z rachunków inter-
netowych

èród∏o: Zwiàzek Banków Polskich.
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155 C. Skinner: Something to Talk About. “The Banker”, 2 August 2004. Tak˝e: A. Hislop: Whatever Happened to Joined-
up Banking. „The Banker”, 2 September 2004.

156 Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 75.

157 Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e pog∏´bia si´ dysproporcja w dochodach spo∏eczeƒstwa w Polsce. Ró˝nica w wysokoÊci 
dochodu uzyskiwanego przez 20% najbogatszych i najbiedniejszych obywateli w latach 1995–2000 wzros∏a o 21%. èród∏o: 
F. di Maggio, P. Romanowski, C. Walter: Eastern European Banking Matures. „The McKinsey Quarterly”, nr 2/2003. 
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banki stara∏y si´ ich zach´caç w inny sposób, zw∏aszcza poprzez popraw´ jakoÊci obs∏ugi, tj. ogra-
niczanie formalnoÊci, redukcj´ wst´pnych prowizji i kosztów, a tak˝e sieç doradców. 

Szybko wzrasta∏a wartoÊç kredytów inwestycyjnych dla rolników indywidualnych. By∏o to 
cz´Êciowo spowodowane ch´cià skorzystania przez nich ze Êrodków unijnych w ramach programu 
SAPARD. Rok 2004 by∏ bowiem ostatnim, w którym rolnicy mogli ubiegaç si´ o preferencyjne kredy-
ty, poniewa˝ cz´Êç programów koordynowanych przez ARiMR zakoƒczy∏a si´ wraz ze wstàpieniem 
Polski do Unii Europejskiej. Ze wzgl´du na obowiàzek posiadania rachunków bankowych przez 
rolników starajàcych si´ o dofinansowanie158, liczba ich rachunków – szczególnie w bankach spó∏-
dzielczych – znacznie wzros∏a159. Skala korzystania przez rolników z us∏ug bankowych by∏a jednak 
niewielka. JednoczeÊnie wiele banków poszerzy∏o lub zmodyfikowa∏o ofert´ dla tej grupy klientów. 
Zmiany dotyczy∏y zw∏aszcza uproszczenia formalnoÊci w zwiàzku z otwieraniem rachunków ban-
kowych, cz´sto bezp∏atnego prowadzenia tych rachunków w poczàtkowym okresie oraz wydania 
karty p∏atniczej bez ponoszenia dodatkowych op∏at, dokonywania operacji finansowych w formie 
bezgotówkowej oraz zapewnienia dost´pu do bankowoÊci telefonicznej i internetowej. 

Wa˝ne miejsce w strategii marketingowej banków w 2004 r. zaj´∏a promocja kart kredyto-
wych. W celu zwi´kszenia zainteresowania klientów tym produktem banki obni˝a∏y op∏aty zarówno 
za wydanie, jak i u˝ywanie kart kredytowych bàdê czasowo zawiesza∏y ich pobieranie. Banki zmie-
nia∏y równie˝ warunki otrzymania karty kredytowej, obni˝ajàc minimalny wymagany dochód przy-
sz∏ego posiadacza karty, a tak˝e umo˝liwiajàc z∏o˝enie wniosku bez koniecznoÊci wizyty w banku, 
np. przez Internet lub pocztà. Znaczna liberalizacja zasad wydawania kart w 2004 r. wynika∏a z ch´ci 
zwi´kszenia dost´pu do nich równie˝ dla klientów mniej zamo˝nych160. JednoczeÊnie banki stara∏y 
si´ zwi´kszaç atrakcyjnoÊç pozacenowà oferowanych kart, umo˝liwiajàc np. zamieszczanie na nich 
zdj´cia klienta czy organizujàc ró˝nego rodzaju konkursy. W 2004 r. coraz bardziej zmniejsza∏a 
si´ ró˝nica mi´dzy oprocentowaniem kredytu w ramach kart kredytowych i limitów debetowych 
w kontach osobistych161. Mimo ˝e liczba wydawanych przez banki kart kredytowych systematycznie 
zwi´ksza∏a si´, to wartoÊç zad∏u˝enia na nich nie wykazywa∏a znacznej dynamiki wzrostu. Alterna-
tywà dla tego typu kredytu by∏ – traktowany przez niektóre banki jako produkt schy∏kowy – kredyt 
w rachunku oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowym162. AtrakcyjnoÊç kredytu w rachunku oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowym, polegajàca na doÊç ∏atwym monitorowaniu bie˝àcej sytuacji finansowej klienta, 
sprawi∏a, ˝e cz´Êç banków zacz´∏a postrzegaç go jako produkt przysz∏oÊciowy.

W 2004 r. dzi´ki wzrostowi konkurencji na rynku kredytów umacnia∏a si´ pozycja klienta. 
Jednym z przejawów tego by∏o np. zast´powanie przez banki wk∏adu w∏asnego dodatkowym 
zabezpieczeniem kredytu lub op∏aceniem jednorazowej sk∏adki ubezpieczeniowej. Nowym rozwià-
zaniem by∏ te˝ kredyt z ubezpieczeniem od ryzyka utraty pracy. 

Ponadto w 2004 r. ros∏o znaczenie firm poÊrednictwa kredytowego. Przedsi´biorstwa 
Êwiadczàce tego rodzaju us∏ugi poszerza∏y ofert´ równie˝ o kredyty hipoteczne, mieszkaniowe, 
karty kredytowe oraz ubezpieczenia163. Banki dostrzeg∏y mo˝liwoÊç wykorzystania przedsi´biorstw 
poÊrednictwa finansowego jako dodatkowego kana∏u dystrybucji. Âwiadczy∏ o tym zachodzàcy 
w ostatnich latach proces konsolidacji i po∏àczeƒ tych podmiotów z bankami, a tak˝e tworzenie 
przez niektóre banki odr´bnych jednostek zale˝nych, oferujàcych wybrane rodzaje kredytów deta-
licznych (np. CitiFinancial). Dynamika kredytów ratalnych by∏a ujemna, czego konsekwencjà by∏ 
spadek ich udzia∏u w kredytach dla gospodarstw domowych. 

158 Nie majàc rachunku bankowego, rolnik nie móg∏by skorzystaç z nale˝nego mu zwrotu nadwy˝ki podatku VAT ani 
innych form wsparcia, np. ARiMR.

159 Rozdz. 4.1.2. Szacuje si´, ˝e oko∏o 80% rolników ma rachunki bankowe w bankach spó∏dzielczych. èród∏o: Wnioski 
z Forum Bankowego 2005. Konferencja prasowa ZBP z 22 marca 2005.

160 Banki oferowa∏y karty kredytowe równie˝ klientom niemajàcym sta∏ego êród∏a dochodu (np. studentom). 
W 2004 r. tylko jeden bank oferowa∏ karty kredytowe dla firm.

161 Na podstawie tabel op∏at i prowizji banków.

162 Wyniki badaƒ Pentor pt. Audyt BankowoÊci Detalicznej wskaza∏y, ˝e co piàty klient banku majàcy konto osobiste 
w grudniu 2004 r. mia∏ otwartà lini´ kredytowà.

163 Szerzej w rozdz. 4.2.



4

Instytucje finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W 2004 R. 77

Zmiany w us∏ugach zwiàzanych z lokowaniem wolnych Êrodków finansowych

NowoÊcià w zakresie us∏ug lokowania wolnych Êrodków finansowych, cieszàcà si´ w 2004 r. 
bardzo du˝ym zainteresowaniem, by∏a lokata prywatyzacyjna, która umo˝liwia∏a nabycie akcji 
banku PKO BP bez redukcji i bez potrzeby otwierania rachunku w biurze maklerskim. Takà lokat´ 
mogli zak∏adaç inwestorzy indywidualni, wp∏acajàc od 500 z∏ do 20 tys. z∏. Dzi´ki temu mogli nabyç 
akcje banku z dyskontem. Oprocentowanie lokaty wynosi∏o 3%. W banku PKO BP za∏o˝ono oko∏o 
65 tys. lokat prywatyzacyjnych.

W zwiàzku z poprawà sytuacji makroekonomicznej kraju, a wraz z tym nastrojów klientów, 
w ofercie banków coraz cz´Êciej pojawia∏y si´ produkty o bardziej z∏o˝onej strukturze, przezna-
czone do efektywnego zarzàdzania wolnymi Êrodkami, tj. umo˝liwiajàce uzyskanie znacznie wy˝-
szego zwrotu z kapita∏u ni˝ w przypadku tradycyjnej lokaty. By∏y nimi, oferowane ju˝ wczeÊniej, 
ale wzbogacane nowymi opcjami, lokaty strukturyzowane (hybrydowe). Odpowiednie po∏àczenie 
elementów depozytu bankowego, inwestycji na rynku kapita∏owym oraz operacji na rynku waluto-
wym powodowa∏o, ˝e oprocentowanie takiej lokaty mog∏o sk∏adaç si´ z kilku cz´Êci, tzn. z odsetek 
gwarantowanych oraz odsetek dodatkowych, uzale˝nionych od zmian cen aktywów bazowych, 
np. akcji lub indeksów. Produkty te by∏y oferowane klientom zamo˝nym w ramach us∏ug private 
banking, gdy˝ minimalne kwoty lokat by∏y ustalane na wysokim poziomie (np. 20 tys. z∏).

Innowacyjnà formà inwestowania w produkty rynku kapita∏owego oraz depozyty bankowe 
by∏y inwestycje na podstawie z góry okreÊlonych portfeli. By∏y one dost´pne dla znacznie wi´kszej 
liczby klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, gdy˝ minimalnà kwot´ wp∏aty 
banki okreÊla∏y na znacznie ni˝szym poziomie (np. 2 tys. z∏) lub w ogóle jej nie wyznacza∏y. Ten 
nowy produkt stanowi∏ po∏àczenie produktów depozytowych z jednostkami uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych. Zarówno sk∏ad portfela, jak i strategia inwestycyjna, a tak˝e zainwestowana kwota 
mog∏y byç zmienione w trakcie trwania inwestycji, bez utraty oprocentowania. Niektóre banki nie 
pobiera∏y op∏at za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego wybranego przez 
klienta, jednak dotyczy∏o to tylko funduszy sugerowanych przez nie w danym pakiecie. Klientom 
zainteresowanym ubezpieczeniowym charakterem produktu oferowano natomiast programy inwe-
stycyjne oparte na ubezpieczeniach na ˝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym. Ten 
sposób inwestowania oszcz´dnoÊci by∏ atrakcyjny zw∏aszcza pod wzgl´dem prawno-podatkowym, 
poniewa˝ podatek od przychodów kapita∏owych jest pobierany dopiero w momencie cz´Êciowych 
wykupów polisy i zamykania umowy, a wi´c jej likwidacji. W reakcji na wzrost zainteresowania 
rynkiem kapita∏owym ze strony klientów indywidualnych, czego dowodem jest systematyczna zmia-

Ramka 4.1.2

NAJWA˚NIEJSZE ZMIANY ZAWARTE W NOWELIZACJI 
USTAWY PRAWO BANKOWE, MAJÑCE WP¸YW NA 

MO˚LIWOÂCI KSZTA¸TOWANIA OFERTY BANKOWEJ1

Rachunek powierniczy
Art. 59 ustawy wprowadzi∏ nowy rodzaj rachunku bankowego – rachunek powierniczy. 

Ustawa zawiera definicj´ powiernika, którym jest posiadacz rachunku. Powierzajàcym jest 
osoba trzecia, która na podstawie odr´bnej umowy z powiernikiem powierza okreÊlonà 
sum´ Êrodków pieni´˝nych zapisywanà na rachunku powierniczym. Skutki prawne wyni-
kajàce z zawarcia umowy prowadzenia takiego rachunku majà przede wszystkim chroniç 
powierzone Êrodki przed wierzycielami powiernika (nie podlegajà one zaj´ciu w przypadku 
wszcz´cia post´powania egzekucyjnego przeciwko powiernikowi, nie sà te˝ w∏àczane do 
masy upad∏oÊci w razie jego bankructwa). Zapisy o rachunku powierniczym w prawie banko-
wym sà pierwszymi w polskim ustawodawstwie, które regulujà ten rodzaj rachunku. Mo˝na 
przypuszczaç, ˝e b´dà mia∏y zastosowanie g∏ównie w relacjach klient – deweloper.
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na struktury ich oszcz´dnoÊci, banki oferowa∏y równie˝ pakiet us∏ug ∏àczàcy elementy rachunku 
bankowego i brokerskiego, inwestycje we wszystkie instrumenty notowane na Gie∏dzie Papierów 
WartoÊciowych i MTS CeTO.

 W gospodarce rynkowej kszta∏t oferty bankowej jest przede wszystkim odpowiedzià na 
potrzeby zg∏aszane przez klientów banków i rezultatem dostosowywania strategii marketingowych 
do tendencji obserwowanych na rynku. Na kszta∏towanie oferty banków, zarówno us∏ug kredyto-
wych, jak i depozytowych, du˝y wp∏yw majà te˝ obowiàzujàce regulacje (ramka 4.1.2). 

4.1.7. Perspektywy

Rok 2004 by∏ dla sektora bankowego bardzo korzystny, co znalaz∏o odzwierciedlenie w wyso-
kim wzroÊcie jego wyników finansowych w stosunku do 2003 r.164 JednoczeÊnie potwierdzi∏y 
si´ przewidywania, ˝e wejÊcie Polski do UE nie spowoduje znacznych zmian w sektorze. By∏o to 
mo˝liwe dzi´ki trwajàcemu od wielu lat procesowi dostosowywania polskiego prawa bankowego 
do standardów obowiàzujàcych w UE, a tak˝e wczeÊniejszemu otwieraniu si´ rynku bankowego, 
znajdujàcym odzwierciedlenie w strukturze kapita∏owej sektora, charakteryzujàcej si´ wysokim 
udzia∏em kapita∏u zagranicznego. W kolejnych latach decydujàcy wp∏yw na kszta∏t polskiego sek-
tora bankowego b´dà mia∏y funkcjonowanie w strukturach rynku europejskiego oraz wià˝àce si´ 
z tym szanse i wyzwania.

Polecenie zap∏aty
Maksymalna kwota pojedynczego polecenia zap∏aty zosta∏a podwy˝szona z 10 tys. do 

50 tys. EUR dla transakcji, w których d∏u˝nikiem jest inny podmiot ni˝ osoba fizyczna niepro-
wadzàca dzia∏alnoÊci gospodarczej. Zasadniczym celem podwy˝szenia limitu by∏o zach´cenie 
przedsi´biorstw do korzystania z tego typu rozliczeƒ. 

Kredyty i po˝yczki pieni´˝ne
Oprócz posiadanego wczeÊniej prawa do wypowiedzenia kredytu banki uzyska∏y prawo 

do obni˝enia kwoty przyznanego kredytu. Odnosi si´ ono do kredytów przyznanych, ale nie-
wyp∏aconych. Bank mo˝e obni˝yç kwot´ kredytu na podstawie oÊwiadczenia woli wczeÊniej 
z∏o˝onego klientowi. 

Gwarancje bankowe, por´czenia i akredytywy
Lista czynnoÊci bankowych zosta∏a rozszerzona o potwierdzenie akredytywy. SkreÊlono 

artyku∏, który dawa∏ KNB kompetencj´ do okreÊlenia w drodze zarzàdzenia szczególnych 
warunków udzielania przez banki gwarancji bankowych i por´czeƒ.

Szczególne obowiàzki i uprawnienia banków
Dodanie ust´pu 4 do art. 95 ustawy wyjaÊni∏o wàtpliwoÊci co do formy ustanowienia 

i wpisu hipoteki na rzecz banku. Obecnie mo˝na tego dokonaç na podstawie umowy w formie 
pisemnej (pod rygorem niewa˝noÊci) oraz oÊwiadczenia banku spe∏niajàcego wymogi okre-
Êlone w tym przepisie. W wyniku zmiany art. 97 ust. 2 ustawy kwota zad∏u˝enia okreÊlona 
w oÊwiadczeniu d∏u˝nika o poddaniu si´ egzekucji jest kwotà, do wysokoÊci której bank mo˝e 
wystawiç tzw. bankowy tytu∏ egzekucyjny (bte), a nie jak poprzednio – kwotà, do jakiej d∏u˝nik 
poddaje si´ egzekucji (bank mo˝e jednak zastrzec w bte uprawnienie do dalszych odsetek). 
Innà zmianà zwiàzanà z bankowym tytu∏em egzekucyjnym jest to, ˝e obecnie oÊwiadczenie 
d∏u˝nika o poddaniu si´ egzekucji powinno zawieraç termin, do którego bank mo˝e wystàpiç 
do sàdu o nadanie bte klauzuli wykonalnoÊci, a nie jak dotychczas – termin, do którego bank 
móg∏ wystawiç bte.

1 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. 
z 2004 r., nr 81, poz. 870).

164 Rozdz. 4.1.4.
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Tabela 4.1.39. Szanse i wyzwania dla polskiego sektora bankowego 

Szanse Wyzwania

  
–  przewidywany wzrost inwestycji przedsi´biorstw
  
–  zwi´kszanie aktywnoÊci banków na rynku kapita∏owym
  
–  adekwatne wyposa˝enie kapita∏owe banków (wp∏yw na akcj´ 

kredytowà)
  
–  poszerzanie oferty w wyniku wspó∏pracy 

z niebankowymi instytucjami finansowymi (bancassurance, 
leasing, fundusze po˝yczkowe i por´czeniowe, fundusze venture 
capital)

  
–  wykorzystanie istniejàcego potencja∏u wspó∏pracy w ramach 

projektów koordynowanych przez BGK, PARP oraz KUKE1

  
–  wspó∏finansowanie projektów w ramach programów Unii 

Europejskiej

  
–  wprowadzenie Nowej Umowy Kapita∏owej
  
–  wprowadzenie Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci
  
–  lepsze dopasowanie terminów zapadalnoÊci aktywów 

i wymagalnoÊci pasywów
  
–  w∏aÊciwa wycena zabezpieczeƒ, wzrost ryzyka p∏ynnoÊci 

i ryzyka kursowego w wyniku wzrostu wartoÊci kredytów 
mieszkaniowych

  
–  konkurencja ze strony oddzia∏ów instytucji kredytowych, 

funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, zak∏adów ubezpieczeƒ, 
a tak˝e SKOK-ów

  
–  przystosowanie si´ banków do funkcjonowania w warunkach 

relatywnie niskich stóp procentowych
  
–  rozwój sekurytyzacji aktywów bankowych
  
–  uatrakcyjnienie oferty dotyczàcej  d∏ugoterminowego 

oszcz´dzania
  
–  usprawnienie wymiany informacji wewnàtrz sektora

1 BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego, PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, KUKE – Korporacja Ubez-
pieczeƒ Kredytów Eksportowych.
èród∏o: opracowanie NBP.

 Bioràc pod uwag´, ˝e w Polsce nadal ma∏y odsetek spo∏eczeƒstwa w wieku powy˝ej 15. 
roku ˝ycia korzysta z us∏ug bankowych (w 2004 r. 54,8%)165 oraz ˝e w 2004 r. znaczna cz´Êç zysku 
sektora bankowego by∏a pochodnà wyników osiàganych w segmencie bankowoÊci detalicznej, 
nale˝y si´ spodziewaç, ˝e banki b´dà próbowa∏y wykorzystywaç ten potencja∏ równie˝ w przy-
sz∏oÊci. Wed∏ug niektórych badaƒ udzia∏ bankowoÊci detalicznej w Europie Ârodkowo-Wschodniej 
w 2010 r. b´dzie stanowi∏ ponad 50% rynku bankowego (obecnie 36%), a stanie si´ to kosztem 
bankowoÊci korporacyjnej166. Mo˝na przypuszczaç, ˝e najbardziej dynamicznie b´dzie rós∏ wolu-
men kredytów mieszkaniowych (w tym hipotecznych), zw∏aszcza ˝e w Polsce istnieje du˝y potencja∏ 
rozwoju tego typu us∏ug. Potwierdza to relacja udzielonych kredytów mieszkaniowych do PKB, 
która wynosi oko∏o 5%, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej oko∏o 33%167. 

Warto zauwa˝yç, ˝e dzi´ki nowelizacjom kilku aktów prawnych, usprawniajàcym proces 
odzyskiwania nale˝noÊci oraz zmniejszajàcym ograniczenia dotyczàce ekspozycji banków wobec 
klientów, w 2004 r. poprawi∏a si´ pozycja banków w post´powaniu egzekucyjnym168. Te zmiany 
mogà wp∏ywaç na zwi´kszenie akcji kredytowej w przysz∏oÊci. Z drugiej strony, w 2004 r. pojawi∏y 
si´ projekty ustaw, które mogà powodowaç odwrotne skutki. By∏ nim np. projekt ustawy ogranicza-
jàcy wysokoÊç oprocentowania kredytu konsumenckiego do maksimum 5-krotnoÊci stopy kredytu 
lombardowego (tzw. ustawa o lichwie).

Warto równie˝ rozwa˝yç ewentualne skutki przyj´cia projektu nowelizacji ustawy Kodeks 
cywilny oraz ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece, przewidujàcego przywrócenie w polskim 
prawie rzeczowym i hipotecznym zabezpieczenia wierzytelnoÊci w formie tzw. d∏ugu gruntowego. 

165 Banki 2004, blaski i cienie w percepcji, wizerunku i dzia∏alnoÊci. Prezentacja Pentor przedstawiona podczas Walnego 
Zgromadzenia Zwiàzku Banków Polskich. Warszawa, 19 kwietnia 2005 r.

166 F. di Maggio, P. Romanowski, C. Walter: Eastern European Banking Matures. “The McKinsey Quarterly”, nr 2/2003. 

167 Na podstawie Report on EU Banking Structures ECB October 2005. Publikacja znajduje si´ na stronie http://www.ecb.
int/pub/pdf/other/eubankingstructure102005en.pdf. 

168 Formalne i praktyczne aspekty windykacji nale˝noÊci bankowych w Polsce. Warszawa grudzieƒ 2004 KNB. Chodzi 
tu zw∏aszcza o regulacje zawarte w Prawie bankowym (wesz∏y w ˝ycie 1 maja 2004 r.), Kodeksie post´powania cywil-
nego (ustawa z lipca 2004 r.; znaczna cz´Êç jej przepisów ma wejÊç w ˝ycie w lutym 2005 r.), ustawie o komornikach 
i egzekucji (wesz∏a w ˝ycie 13 listopada 2004 r.), ustawie o skardze za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy 
w post´powaniu sàdowym bez uzasadnionej zw∏oki (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r.). 
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Instytucja d∏ugu gruntowego jest powszechnie znana i szeroko wykorzystywana na rynku euro-
pejskim, np. w Niemczech. Ustanowienie tego ograniczonego prawa rzeczowego, niezwiàzanego 
z istnieniem wierzytelnoÊci, którà zabezpiecza (jest to podstawowa cecha odró˝niajàca d∏ug grun-
towy od hipoteki), z jednej strony powinno usprawniç system kredytowania, jednak z drugiej strony 
mo˝e doprowadziç do znacznego ograniczenia wykorzystania hipoteki. 

W 2004 r. by∏y te˝ podejmowane dzia∏ania majàce na celu usprawnienie wymiany infor-
macji w sektorze bankowym. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) rozpocz´∏o oferowanie scoringu, 
czyli oceny punktowej szacujàcej prawdopodobieƒstwo wystàpienia zaleg∏oÊci w sp∏acie kredytu 
przez klienta. Pozytywnym sygna∏em Êwiadczàcym o dzia∏aniach w kierunku poprawy przejrzy-
stoÊci systemu wymiany informacji o klientach korporacyjnych w Polsce by∏o te˝ powstanie bazy 
danych o przedsi´biorstwach InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA. Jest to bardzo istotne, 
zw∏aszcza w perspektywie poszerzania przez banki oferty dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. 
Tworzenie takich rozwiàzaƒ pomaga ograniczyç ryzyko finansowania przedsi´wzi´ç gospodarczych. 
Ograniczaniu tego ryzyka s∏u˝y te˝ system instytucji por´czeniowych udzielajàcych gwarancji kre-
dytowych polskim przedsi´biorstwom. Jego najwa˝niejszym elementem, pod wzgl´dem organi-
zacyjnym i finansowym umiejscowionym w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), jest Krajowy 
Fundusz Por´czeƒ Kredytowych (KFPK)169. Za poÊrednictwem tego funduszu BGK aktywnie wp∏ywa 
na rozwój regionalnych i lokalnych instytucji por´czeniowych, u∏atwiajàc sektorowi MSP dost´p 
do kredytu bankowego. Rezultaty dzia∏alnoÊci Funduszu Por´czeƒ Unijnych (FPU), powo∏anego na 
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.170, nie sà tak znaczàce, jak w przypadku KFPK. Wynika to 
z krótkiego okresu jego dzia∏ania, choç mo˝na przypuszczaç, ˝e jest te˝ konsekwencjà niewystar-
czajàcej wiedzy na temat korzyÊci p∏ynàcych z funkcjonowania FPU.

Na kszta∏t polskiego sektora bankowego b´dzie te˝ wp∏ywa∏a aktywnoÊç instytucji kredy-
towych. Zgodnie z dyrektywà 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmo-
wania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje kredytowe, europejskie banki mogà prowadziç 
dzia∏alnoÊç w Polsce na podstawie jednolitego paszportu europejskiego171. Od 1 maja 2004 r. do 
31 grudnia 2004 r. do Komisji Nadzoru Bankowego wp∏yn´∏o 57 notyfikacji o ch´ci rozpocz´cia 
dzia∏alnoÊci transgranicznej172. Specyfika dzia∏alnoÊci tych banków oraz jej skala nie stanowi∏y 
dotàd powa˝nej konkurencji dla banków dzia∏ajàcych w Polsce, jednak mo˝na przypuszczaç, ˝e 
w przysz∏oÊci ich rola b´dzie ros∏a173. Podobne sà opinie na temat podejmowania dzia∏alnoÊci 
w formie oddzia∏ów174. Warto te˝ wspomnieç o mo˝liwoÊciach, jakie instytucjom kredytowym 
stwarza rozporzàdzenie o spó∏ce europejskiej175. U∏atwia ono przejmowanie przez podmioty domi-
nujàce dzia∏alnoÊci zale˝nych od nich banków poprzez po∏àczenie dwóch spó∏ek w ró˝nych krajach 
w tzw. spó∏k´ europejskà (SE – Societas Europaea). W Europie mia∏o miejsce jedno takie po∏àcze-
nie176. Liczba wniosków skierowanych do Komisji Nadzoru Bankowego o wydanie zezwolenia na 
utworzenie banku177 wskazuje, ˝e zainteresowanie tworzeniem banków w Polsce ros∏o. 

169 Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa NBP 2004, s. 91 oraz 
P. Dziewulski: ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Zeszyty 
BRE CASE 78/2005, s. 17.

170 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Por´czeƒ Unijnych (Dz.U. z 2004 r., nr 121, poz. 1262).

171 Rozdz. 4.1.1.

172 Najwi´cej notyfikacji pochodzi∏o z Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemiec. èród∏o: Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji 
Nadzoru Bankowego za 2004 rok. Warszawa KNB kwiecieƒ 2005.

173 W. KwaÊniak: Obecne i przysz∏e zmiany roli polskiego banku centralnego w zakresie nadzoru bankowego, 
w: Zeszyty BRE Bank-CASE Nr 76/2005, s. 18.

174 Do koƒca 2004 r. do KNB wp∏yn´∏y 4 zawiadomienia w sprawie podj´cia dzia∏alnoÊci poprzez oddzia∏ na terenie 
Polski przez 2 instytucje kredytowe z Francji oraz po 1 ze Szwecji i Danii. èród∏o: Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji 
Nadzoru Bankowego za 2004 rok, s. 17.

175 Rozporzàdzenie Rady nr 2157/2001/WE z dnia 8.10.2001 r. Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie 1 paêdziernika 2004 r.

176 Po∏àczenie spó∏ki dominujàcej i jej filii w grupie Nordea.

177 W 2004 r. do KNB wp∏yn´∏y 4 wnioski o wydanie zezwolenia na utworzenie nowego banku. KNB podj´∏a dwie 
uchwa∏y w sprawie utworzenia banków.
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4.2. Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe178

Podstawowa charakterystyka dzia∏alnoÊci

Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe (SKOK-i) prowadzà dzia∏alnoÊç na podstawie 
ustawy o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych179 oraz Prawa spó∏dzielczego180 
w sposób niekomercyjny (non-profit)181. 2 grudnia 2004 r. SKOK-i zosta∏y zaklasyfikowane do kate-
gorii monetarnych instytucji finansowych182.

Kasy prowadzà dzia∏alnoÊç wed∏ug standardów okreÊlanych przez Kas´ Krajowà. Ona 
opracowa∏a normy dopuszczalnego ryzyka dla poszczególnych kas, dotyczàce: wielkoÊci kapita∏u, 
prowadzenia windykacji, zgodnoÊci dzia∏alnoÊci SKOK-ów z przepisami prawa i prawid∏owego 
prowadzenia gospodarki finansowej, prowadzenia rachunkowoÊci oraz dopasowania stawek opro-
centowania i terminów p∏atnoÊci aktywów i zobowiàzaƒ.

SKOK-i tworzà system instytucji depozytowo-po˝yczkowych. Z kasami powiàzane sà mi´dzy inny-
mi: Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych (TUW SKOK), Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie SKOK SA 
(TU SKOK ˚ycie)183, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK SA (TFI SKOK)184, Asekuracja185.

178 Analiza zaprezentowana w niniejszym rozdziale zosta∏a sporzàdzona na podstawie danych przes∏anych przez Kas´ 
Krajowà.

179 Podstawà prawnà dzia∏ania SKOK-ów jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowych (Dz.U. z 1996 r., nr 1, poz. 2).

180 Ustawa z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. Prawo spó∏dzielcze (Dz.U. z 1982 r., nr 30, poz. 210 z póên. zm.). 

181 Dochody z dzia∏alnoÊci SKOK-ów przeznaczone sà na realizacj´ celów statutowych i sà ca∏kowicie wolne od obcià˝eƒ 
podatkowych.

182 Zarzàd NBP przyjà∏ Uchwa∏´ Nr 55/2004 w sprawie trybu i szczególnych zasad przekazywania przez banki do NBP 
danych niezb´dnych do ustalania polityki pieni´˝nej i okresowych ocen sytuacji pieni´˝nej paƒstwa oraz oceny sytuacji 
finansowej banków i ryzyka sektora bankowego wprowadzajàcà zmiany do Uchwa∏y Nr 23/2003.

183 TU SKOK ˚ycie rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç w grudniu 2003 r. Towarzystwo powsta∏o w wyniku nabycia przez TUW SKOK 
oraz Kas´ Krajowà SKOK 100% akcji Metropolitan Life Poland SA. Od 1 wrzeÊnia 2004 r. TU SKOK ˚ycie SA oferuje 
wszystkim cz∏onkom SKOK mo˝liwoÊç gromadzenia oszcz´dnoÊci na indywidualnych kontach emerytalnych (w zwiàzku 
z wejÊciem w ˝ycie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych).

184 TFI SKOK powsta∏o 19 listopada 2003 r. i dzia∏a zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. 
o funduszach inwestycyjnych. TFI SKOK dnia 26 kwietnia 2004 r. na mocy decyzji Komisji Papierów WartoÊciowych 
i Gie∏d uzyska∏o zgod´ na dzia∏alnoÊç i utworzenie pierwszego Funduszu: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku 
Pieni´˝nego.

185 Asekuracja zajmuje si´ poÊrednictwem ubezpieczeniowym i zapewnia cz∏onkom kas kompleksowà obs∏ug´ 
w zakresie doboru produktów finansowych.

Wykres 4.2.1. Aktywa, liczba kas i liczba oddzia∏ów

èród∏o: dane KSKOK.
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Tabela 4.2.1. Liczba cz∏onków SKOK

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Liczba cz∏onków (tys.) 194 259 306 394 525 703 924 1.169

èród∏o: dane KSKOK.
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Kasa Krajowa oraz Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych (TUW SKOK) sà elementami tzw. 
Programu Ochrony Oszcz´dnoÊci.

Obecnie w ofercie SKOK-ów znajdujà si´ nie tylko rachunki, depozyty, kredyty, ale równie˝ 
karty debetowe i kredytowe186, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne i indywi-
dualne konta emerytalne. 

Ewolucja wielkoÊci i struktury sektora 

Rok 2004 by∏ dwunastym rokiem dzia∏alnoÊci SKOK-ów187 i kolejnym, w którym odnotowano 
wzrost aktywów kas oraz liczby cz∏onków (wykres 4.2.1 i tabela 4.2.1). Ros∏a równie˝ liczba oddzia∏ów.

Dzia∏alnoÊç SKOK-ów koncentruje si´ w trzech regionach: na Pomorzu, Âlàsku i Mazowszu, 
gdzie dzia∏ajà najwi´ksze kasy, majàce najwi´cej cz∏onków. 

Mimo ˝e wzrasta∏a liczba oddzia∏ów, to w wyniku konsolidacji liczba samych kas z roku na 
rok maleje. Wed∏ug Kasy Krajowej do fuzji dochodzi z inicjatywy w∏adz przejmowanych kas oraz 
ich cz∏onków. Najcz´Êciej przejmowane sà ma∏e, jednooddzia∏owe kasy, których dzia∏alnoÊç staje 
si´ nieefektywna. Od 1992 r. nie dosz∏o do upad∏oÊci ˝adnej kasy, poniewa˝ Kasa Krajowa sk∏ania∏a 

186 SKOK-i to pierwsze w Polsce instytucje nieb´dàce bankami, które wyda∏y swoim cz∏onkom karty bankomatowe. 
SKOK-i oferujà karty dzia∏ajàce w bankomatach b´dàcych w∏asnoÊcià kas i sieci EURONET oraz karty p∏atnicze systemu 
Visa. Polskie SKOK-i to pierwszy europejski system unii kredytowych, który uzyska∏ cz∏onkostwo Visa International.

187 SKOK-i powsta∏y w 1992 r.

Wykres 4.2.2. Depozyty oraz po˝yczki i kredyty udzielone przez SKOK

èród∏o: dane KSKOK.
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Tabela 4.2.2. Wybrane wskaêniki wyp∏acalnoÊci i efektywnoÊci SKOK (w %)

2002 2003 20042

Wskaênik poziomu kapita∏u ogó∏em1 8,00 8,44 8,49

Wynik brutto/aktywa 0,48 0,43 0,84

Wynik netto/aktywa 0,46 0,42 0,81

Uwaga: wartoÊci prezentowanych dla SKOK wskaêników nie sà porównywalne ze wskaênikami banków.
1 Ogólny wskaênik wyp∏acalnoÊci definiowany jest jako kapita∏ ogó∏em podzielony przez aktywa. 
2 Dane wst´pne.
èród∏o: KSKOK.

Tabela 4.2.3. Wskaênik po˝yczek i kredytów przeterminowanych SKOK (w %)

2002 2003 2004

Po˝yczki i kredyty przeterminowane w po˝yczkach i kredytach ogó∏em 16,9 15,3 14,11

Uwaga: wartoÊci prezentowanych dla SKOK wskaêników nie sà porównywalne ze wskaênikami banków.
1 Dane wst´pne.
èród∏o: KSKOK.
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silniejsze SKOK-i do przejmowania zagro˝onych podmiotów. Warunkiem przej´cia kasy s∏abszej 
kapita∏owo by∏a mocna i stabilna sytuacja finansowa kasy przejmujàcej.

W 2004 r. ros∏y po˝yczki i kredyty oraz depozyty kas188. Roczny wzrost wartoÊci po˝yczek 
i kredytów w porównaniu z 2003 r. wyniós∏ 29%. W portfelach kas dominowa∏y kredyty i po˝yczki 
o okresie zapadalnoÊci ponad 12 miesi´cy (ich udzia∏ w omawianym okresie wynosi∏ prawie 90%). 
W 2004 r. systematycznie ros∏y równie˝ depozyty, w porównaniu z 2003 r. wzros∏y o 21%. W struk-
turze terminowej depozytów dominowa∏y depozyty do 12 miesi´cy, których udzia∏ wynosi∏ 88%. 

Podobnie jak w przypadku banków, ca∏y 2004 r. by∏ dla SKOK-ów korzystny. Zysk netto SKOK-
-ów wzrós∏ i osiàgnà∏ 34 mln z∏ (w 2003 r. wyniós∏ 13 mln z∏). SKOK-i poprawi∏y równie˝ wskaêniki 
wyp∏acalnoÊci i efektywnoÊci. 

Podstawà oceny wyp∏acalnoÊci SKOK-ów jest ich kapita∏. Zgodnie z zaleceniami Âwiatowej 
Rady Zwiàzków Kredytowych (ang. World Council of Credit Unions) kapita∏ ogó∏em kas sk∏ada 
si´ z dwóch kategorii: kapita∏u instytucjonalnego i kapita∏u uzupe∏niajàcego189. W 2004 r. kapita∏ 
ogó∏em kas wzrós∏ o oko∏o 27%.

Kasy dokonujà odpisów aktualizacyjnych na po˝yczki i kredyty przeterminowane oraz nieÊcià-
galne zgodnie z opracowanymi przez Kas´ Krajowà normami dopuszczalnego ryzyka. W porówna-
niu z poprzednim rokiem spad∏ wskaênik po˝yczek i kredytów przeterminowanych SKOK-ów.

Tendencje i perspektywy rozwojowe 

Mimo szybkiego rozwoju spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych, relacja wartoÊci 
ich aktywów do aktywów banków komercyjnych jest niewielka (0,8% na koniec 2004 r.). Równie 
niska jest relacja wartoÊci depozytów (1,4%) i kredytów (1,2%) udzielonych przez SKOK-i sektorowi 
niefinansowemu. Kszta∏t oferty produktowej SKOK-ów oraz struktura klientów wskazujà, ˝e ich 
strategie sprowadzajà si´ do Êwiadczenia podstawowych us∏ug depozytowych i kredytowych. Bio-
ràc pod uwag´ kierunki dzia∏aƒ SKOK-ów mo˝na jednak przewidywaç, ˝e b´dà si´ one stara∏y byç 
aktywne w innych sektorach systemu finansowego, np. poprzez ∏àczenie swoich us∏ug z us∏ugami 
funduszy inwestycyjnych czy towarzystw ubezpieczeniowych.

4.3.  Instytucje niebankowe Êwiadczàce us∏ugi finansowe

4.3.1. Leasing

Leasing jest jednà z form finansowania inwestycji, polegajàcà na przekazaniu w u˝ytko-
wanie na czas okreÊlony aktywów trwa∏ych b´dàcych przedmiotem umowy leasingowej. Cechà 
charakterystycznà leasingu jest to, ˝e w trakcie trwania umowy w∏aÊcicielem u˝ytkowanego 
przez leasingobiorc´ majàtku jest leasingodawca. Istniejà dwa podstawowe rodzaje leasingu: 
operacyjny i finansowy190. Ryzyko zwiàzane z udost´pnionymi aktywami w leasingu operacyjnym 
ponosi leasingodawca, natomiast w finansowym – leasingobiorca. PopularnoÊç leasingu w Polsce 
z roku na rok wzrasta, o czym Êwiadczy dodatnia tendencja wzrostu wartoÊci aktywów oddanych 
w leasing (wykres 4.3.2). Szacuje si´, ˝e oko∏o 30% przedsi´biorstw, szczególnie ma∏ych i Êrednich 
firm, zawar∏o umowy leasingowe, natomiast z kredytu bankowego korzysta∏o 50% przedsi´-
biorstw. Wi´kszoÊç kontraktów leasingowych mia∏a charakter leasingu finansowego191. Na uwag´ 

188 Wysokie oprocentowanie depozytów i ni˝sze ni˝ w bankach oprocentowanie kredytów powodowa∏y, ˝e coraz wi´cej 
gospodarstw domowych wybiera∏o SKOK-i, a nie banki komercyjne lub spó∏dzielcze.

189 Kapita∏ instytucjonalny (pierwszej kategorii) stanowià Êrodki, które w ca∏oÊci sà przeznaczone na pokrycie strat oraz 
nie sà êród∏em powstawania kosztów. Warunki te spe∏niajà fundusze w∏asne SKOK-ów. Kapita∏ uzupe∏niajàcy (drugiej 
kategorii) stanowià Êrodki, które na mocy statutu SKOK mogà bezpoÊrednio lub poÊrednio s∏u˝yç do pokrywania strat, 
mimo ˝e nie sà wykazywane w bilansie w pozycji kapita∏.

190 Polska Klasyfikacja Dzia∏alnoÊci (PKD) wprowadzi∏a poj´cie leasingu operacyjnego i finansowego (Rozporzàdzenie 
Rady Ministrów z dnia 7 paêdziernika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci Dz.U. z 1997 r. nr 128, poz. 829 
z póên. zm.). Podzia∏ ten wynika równie˝ z prawa podatkowego.

191 Podsumowanie rynku w 2004 r. Leasing w Polsce. Dodatek do „Rzeczpospolitej”, 9 maja 2005 r.
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zas∏uguje wzrost zainteresowania leasingiem prywatnym (nazwa wprowadzona przez Zwiàzek 
Przedsi´biorstw Leasingowych), zwanym równie˝ konsumenckim192. Leasing konsumencki jest 
skierowany do klientów indywidualnych. Dotyczy przede wszystkim pojazdów o masie ca∏kowitej 
do 3,5 t. W okresie leasingowania samochodu klient op∏aca raty, natomiast po zakoƒczeniu sp∏at 
rat wykupuje samochód za okreÊlonà w umowie cen´ sprzeda˝y. Leasing konsumencki mo˝e mieç 
form´ leasingu odnawialnego, którego istotà jest nie zakup samochodu, ale jego u˝ytkowanie, 
zatem klient p∏aci jedynie za u˝ywanie pojazdu. Po zakoƒczeniu umowy leasingowej samochód jest 
oddawany leasingodawcy i mo˝liwe jest zawarcie kolejnej umowy na nowy pojazd.

Liczba podmiotów i struktura w∏asnoÊciowa

W sektorze firm dzia∏ajàcych na rynku us∏ug leasingowych od kilku lat zachodzi∏y procesy 
konsolidacyjne. W 1999 r. dzia∏a∏o jeszcze ponad 150 firm zajmujàcych si´ leasingiem, natomiast 
od 2000 r. by∏o ich oko∏o 40 i w 2004 r. równie˝ oko∏o 40. 

W 2004 r. rynek leasingu zdominowa∏y spó∏ki zale˝ne od banków, co zapewnia∏o im stabilne 
êród∏o finansowania. SpoÊród 33 firm, które udost´pni∏y swoje dane Zwiàzkowi Przedsi´biorstw 
Leasingowych (ZPL)193, ponad po∏ow´ stanowi∏y firmy powiàzane kapita∏owo z bankami. W ciàgu 
ostatnich lat ustabilizowa∏a si´ struktura w∏asnoÊciowa polskich firm leasingowych (wykres 4.3.1).

Tendencja ta utrzymywa∏a si´ od 2002 r. Podobne tendencje wyst´powa∏y na W´grzech 
i w Rumunii. W Czechach dominowa∏y przedsi´biorstwa niezale˝ne od banków, podobnie jak 
w Niemczech194. 

WielkoÊç i struktura sektora

Bran˝a leasingowa do koƒca lat 90. charakteryzowa∏a si´ sta∏ym wzrostem wartoÊci akty-
wów oddanych w leasing. Pozytywna tendencja zosta∏a zahamowana w 2000 r. Najtrudniejszy 
dla polskiego leasingu okaza∏ si´ 2001 r., w którym w leasing oddano najmniej Êrodków trwa∏ych 
– oko∏o 7,7 mld z∏195. Od tego czasu notowany by∏ sukcesywny rozwój bran˝y leasingowej, wyra-
˝ony dynamikà wzrostu wartoÊci aktywów finansowanych za pomocà leasingu. Wed∏ug danych 
ZPL w latach 2003 i 2004 wartoÊç rynku leasingu wynios∏a odpowiednio: 11 mld z∏ i 14,2 mld 
z∏. W relacji do PKB wartoÊç leasingu w Polsce pozostawa∏a niewielka i w 2004 r. wynosi∏a 1,8% 
(w Czechach 4,5%, na W´grzech 4,2%)196. Innym wskaênikiem rozwoju rynku leasingowego 

192 Szerzej w: www.efl.com.pl.

193 W 2001 r. by∏o zrzeszonych 26 firm, w 2002 r. – 29, w 2003 r. – 35, w 2004 r. – 33, co stanowi∏o ponad 90% rynku.

194 W Niemczech liczba niezale˝nych firm leasingowych dochodzi∏a do 130, spó∏ek kontrolowanych przez banki by∏o 
oko∏o 60, a firm producenckich (ang. captives) 30.

195 Na podstawie danych Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych, http://www.leasing.org.pl.

196 Na podstawie danych Eurostat, http://epp.eurostat.cec.eu.int i Europejskiego Banku Centralnego.

Wykres 4.3.1. Struktura w∏asnoÊciowa przedsi´biorstw leasingowych w Polsce zrzeszonych 
w Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych

èród∏o: obliczenie NBP na podstawie danych Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych (ZPL), http://www.leasing.org.pl.
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jest stopa penetracji197. Ârednia wartoÊç dla krajów UE-25 wynosi∏a 14,8%. Dla Polski za 2004 r. 
wskaênik ten wynosi∏ 10,9% (w 2003 r. 9,2%), dla Czech – 16,2% (w 2003 r. 18%), dla W´gier 
zaÊ – 22% (w 2003 r. 21,9%)198. 

W 2004 r. w strukturze leasingowanych aktywów utrwali∏a si´ dominacja leasingu Êrodków 
transportu drogowego. Do 2003 r. udzia∏ ww. aktywów równie˝ by∏ najwi´kszy i pozostawa∏ na 
poziomie 50%. Od 2003 r. wartoÊç ta oscylowa∏a wokó∏ 70%. W 2004 r. udzia∏ maszyn i urzàdzeƒ 
w strukturze aktywów kszta∏towa∏ si´ na poziomie 23% (do 2003 r. wynosi∏ ponad 30%). 

Zmiana struktury aktywów sektora leasingowego na korzyÊç Êrodków transportu drogowego 
wynika ze wzrostu zainteresowania leasingiem samochodów osobowych homologowanych jako 
ci´˝arowe (w 2004 r. w strukturze leasingu Êrodków trwa∏ych nastàpi∏ wzrost o 309% leasingu 
samochodów osobowych) i sukcesywnego przesuwania w czasie przez przedsi´biorców decyzji 
inwestycyjnych, dotyczàcych mi´dzy innymi odnowy parku maszynowego bàdê zakupu nowych 
maszyn i urzàdzeƒ.

W 2004 r. utrzyma∏ si´ kilkuprocentowy udzia∏ komputerów i sprz´tu biurowego w struk-
turze leasingowanych aktywów (2,3% w 2003 r., 2,0% w 2004 r.). Wynik ten by∏ du˝o ni˝szy 
w porównaniu z pozosta∏ymi krajami UE (12% w strukturze ruchomych przedmiotów leasingu 
w 2003 r.)199, jednak istotne jest, ˝e zahamowana zosta∏a spadkowa tendencja w rozwoju tego 
segmentu leasingowanych aktywów. Ponadto ros∏o zainteresowanie leasingiem IT ze strony du˝ych 
firm. Pewien wzrost zanotowano równie˝ w zakresie leasingu samolotów, statków i Êrodków trans-
portu kolejowego (ang. big tickets).

Wykres 4.3.2. WartoÊç aktywów oddanych w leasing w Polsce w latach 1997–2004

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych ZPL. 
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197 Stopa penetracji jest to iloraz wartoÊci Êrodków przekazanych w leasing do nak∏adów brutto na Êrodki trwa∏e 
przedsi´biorstw i gospodarstw domowych w danym kraju (nazwa zaczerpni´ta z opracowania Europejskiej Federacji 
Zwiàzków Przedsi´biorstw Leasingowych). 

198 Na podstawie danych Leaseurope, http://www.leaseurope.org.

199 Na podstawie danych Leaseurope, http://www.leaseurope.org.

Wykres 4.3.3. WartoÊç ruchomoÊci wyleasingowanych w Polsce w latach 1997–2004

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych.
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W 2004 r. nastàpi∏o znaczne o˝ywienie w zakresie leasingu nieruchomoÊci (wzrost o 207% 
w stosunku do 2003 r.). W tendencji zbli˝a to polski rynek leasingu (bioràc pod uwag´ struktur´ 
leasingowanych aktywów ogó∏em) do standardów europejskich. Leasing nieruchomoÊci odgrywa 
najwi´kszà rol´ we W∏oszech, stanowiàc ponad 40% rynku leasingu nieruchomoÊci w Europie, naj-
mniejszà zaÊ w Wielkiej Brytanii – 1% rynku leasingu w krajach UE. Tendencje w dynamice i zmiany 
w strukturze leasingowanych dóbr w Polsce przedstawia tabela 4.3.1.

Dynamiczny wzrost wartoÊci aktywów oddanych w leasing w 2004 r. móg∏ mieç zwiàzek 
z malejàcà dynamikà kredytów inwestycyjnych w Polsce i ∏atwiejszym dost´pem ma∏ych i Êrednich 
przedsi´biorstw do finansowania zakupu aktywów przez firmy leasingowe ni˝ przez banki.

W Europie w 2004 r. wartoÊç aktywów przekazanych w leasing wynios∏a 226,6 mld EUR. Naj-
wi´kszy udzia∏ w rynku europejskim mia∏y: Wielka Brytania (54,8 mld EUR), Niemcy (44 mld EUR), W∏o-
chy (38,1 mld EUR) i Francja (26,9 mld EUR). Polska uplasowa∏a si´ na 11. miejscu (3,6 mld EUR)200.

W strukturze przedmiotów leasingu w krajach UE dominowa∏y samochody (53%). Ponadto 
znaczny udzia∏ mia∏y maszyny i urzàdzenia 23,5% (udzia∏ maszyn i urzàdzeƒ oddanych w leasing 
w Polsce by∏ podobny). Wysoki udzia∏ maszyn i urzàdzeƒ w ca∏oÊci aktywów oddanych w leasing 
mia∏y Turcja (55%) i W∏ochy (48%). W rynku leasingu europejskiego 11,7% stanowi∏ sprz´t biurowy 
oraz komputerowy. Najwi´kszy udzia∏ sprz´tu komputerowego w ca∏oÊci leasingowanych aktywów 
mia∏y: Holandia (36%), Finlandia (36%) i Belgia (28%)201. W krajach UE najcz´Êciej zawierane by∏y 

Tabela 4.3.1. Zmiany wartoÊci i struktura Êrodków oddanych w leasing (w %, wg wartoÊci netto)

Zmiana Struktura

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

1. Wyleasingowane Êrodki ruchome -11,4 42,0 42,9 16,3 79,6 92,9 94,3 85,9

- maszyny i urzàdzenia -12,1 12,0 26,3 16,3 25,6 23,6 21,1 20,4

- komputery i sprz´t biurowy 1,3 3,5 -20,9 22,4 4,6 3,9 2,2 2,0

-  Êrodki transportu kolejowego, 
powietrznego i wodnego -13,6 80,5 53,2 214,2 3,5 1,4 0,6 1,0

- Êrodki transportu drogowego 513,9 269,8 13,2 16,4 42,5 63,1 68,7 61,5

  w tym:  - osobowe -10,4 -51,6 38,6 309,2 2,4 7,4 6,0 9,0

              - inne 11,6 -66,6 156,7 -34,0 3,4 0,9 1,7 1,0

2. NieruchomoÊci w leasingu 17,6 -57,5 11,5 207,0 20,4 7,1 5,7 14,1

3. RuchomoÊci i nieruchomoÊci w leasingu 
– wartoÊç ca∏kowita -6,7 21,7 40,7 24,1 100 100 100 100

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych, www.leasing.org.pl.

Wykres 4.3.4. Roczna zmiana wartoÊci aktywów oddanych w leasing na tle ca∏kowitej wartoÊci 
przedmiotów leasingu w wybranych krajach europejskich (2004 r. w stosunku do 2003 r., w %)

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych Leaseurope.
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200 Na podstawie danych Leaseurope, http://www.leaseurope.org.

201 Na podstawie danych Leaseurope, http://www.leaseurope.org.
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umowy leasingowe na okres od 2 do 5 lat (77% ogó∏u); podobnie w Polsce. W krajach UE domino-
wali leasingobiorcy z sektora us∏ug prywatnych. Niewielki udzia∏ w leasingu ogó∏em w krajach UE 
mia∏ sektor publiczny (5%), z wyjàtkiem Finlandii i Szwecji (odpowiednio 29,7% i 14,5%). W Polsce 
nie przeprowadzano dotychczas badaƒ udzia∏u leasingowanych aktywów w poszczególnych sek-
torach gospodarki.

G∏ównym êród∏em finansowania dzia∏alnoÊci firm leasingowych w Polsce w 2004 r. pozosta-
wa∏y kredyty bankowe. Leasingodawcy wspó∏pracowali z zagranicznymi instytucjami, powiàzanymi 
kapita∏owo, które zazwyczaj oferowa∏y im kredyty na preferencyjnych warunkach. Cz´Êç po˝yczek dla 
leasingodawców by∏a finansowana z funduszy UE, zw∏aszcza dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. 

Perspektywy rozwoju bran˝y leasingowej

Du˝a popularnoÊç leasingu w krajach Europy Zachodniej oraz korzyÊci, jakie spó∏ki osiàgajà 
z jego stosowania w porównaniu z kredytem bankowym, pozwalajà oczekiwaç, ˝e rola tej formy 
finansowania w Polsce b´dzie nadal wzrasta∏a. Dla przysz∏ego rozwoju polskiego rynku leasingu 
istotne jest, ˝e wydatki zwiàzane z umowà leasingu zosta∏y uznane przez Komisj´ Europejskà za 
wydatki kwalifikowane, dotowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), co 
wp∏ywa na znaczne obni˝enie kosztów zwiàzanych z finansowaniem nowych inwestycji (dotacji 
podlega cz´Êç kapita∏owa raty leasingowej). Zapoczàtkowany zosta∏ w Polsce rozwój leasingu 
maszyn rolniczych, majàcy równie˝ u nas korzystne warunki ze wzgl´du na perspektywy rozwoju 
terenów wiejskich i du˝à popularnoÊç tego sposobu finansowania inwestycji w gospodarstwach 
rolnych w Europie202. Mo˝liwoÊç ubiegania si´ przez spó∏ki o zwrot kosztów inwestycji zach´ca 
przedsi´biorców do podejmowania nowych przedsi´wzi´ç. Równie˝ rynek leasingu maszyn i urzà-
dzeƒ ma korzystne perspektywy (szacuje si´, i˝ jego udzia∏ w strukturze leasingowanych aktywów 
mo˝e osiàgnàç 28%), tak˝e dzi´ki temu, ˝e przedsi´biorcy ∏atwiej jest uzyskaç finansowanie zakupu 
maszyn w firmie leasingowej ni˝ w banku. 

W Polsce wzrasta∏o zainteresowanie us∏ugà, okreÊlanà mianem zarzàdzanie flotà, polegajàcà 
na wzbogaceniu oferty leasingowej o serwis techniczny pojazdu. W 2004 r. na polskim rynku by∏o 
28 firm Êwiadczàcych tego typu us∏ugi, w tym przedstawiciele najwi´kszych tego typu przedsi´-
biorstw na Êwiecie203.

Wzorem krajów zachodnich coraz wi´kszym zainteresowaniem z pewnoÊcià b´dzie cieszy∏ 
si´ leasing Êrodków transportu publicznego (ang. big tickets) i leasing jako forma finansowania 
gmin204. Rynek us∏ug w Polsce w bardzo ma∏ym stopniu korzysta∏ dotàd z leasingu, natomiast 
w krajach UE sektor us∏ug w du˝ej mierze pos∏uguje si´ leasingowanymi aktywami205. 

Korzystne prognozy dotyczàce koniunktury z pewnoÊcià wp∏ynà na zwi´kszenie tempa 
i rozmiaru podejmowanych inwestycji, co wp∏ynie na znaczny wzrost rynku leasingu w Polsce 
w najbli˝szych latach. Istotne sà równie˝: upraszczanie procedur leasingowych i skracanie czasu 
przyznawania leasingu oraz rozszerzanie oferty, np. wprowadzenie leasingu z tzw. wysokà war-
toÊcià wykupu206 czy leasingu prywatnego (obecnie klienci indywidualni stanowià zaledwie 1–2% 
klientów firm leasingowych), które z pewnoÊcià równie˝ wp∏ynà na wzrost dynamiki rozwoju 
polskiego rynku leasingu. Na wi´kszoÊci dojrza∏ych rynków leasing prywatny nale˝y do najszybciej 
rosnàcych segmentów systemu finansowego. Do szybkiego rozwoju rynku leasingu w Polsce przy-
czyni∏a si´ obecnoÊç zagranicznych grup kapita∏owych, które przenoszà wzorce ukszta∏towane na 
w∏asnych rynkach.

202 Na podstawie: Z. Biskupski: Prawie rok w Unii. „Gazeta Prawna”, 19 kwietnia 2005 r.

203 Podsumowanie rynku w 2004 r. Leasing w Polsce. Dodatek do „Rzeczpospolitej”, 9 maja 2005 r.

204 Na podstawie: Z. Biskupski: Bran˝a wcià˝ ustanawia rekord. „Gazeta Prawna”, 27 maja 2005 r.

205 Na podstawie danych Leaseurope, http://www.leaseurope.org.

206 Leasing z wysokà wartoÊcià wykupu jest jednà z form leasingu operacyjnego, który umo˝liwia u˝ywanie przedmiotu 
leasingu (g∏ównie samochodu) bez koniecznoÊci jego wykupu w momencie rozwiàzania umowy leasingowej. Kwota 
wykupu przedmiotu leasingu by∏aby doÊç wysoka, klient p∏aci bowiem jedynie odsetki za u˝ywanie. 
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4.3.2. Faktoring

Faktoring, zgodnie z konwencjà ottawskà z 1998 r.207, oznacza us∏ug´ finansowà, która 
powinna spe∏niaç przynajmniej dwa z czterech zadaƒ: finansowanie bezspornych i niewyma-
galnych nale˝noÊci, przej´cie ryzyka wyp∏acalnoÊci odbiorcy, prowadzenie kont rozliczeniowych 
i egzekwowanie nale˝noÊci. 

Faktoring jest formà zewn´trznego finansowania przedsi´biorstwa o wysokich nale˝noÊciach 
przy jednoczesnym ograniczonym wyposa˝eniu w kapita∏ w∏asny, stale wspó∏pracujàcego z odbior-
cami, a jednoczeÊnie realizujàcego ekspansywnà strategi´ zwi´kszania obrotów, w tym dzi´ki 
ustalaniu stosunkowo d∏ugich terminów p∏atnoÊci. Inne istotne cechy takiego przedsi´biorstwa to: 
du˝e zapotrzebowanie na p∏ynne Êrodki finansowe, z wykorzystaniem bie˝àcych linii kredytowych 
i podwy˝szone ryzyko niewyp∏acalnoÊci odbiorców. 

Faktoring daje dobre rezultaty w przedsi´biorstwach, w których sprzeda˝ charakteryzuje si´ 
du˝à sezonowoÊcià. W Polsce najcz´Êciej z tej formy finansowania korzystajà firmy z bran˝: metalo-
wej, chemicznej, spo˝ywczej, elektromaszynowej, odzie˝owo-w∏ókienniczej, drzewno-papierniczej, 
energetycznej, meblarskiej, budowlanej. Wzrasta zainteresowanie faktoringiem ze strony firm kom-
puterowych208. Podobne tendencje wyst´pujà w innych krajach. Istniejà ró˝ne rodzaje faktoringu209. 
W Polsce, ze wzgl´du na ocen´ ryzyka, najbardziej popularny jest faktoring z regresem (inaczej okre-
Êlany jako niepe∏ny), polegajàcy na tym, ˝e wierzytelnoÊç wraca do faktoranta (czyli korzystajàcego 
z us∏ugi faktoringowej), gdy d∏u˝nik nie ureguluje d∏ugu w terminie okreÊlonym na fakturze. 

Charakterystyka i wyniki bran˝y

Us∏ugi faktoringowe sà Êwiadczone w Polsce zarówno przez banki, jak i spó∏ki faktoringowe. 
Te ostatnie oferujà klientom znacznie szerszy pakiet us∏ug dodatkowych poza wykupem wierzytel-
noÊci i ewentualnym przej´ciem ryzyka niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika, tj. prowadzenie rozliczeƒ, inkaso 
wierzytelnoÊci czy pomoc w Êciàganiu przeterminowanych nale˝noÊci. W Polsce nadal niewiele jest 
specjalistycznych spó∏ek faktoringowych. W 2004 r. na polskim rynku faktoringu rozpocz´∏a dzia-
∏alnoÊç nowa firma z kapita∏em amerykaƒskim, nale˝àca do jednego z najwi´kszych koncernów na 
Êwiecie. Funkcjonowanie rynku us∏ug faktoringowych monitoruje Konferencja Instytucji Faktoringo-
wych (KIF), do której w 2004 r. nale˝a∏o 9 firm210. 

W 2004 r. wartoÊç faktur skupionych w Polsce wynios∏a 14 mld z∏, co oznacza wzrost 
o 14,7% w stosunku do 2003 r. Znaczenie faktoringu w gospodarce polskiej nadal jest niewielkie, 
bowiem jego relacja do PKB pozostawa∏a na poziomie 2,0% (Czechy 3,5%, W´gry 1,9%)211. Naj-
wi´cej faktur wykupi∏a jedna z firm zale˝nych od banku, a ich wartoÊç wynios∏a 3,45 mld z∏, co 
stanowi∏o oko∏o 1/4 ca∏oÊci rynku212. 

W 2004 r. wartoÊç us∏ug faktoringowych na Êwiecie wynios∏a 860,1 mld EUR, co oznacza 
wzrost o 13,3% w stosunku do roku poprzedniego, w tym w krajach UE-25 599,4 mld EUR. W UE-
-25 relacja faktoringu do PKB wynios∏a 5,8% (wartoÊç skupionych faktur). Europa jest najwi´kszym 
rynkiem us∏ug faktoringowych na Êwiecie, bowiem przypada na nià 70% wartoÊci globalnych trans-

207 Jedynym aktem prawa mi´dzynarodowego regulujàcym kwestie bezpoÊrednio zwiàzane z faktoringiem jest konwencja 
UNIDROIT o faktoringu mi´dzynarodowym, podpisana w Ottawie 28 maja 1988 r., zwana konwencjà ottawskà. Wiele 
krajów, w tym Polska, nie ratyfikowa∏o konwencji, jednak doprowadzi∏a ona do ujednolicenia rozumienia faktoringu. 
Faktoring w Polsce oparty jest na przepisach Kodeksu handlowego oraz Kodeksu cywilnego – zw∏aszcza cz´Êci dotyczàcej 
zobowiàzaƒ, sama umowa faktoringu nale˝y zaÊ do umów nienazwanych, mimo ˝e zawiera elementy charakterystyczne 
dla umowy przelewu wierzytelnoÊci i sprzeda˝y.

208 http://www.faktoring.arvato.pl.

209 Szerzej na ten temat w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 97–98.

210 Trudno jest okreÊliç, jak du˝o firm faktoringowych nie jest zrzeszonych w KIF, ró˝ne jest bowiem rozumienie zakresu 
us∏ug Êwiadczonych w ramach faktoringu. Zdarza si´, ˝e firmy okreÊlajàce si´ mianem faktoringowych zajmujà si´ np. 
jedynie Êciàganiem wierzytelnoÊci.

211 Obliczenia w∏asne na podstawie danych G∏ównego Urz´du Statystycznego, Factors Chain International, EBC.

212 G. Brycki: Liderzy w skupie wierzytelnoÊci. „Rzeczpospolita” nr 22, 27 stycznia 2005 r. 
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akcji213. Faktoring jest najpopularniejszy w: Wielkiej Brytanii (wartoÊç skupionych faktur: 184,5 mld 
EUR), W∏oszech (121 mld EUR), Francji (81,6 mld EUR) i Hiszpanii (45,3 mld EUR)214. Na Êwiecie 
wi´kszoÊç firm faktoringowych skupiona jest w dwóch najwi´kszych organizacjach: Factors Chain 
International i International Factors Group. 

Perspektywy

Faktoring jest uwa˝any za niezb´dny instrument finansowy nowoczesnej gospodarki, a jego 
popularnoÊç roÊnie na Êwiecie od 50 lat – zw∏aszcza w trudniejszych dla przedsi´biorców okresach 
recesji czy spowolnienia wzrostu gospodarczego. 

W Polsce faktoring nadal jest ma∏o popularnym êród∏em finansowania. Wcià˝ nie ma mo˝li-
woÊci zaliczania przez firmy faktoringowe udokumentowanych strat w koszty uzyskania przychodu 
(Polska jest jedynym krajem w UE, gdzie wyst´puje taka sytuacja)215, co z pewnoÊcià wp∏ywa na 
poziom kosztów transakcji faktoringowych. Sieci super- i hipermarketów w umowach handlowych 
z kontrahentami nie zgadzajà si´ na cedowanie nale˝noÊci i w konsekwencji uniemo˝liwiajà korzy-
stanie z faktoringu przez firmy dystrybuujàce towary przez te sklepy216. Ponadto nadal ograniczony 
jest dost´p do informacji o d∏u˝nikach (dotychczas dzia∏ajà tylko cztery biura informacji gospodar-
czej) i stosunkowo s∏abo rozwini´ty jest rynek reasekuracji. 

Sytuacja mo˝e ulec pewnej poprawie dzi´ki zapisom ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udo-
st´pnianiu informacji gospodarczych217 i utworzonemu na jej podstawie Krajowemu Rejestrowi 
D∏ugów (KRD)218. Do tego czasu jedynà instytucjà, w której mo˝na by∏o sprawdziç wiarygodnoÊç 
p∏atniczà przysz∏ego kontrahenta, by∏ Rejestr D∏u˝ników Niewyp∏acalnych, dzia∏ajàcy w Krajowym 
Rejestrze Sàdowym. Ustawa okreÊla tryb i zasady udost´pniania przez przedsi´biorców informacji 
o zw∏oce w wykonywaniu zobowiàzaƒ pieni´˝nych przedsi´biorców i konsumentów osobom trze-
cim, nieoznaczonym w chwili przekazywania tych informacji.

Szybszemu regulowaniu zobowiàzaƒ sprzyjajà równie˝ zapisy ustawy o terminach zap∏aty w trans-
akcjach handlowych219, która okreÊla szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiàzki d∏u˝nika w zwiàzku 
z terminami zap∏aty w transakcjach handlowych. Ustawa ma wspomóc szczególnie ma∏e i Êrednie firmy 
w przeciwdzia∏aniu stosowaniu wobec nich wyd∏u˝onych terminów p∏atnoÊci przez producentów.

Faktoring przyczynia si´ do szybkiego uwalniania zainwestowanych kapita∏ów, dlatego te˝ 
jego rola jako êród∏a finansowania przedsi´biorstw b´dzie ros∏a ze wzgl´du na du˝e zapotrzebo-
wanie polskich firm na instrumenty finansowe przyÊpieszajàce obrót Êrodkami pieni´˝nymi. Polski 
rynek faktoringu rozwija si´ w tempie 15–18% rocznie, natomiast na Êwiecie obroty faktoringowe 
zwi´kszajà si´ Êrednio o 5–10% rocznie. WejÊcie Polski do UE przyczyni∏o si´ do wzrostu zaintere-
sowania polskich eksporterów faktoringiem eksportowym, bowiem firmy z Europy Zachodniej ch´t-
niej nawiàzujà wspó∏prac´ z zagranicznymi partnerami korzystajàcymi z us∏ug faktoringowych220.

213 Na podstawie: Faktoring – nowoczesne narz´dzie finansowe wspierajàce rozwój gospodarki, http://pekaofaktoring.
com.pl/kif.

214 Na podstawie danych Factors Chain International, http://www.factors-chain.com.

215 M.H.R. Bakker, L. Klapper, G.F. Udell: Financing Small and Medium-size Enterprises with Factoring: Global Growth and 
Its Potential In Eastern Europe. 2004 The World Bank, s. 26.

216 M.H.R. Bakker, L. Klapper, G.F. Udell: Financing Small and Medium-size Enterprises with Factoring: Global Growth and 
Its Potential In Eastern Europe. 2004 The World Bank, s. 34.

217 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udost´pnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. z 2003 r., nr 50, poz. 424).

218 Krajowy Rejestr D∏ugów jest prowadzony przez Biuro Informacji Gospodarczej KRD BIG SA. Umieszczenie na liÊcie 
KRD nast´puje na wniosek podmiotów kwalifikowanych przez ustaw´ (rozdz. 3, art. 7 ww. ustawy), po spe∏nieniu 
okreÊlonych warunków, dotyczàcych kwoty nieuregulowanych zobowiàzaƒ (przedsi´biorca co najmniej 500 z∏, 
konsument co najmniej 200 z∏) i terminów wymagalnoÊci Êwiadczenia (Êwiadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 
dni i up∏ynà∏ co najmniej miesi´czny termin od wys∏ania listem poleconym wezwania do zap∏aty). 

219 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap∏aty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2003 r., nr 139, 
poz. 1323 z póên. zm.). Ustawa ta wesz∏a w ˝ycie 1 stycznia 2004 r., zast´pujàc ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. 
o terminach zap∏aty w obrocie gospodarczym (Dz.U. z 2001 r., nr 129, poz. 1443).

220 http://www.pekaofactoring.com.pl/kif.
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Na popraw´ jakoÊci us∏ug faktoringowych na pewno wp∏ynie wprowadzanie przez firmy fakto-
ringowe internetowych systemów informatycznych, które umo˝liwià szybszy i bardziej elastyczny dost´p 
do informacji oraz tworzenie dokumentów. Pozwolà równie˝ szybciej reagowaç na potrzeby klientów. 
Usprawnieniem w tym zakresie z pewnoÊcià by∏oby upowszechnienie podpisu elektronicznego.

Rozwój rynku w du˝ym stopniu zale˝y równie˝ od zrozumienia przez przedsi´biorców istoty 
us∏ugi faktoringowej, którà cz´sto uto˝samiajà z windykacjà nale˝noÊci. Propagowaniem faktorin-
gu zajmuje si´ Konferencja Instytucji Faktoringowych.

4.3.3. PoÊrednicy kredytowi

Rynek poÊrednictwa kredytowego w Polsce szybko rozwija si´ od poczàtku lat 90. Uzupe∏nia 
rynek kredytów udzielanych bezpoÊrednio przez banki osobom prywatnym. Spowolnienie gospo-
darcze w latach 2000–2002 wp∏yn´∏o na spadek wielkoÊci udzielonych kredytów, jednak powrót 
koniunktury odwróci∏ negatywnà tendencj´ na rynku poÊrednictwa kredytowego.

Nowym impulsem do rozwoju sektora poÊrednictwa kredytowego mo˝e byç wprowadzenie 
do Prawa bankowego221 zapisów regulujàcych sposoby i formy przekazywania przez banki firmom 
zewn´trznym wykonywania niektórych czynnoÊci bankowych (tzw. outsourcing). Zwi´kszy to 
bezpieczeƒstwo prowadzenia dzia∏alnoÊci przez firmy obj´te umowami. B´dzie równie˝ chroniç 
klientów przed nieuczciwymi praktykami zarówno banków, jak i poÊredników. 

Charakterystyka i wielkoÊç sektora

W Polsce dzia∏a kilka tysi´cy firm poÊrednictwa kredytowego. W wi´kszoÊci sà to ma∏e przedsi´-
biorstwa wspó∏pracujàce na rynku lokalnym z jednym lub kilkoma bankami. Dominujàcà rol´ odgrywa 
jednak kilka du˝ych firm o zasi´gu ogólnopolskim. W wi´kszoÊci sà one kontrolowane przez banki. 
W ostatnich latach na rynku poÊrednictwa kredytowego wyst´powa∏y liczne przej´cia poÊredników 
– wykup nast´powa∏ w obie strony: zarówno banki, jak i firmy by∏y podmiotami przejmujàcymi.

Wed∏ug szacunków Konferencji Przedsi´biorstw Finansowych wartoÊç kredytów udzielonych 
przez poÊredników kredytowych w 2004 r. wynios∏a 14,5 mld z∏, co oznacza wzrost o 16,4% w sto-
sunku do 2003 r.222 PoÊrednicy kredytowi podpisujà umowy kredytowe w imieniu banków, dlatego 
wartoÊç kredytów jest odzwierciedlana w aktywach banków.

PoÊrednicy starajà si´ rozszerzaç ofert´ us∏ug, do której nale˝à: kredyty ratalne i gotówko-
we, samochodowe i innego rodzaju po˝yczki. Coraz cz´Êciej poÊrednicy finansowi anga˝ujà si´ 
w udzielanie kredytów hipotecznych. Du˝e firmy poÊrednictwa finansowego oferujà karty kredyto-
we, zast´pujàc w ten sposób kredyty ratalne, klasyczne kredyty konsumpcyjne oraz limit w saldzie 
debetowym na rachunku223. Wzrost znaczenia poÊredników kredytowych przyczyni∏ si´ w Polsce 
do rozwoju rynku kredytów dla klientów o podwy˝szonym ryzyku (ang. subprime); rynek ten jest 
jednak jeszcze s∏abo rozwini´ty224.

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Najbli˝sze lata b´dà w Polsce okresem dalszego wzrostu znaczenia kredytów dla osób prywat-
nych, g∏ównie za sprawà prognozowanego szybkiego tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych, 
po˝yczek gotówkowych i zobowiàzaƒ na kartach kredytowych. Struktura rynku kredytów dla osób 
prywatnych w du˝ym stopniu upodobni si´ do struktury charakterystycznej dla krajów UE225. PoÊred-

221 Nowe zapisy obowiàzujà od 1.05.2004 r. Szerzej: rozdzia∏ 2.

222 http://www.kpf.pl.

223 ¸atwiej jest kupiç sprz´t RTV czy AGD, p∏acàc kartà, ni˝ specjalnie braç w tym celu kredyt. E. Wi´c∏aw: Zakupy coraz 
cz´Êciej na kredyt, www.kpf.pl, 10.06.2005.

224 Zad∏u˝enie konsumentów w bankach i instytucjach finansowych. Gdaƒsk 2005, Instytut Badaƒ nad Gospodarkà 
Rynkowà.

225 W krajach o ustabilizowanej gospodarce rynkowej w ogólnym zad∏u˝eniu gospodarstw domowych dominujà kredyty 
mieszkaniowe, które np. w Holandii i Finlandii stanowià 90% ca∏ego zad∏u˝enia gospodarstw domowych.
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nicy b´dà odgrywaç coraz wi´kszà rol´ w dystrybucji kredytów detalicznych i pog∏´biaç dywersyfikacj´ 
êróde∏ kredytów dla osób prywatnych. W Êwietle szacunków Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà Ryn-
kowà (IBnGR) udzia∏ poÊredników w rynku kredytów konsumpcyjnych powinien wzrosnàç do 2008 r. 
z 30% do oko∏o 40% ogólnej kwoty udzielonych kredytów na cele konsumpcyjne226. 

Sektor kredytów detalicznych b´dzie si´ rozwija∏ ze wzgl´du na korzystne prognozy koniunk-
tury gospodarki i zwiàzane z tym korzystne nastroje konsumenckie. Relatywnie du˝y potencja∏ rynku 
(zad∏u˝enie polskich gospodarstw domowych na tle innych krajów jest stosunkowo niskie) oraz rosnà-
ca konkurencja, szczególnie w zakresie kredytów hipotecznych, b´dà sprzyjaç tym tendencjom. 

Szybki rozwój rynku poÊrednictwa kredytowego wynika równie˝ z wyczerpywania si´ mo˝-
liwoÊci zwi´kszenia sprzeda˝y us∏ug przez banki drogà tradycyjnà. W ma∏ych miastach i na wsi 
sprzeda˝ bezpoÊrednia jest bardziej efektywnà metodà pozyskania klientów. W du˝ych oÊrodkach 
klienci szukajà poÊredników mogàcych zaoferowaç produkty ró˝nych instytucji.

Du˝à szansà dla tego rynku jest planowane utworzenie w UE jednolitego rynku detalicznego, 
co mo˝e wp∏ynàç na obni˝enie kosztów kredytów konsumenckich. 

4.3.4. Brokerzy i doradcy w zakresie produktów finansowych

Po poÊrednikach kredytowych kolejnà formà poÊrednictwa mi´dzy klientem a instytucjà finan-
sowà sà doradcy finansowi, b´dàcy brokerami produktów finansowych na rynku klientów detalicz-
nych. PoÊrednicy kredytowi wspó∏pracujà g∏ównie z jednym bankiem i udzielajà w jego imieniu 
kredytów, natomiast firmy pracujàce w systemie brokerskim oferujà ró˝ne produkty finansowe (nie 
tylko bankowe) i podpisujà umowy o wspó∏pracy z ró˝nymi podmiotami rynku finansowego. Mo˝-
liwe jest równie˝ tworzenie dla klientów danego brokera – doradcy specjalnych produktów przez 
wspó∏pracujàce banki, zak∏ady ubezpieczeƒ, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Dzia∏alnoÊç doradcza nie podlega licencjonowaniu, a pojawienie si´ tego typu firm wynika 
z rosnàcej konkurencji i mnogoÊci ofert instytucji finansowych. Firmy doradztwa finansowego ∏àczà 
cechy banku z elastycznoÊcià brokera. 

Dzia∏ania doradców finansowych majà na celu budowanie d∏ugofalowych relacji z klientami. 
Klienci mogà liczyç na doradztwo w zakresie finansów osobistych, obejmujàce: ocen´ sytuacji 
finansowej, pomoc w podj´ciu decyzji finansowych, dopasowanie oferty do indywidualnych 
potrzeb oraz inne us∏ugi u∏atwiajàce aktywne zarzàdzanie w∏asnymi finansami. Oferta brokerów 
zawiera produkty instytucji finansowych z ró˝nych segmentów rynku – od kredytów konsumpcyj-
nych, poprzez konta osobiste, karty p∏atnicze, zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwe-
stycyjnych, na polisach ubezpieczeniowych koƒczàc. Zalety tej formy poÊrednictwa to: indywidualny 
charakter kontaktów z klientami, bezpieczeƒstwo i dyskrecja oraz pe∏na dowolnoÊç czasu i miejsca 
spotkaƒ. Us∏ugi cz´sto sà oferowane bezp∏atnie (czasami konieczne jest wp∏acenie zwrotnej kaucji 
przed przedstawieniem szczegó∏ów wybranych ofert).

W 2004 r. na polskim rynku pojawi∏o si´ kilka firm Êwiadczàcych us∏ugi doradztwa finanso-
wego. Kontakt z doradcami mo˝liwy jest poprzez Internet, telefonicznie lub w punkcie obs∏ugi. 
W∏aÊcicielami tych firm sà najcz´Êciej ludzie zwiàzani z rynkiem poÊrednictwa kredytowego lub byli 
pracownicy banków. Cz´Êç podmiotów zajmujàcych si´ do tej pory jedynie dzia∏alnoÊcià kredytowà 
deklaruje rozszerzenie oferty o inne produkty finansowe i przejÊcie na system brokerski, a wi´c 
oferowanie produktów nie tylko jednej instytucji.

InnowacyjnoÊç i dynamizm rynku finansowego sprzyjajà powstawaniu nowych kana∏ów 
dystrybucji. MnogoÊç ofert utrudnia klientom ich porównanie i wybranie optymalnej. Nale˝y wi´c 
przypuszczaç, ˝e rynek poÊrednictwa finansowego b´dzie zmierza∏ w kierunku tworzenia wyspe-
cjalizowanych w doradztwie firm, dzi´ki którym zwi´kszy si´ dost´pnoÊç i przejrzystoÊç rynku 
finansowego.

226 Zad∏u˝enie konsumentów w bankach i instytucjach finansowych. Gdaƒsk 2005, Instytut Badaƒ nad Gospodarkà 
Rynkowà, s. 11.
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4.4. Sektor kapita∏u wysokiego ryzyka (private equity/venture capital)

WielkoÊç sektora

W 2004 r. w polskim sektorze kapita∏u wysokiego ryzyka utrzyma∏y si´ tendencje rozwojo-
we obserwowane od koƒca 2002 r. Jakkolwiek na sektor wp∏ywa∏y te same czynniki, co w roku 
poprzednim, to inna by∏a ich waga. Podczas gdy w 2003 r. znacznie wzros∏y inwestycje funduszy 
private equity/venture capital (PE/VC) przy malejàcej rocznej wartoÊci pozyskanego przez nie kapi-
ta∏u, to w 2004 r. wielkoÊç inwestycji zmniejszy∏a si´, natomiast wartoÊç zgromadzonych Êrodków 
wzros∏a ponadjedenastokrotnie (tabela 4.4.1)227. Tym samym zosta∏a odwrócona tendencja do 
spadku rocznej wartoÊci pozyskiwanych kapita∏ów, która utrzymywa∏a si´ od 2000 r. Tak znaczny 
wzrost wartoÊci zgromadzonego kapita∏u by∏ wynikiem utworzenia przez jednà z firm zarzàdzajà-
cych funduszami najwi´kszego w Europie Ârodkowej funduszu private equity (300 mln EUR).

W wyniku tego, ˝e wartoÊç inwestycji PE/VC w 2004 r. by∏a ni˝sza ni˝ w roku poprzednim 
oraz w rezultacie wysokiego wzrostu PKB, wskaênik inwestycji PE/VC do PKB obni˝y∏ si´ i wyniós∏ 
0,062%. W porównaniu ze Êrednià zachodnioeuropejskà jego wartoÊç w Polsce by∏a pi´ciokrotnie 
ni˝sza (wykres 4.4.1). Dla europejskiego sektora kapita∏u wysokiego ryzyka rok 2004 by∏ natomiast 
rekordowy pod wzgl´dem wartoÊci rozpocz´tych inwestycji. Osiàgn´∏a ona najwy˝szy obserwowa-
ny dotychczas poziom 36,9 mld EUR, co oznacza∏o wzrost o 27% w stosunku do 2003 r. Wyraênie 
wzros∏a te˝ relacja wartoÊci inwestycji PE/VC do PKB (z 0,29% w 2003 r. do 0,33% w 2004 r.).

227 Gromadzenie Êrodków przez fundusze private equity (ang. fundraising) jest procesem d∏ugotrwa∏ym. 
Poczàtkowe dzia∏ania sprowadzajà si´ do gromadzenia zobowiàzaƒ kapita∏owych (deklaracji) inwestorów (ang. 
commitments). Nast´pnie, po spe∏nieniu okreÊlonych warunków zawartych w umowie mi´dzy inwestorem 
a firmà zarzàdzajàcà, zobowiàzania te sà realizowane w postaci tzw. calls, czyli kolejnych wezwaƒ inwestora do postawienia 
do dyspozycji firmy zarzàdzajàcej kwot, do których zobowiàza∏ si´ w umowie. Ca∏y proces gromadzenia Êrodków przez 
fundusz trwa Êrednio 6 miesi´cy. Z tego powodu, oceniajàc rozwój sektora private equity, nie powinno si´ porównywaç 
wartoÊci Êrodków zgromadzonych w danym roku z wartoÊcià inwestycji przeprowadzonych w tym samym okresie.

Tabela 4.4.1. WielkoÊç inwestycji oraz wartoÊç pozyskanych kapita∏ów przez fundusze PE/VC 
w Polsce (mln z∏)

2001 2002 2003 20041

WielkoÊç inwestycji 386 529 779 590

WielkoÊç pozyskanych kapita∏ów 645 457 113 1378

Liczba finansowanych przedsi´biorstw 57 86 48 34

Liczba przedsi´biorstw, w których fundusze zakoƒczy∏y inwestycje 38 30 60 41

Relacja wartoÊci inwestycji PE/VC do PKB 0,08 0,069 0,098 0,062

1 Do wyliczeƒ zastosowano Êredni kurs NBP w 2004 r. EUR/PLN = 4,5340.
èród∏o: Roczniki Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapita∏owych (PSIK) za 2001, 2002, 2003 r., dane European Private Equity and 
Venture Capital Association (EVCA).

Wykres 4.4.1. Inwestycje private equity/venture capital w relacji do PKB w 2004 r.

 èród∏o: dane EVCA oraz PSIK.
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Brak wp∏ywu poprawy warunków gospodarczych w Polsce w 2004 r. na wielkoÊç inwestycji fundu-
szy PE/VC mo˝e wynikaç ze strategii tych instytucji. Cz´Êç funduszy nie stosuje dywersyfikacji bran˝owej 
przeprowadzanych inwestycji. AktywnoÊç funduszu, który koncentruje si´ na wybranej bran˝y, nie musi 
byç uzale˝niona od warunków gospodarczych. Przyk∏adem tego by∏ szybki rozwój spó∏ek zajmujàcych si´ 
windykacjà nale˝noÊci w okresie stagnacji gospodarczej w Polsce (2000–2002). Firmy zarzàdzajàce fundu-
szami PE/VC próbowa∏y wykorzystaç t´ sytuacj´, podejmujàc inwestycje obszarze windykacji228. 

Inaczej ni̋  w Polsce, wartoÊç inwestycji PE/VC w Europie by∏a trzeci rok z rz´du wy˝sza ni̋  wartoÊç 
pozyskanego kapita∏u (27,45 mld EUR). W 2004 r. ustabilizowa∏a sí  na poziomie podobnym jak w latach 
2002–2003229. Tradycyjnie, znaczna cz´Êç Êrodków pozyskanych przez fundusze w Europie znalaz∏a sí  
w portfelach funduszy zarzàdzanych przez firmy z Wielkiej Brytanii (37% wartoÊci kapita∏u zgromadzonego 
w Europie); na drugim miejscu pod tym wzgĺ dem znalaz∏a sí  Szwecja (13%), na trzecim – Holandia (12%). 

W 2004 r. Wielka Brytania mia∏a te˝ najwi´kszy, 26-procentowy udzia∏ w Europie pod 
wzgl´dem wielkoÊci ulokowanych w tym kraju inwestycji (ang. country of destination)230 oraz pod 
wzgl´dem aktywnoÊci brytyjskich firm zarzàdzajàcych funduszami PE/VC (ang. country of manage-
ment). Ich inwestycje, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i poza nià, stanowi∏y 52% ogólnej wartoÊci 
inwestycji w Europie w 2004 r. 

Wykres 4.4.2. èród∏a pochodzenia kapita∏u funduszy private equity/venture capital w Polsce 
i Europie w 2004 r.

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie Annual Survey of Pan-European Private Equity and Venture Capital Activity, EVCA Yearbook 2005.
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Wykres 4.4.3. Inwestycje funduszy private equity/venture capital z siedzibà w Polsce

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych EVCA.
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228 K. Sobaƒska, P. Sieradzan: Inwestycje private equity/venture capital. Warszawa 2004, Key Text, s. 169.

229 Na podstawie Annual Survey of Pan-European Private Equity and Venture Capital Activity, EVCA Yearbook 2005. 
Szacuje si´, ˝e wartoÊç kapita∏u pozyskanego w Europie w 2005 r. wzroÊnie do 46 mld EUR. J. Croft: Success Highlight 
Attractiveness of Sector. Special Report: Private Equity. “Financial Times”, 22 June 2005.

230 P. Smith: Record Year Highlights Vibrancy of the Sector. Special Report: Private Equity. “Financial Times”, 22 June 2005.
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W strukturze êróde∏ pochodzenia kapita∏ów zgromadzonych przez fundusze private equ-
ity/venture capital w Polsce nadal dominowa∏y zagraniczne instytucje finansowe231. W 2004 r. 
dostarczy∏y one 99,9% wartoÊci zgromadzonych Êrodków. Zale˝noÊç tworzenia kolejnych funduszy 
od aktywnoÊci podmiotów zagranicznych od wielu lat jest barierà rozwoju tego sektora w Polsce. 
Uwag´ zwraca równie˝ niskie zró˝nicowanie êróde∏ pochodzenia tego kapita∏u. Bardziej aktywne 
ni˝ w poprzednich latach by∏y zagraniczne fundusze emerytalne, których udzia∏ w tej strukturze 
przekroczy∏ 50% (wykres 4.4.2). W Europie w 2004 r. najwi´cej kapita∏u dostarczy∏y funduszom 
PE/VC banki (21,7%) i fundusze emerytalne (19,3%). W przeciwieƒstwie do sytuacji wyst´pujàcej 
w Polsce, w Europie ponad 50% Êrodków gromadzonych corocznie przez fundusze pochodzi ze 
êróde∏ krajowych. 

W 2004 r. zasz∏y znaczne zmiany w strukturze geograficznej inwestycji polskich firm zarzà-
dzajàcych funduszami PE/VC. W 2003 r. ca∏kowicie skoncentrowa∏y si´ na spó∏kach krajowych, 
natomiast w 2004 r. 37% ich inwestycji stanowi∏y projekty w innych krajach Europy Ârodkowo-
-Wschodniej232. 

Post´pujàca regionalizacja aktywnoÊci funduszy PE/VC jest w g∏ównej mierze wynikiem 
przystàpienia oÊmiu krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej233. Wyraênie 
wzros∏o zainteresowanie inwestycjami private equity/venture capital w tym regionie ze strony 
funduszy z innych krajów europejskich oraz funduszy amerykaƒskich. Dotyczy∏o ono jednak 
du˝ych projektów oraz takich, które znajdujà si´ na póêniejszych etapach rozwoju. Na przyk∏ad 
w Polsce inwestycje w nowe przedsi´wzi´cia ze wzgl´du na znacznie wy˝sze ryzyko wyst´pujà 
bardzo rzadko, natomiast coraz cz´Êciej sà przeprowadzane transakcje wykupu firm234. Z tego 
powodu obserwuje si´ spadek liczby inwestycji PE/VC w kolejnych latach, czemu towarzyszy 
wzrost Êredniej wielkoÊci jednostkowej transakcji (w 2004 r. 17,2 mln z∏). WartoÊç pojedynczej 
transakcji wykupu jest znacznie wy˝sza od wartoÊci inwestycji w przedsi´wzi´cia w poczàtkowym 
stadium rozwoju. 

Coraz szersze zastosowanie transakcji wykupu w Polsce (zw∏aszcza transakcji wykupu lewa-
rowanego) Êwiadczy o rozwoju sektora kapita∏u wysokiego ryzyka. Sà to bowiem transakcje o wiele 
bardziej skomplikowane ni˝ te, które firmy zarzàdzajàce funduszami przeprowadza∏y kilka lat 
wczeÊniej (np. transakcje majàce na celu prywatyzacj´ przedsi´biorstw). Znaczna zmiana otoczenia 
gospodarczego, która zasz∏a od czasu powstawania w Polsce pierwszych funduszy PE/VC, mia∏a 
decydujàcy wp∏yw na charakter ich dzia∏alnoÊci oraz mo˝liwoÊci inwestycyjne.

Struktura bran˝owa inwestycji PE/VC w Polsce w 2004 r. by∏a podobna jak w roku 
poprzednim. Najwi´kszy udzia∏ pod wzgl´dem wartoÊci przeprowadzonych inwestycji mia∏a 
bran˝a telekomunikacji i mediów (∏àcznie 34%), natomiast zainteresowanie inwestycjami 
z bran˝y us∏ug finansowych (17%), choç nieco mniejsze ni˝ w 2003 r. (23,7%), utrzyma∏o si´ 
na poziomie znacznie wy˝szym ni˝ w 2002 r. (1,2%). Trzecie miejsce pod wzgl´dem wartoÊci 
inwestycji w uk∏adzie bran˝owym zaj´∏y us∏ugi zwiàzane z sektorem produkcyjnym. Z kolei 
w Europie, podobnie jak w latach poprzednich, najwi´kszy udzia∏ pod wzgl´dem wartoÊci 
mia∏y bran˝e: dóbr konsumpcyjnych (23,1%) oraz telekomunikacji i mediów (∏àcznie 13,3%). 
Porównanie tych struktur w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych wyraênie wskazuje, 
˝e dla amerykaƒskich funduszy private equity/venture capital bardziej atrakcyjne sà bran˝e 
zwiàzane z biotechnologià i medycynà.

231 By∏y to g∏ównie instytucje majàce siedzib´ w innych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Najwi´kszym 
inwestorem w Polsce nadal by∏ Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

232 Szacuje si´, ˝e fundusze PE/VC w Europie Ârodkowo-Wschodniej pozyska∏y w 2004 r. 470–550 mln 
EUR kapita∏ów. J. Cienski: Late Starter Hopes for Growth Spurt. Special Report: Poland. „Financial Times”, 
9 May 2005. R. Anderson: Exits and EU Enlargement Drive an Influx of Investors. Special Report: Private Equity. „Financial 
Times”, 22 June 2005.

233 Warto zaznaczyç, ˝e niektóre polskie firmy zarzàdzajàce funduszami zacz´∏y otwieraç filie w innych krajach, np. 
w Rumunii. 

234 P. Smith: No End for Boom in Buy-Out Deals. Special Report: Private Equity. “Financial Times”, 18 April 2005. 
W latach 2000–2004 zaanga˝owanie funduszy w przedsi´wzi´cia w fazie zalà˝kowej i startu stopniowo si´ zmniejsza∏o, 
a w 2004 r. w ogóle zanik∏o.
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W 2004 r. zmniejszy∏a si´ w Polsce wartoÊç realizacji „wyjÊç” z inwestycji. W porównaniu 
z europejskim sektorem private equity/venture capital235 firmy zarzàdzajàce funduszami w Polsce 
cz´Êciej wykorzystywa∏y gie∏d´ papierów wartoÊciowych do zakoƒczenia inwestycji. W 2004 r. 
sprzeda˝ akcji na GPW znalaz∏a si´ na drugim miejscu w strukturze wyjÊç z inwestycji (27% ich 
ca∏kowitej wartoÊci). Wi´kszy udzia∏ mia∏a tylko sprzeda˝ inwestorowi strategicznemu (31%), która 
od kilku lat jest najpopularniejszym sposobem zamkni´cia inwestycji private equity w Polsce. Szybki 
rozwój Gie∏dy Papierów WartoÊciowych (GPW) w 2004 r. zwi´kszy∏ mo˝liwoÊci realizacji zysku 
z inwestycji PE/VC w kraju. Dla firm zarzàdzajàcych funduszami poziom rozwoju gie∏dy papierów 
wartoÊciowych jest jednym z wa˝niejszych czynników decydujàcych o podj´ciu inwestycji w danym 
regionie236. W Europie odnotowano natomiast rekordowà wartoÊç „wyjÊç” z inwestycji (19,6 mld 
EUR), przy czym najwi´kszy udzia∏ w ich strukturze mia∏a sprzeda˝ inwestorowi bran˝owemu 
(23,7%). Realizacja zysku przez inwestora w drodze sprzeda˝y akcji na gie∏dzie stanowi∏a jedynie 
7% ca∏kowitej wartoÊci wyjÊç z inwestycji w Europie. 

Od 1 maja 2004 r. rozszerzaniu dzia∏alnoÊci funduszy na inne kraje UE sprzyja zasada jed-
nolitego paszportu. Pierwszà spó∏kà zagranicznà, która wykorzysta∏a t´ mo˝liwoÊç w Polsce, by∏ 
niemiecki fundusz venture capital (bmp AG), który 16 grudnia 2004  r. zadebiutowa∏ na GPW. 

Z myÊlà o rozwoju sektora kapita∏u wysokiego ryzyka w Polsce, zw∏aszcza w obszarze 
finansowania ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, podj´to prace nad ustawà o Krajowym Funduszu 
Kapita∏owym (KFK). Wed∏ug projektu ustawy KFK zostanie utworzony przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego w formie spó∏ki akcyjnej. Celem jego dzia∏alnoÊci b´dzie wspieranie finansowe funduszy 
venture capital inwestujàcych w przedsi´wzi´cia znajdujàce si´ w poczàtkowych fazach rozwoju, 
charakteryzujàce si´ wysokim potencja∏em wzrostu. Projekt stanowi, ˝e KFK b´dzie finansowany 
dotacjami celowymi z bud˝etu paƒstwa oraz unijnymi funduszami strukturalnymi.

Tendencje i perspektywy rozwojowe 

Analiza rozwoju sektora kapita∏u wysokiego ryzyka w ostatnich latach wyraênie wskazuje, ˝e 
charakteryzuje si´ on du˝à zmiennoÊcià. Wstàpienie Polski do Unii Europejskiej zwi´kszy∏o atrak-

235 W niniejszym podrozdziale poj´cie europejskiego sektora kapita∏u wysokiego ryzyka obejmuje 20 krajów, dla których 
by∏y dost´pne statystyki. Sà nimi: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, W´gry, Irlandia, 
W∏ochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, S∏owacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.

236 R. Anderson: Exits and EU Enlargement Drive an Influx of Investors. Special Report: Private Equity. „Financial Times”, 
22 June 2005. 

Tabela 4.4.2. Charakterystyczne cechy firm zarzàdzajàcych funduszami private equity/venture 
capital w Polsce

Kryterium Opis

Minimalna wielkoÊç inwestycji 50 tys. USD1 

Forma prawna (liczba firm)

spó∏ka akcyjna (2)
spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià (17)
inna forma, g∏ównie spó∏ki partnerskie, utworzone wed∏ug prawa angielskiego lub 
amerykaƒskiego (10)

Preferowana bran˝a
media, telekomunikacja, produkty i us∏ugi przemys∏owe, IT, us∏ugi finansowe, produkty 
konsumpcyjne, handel i produkcja, automatyka przemys∏owa, budownictwo, chemia, 
medycyna, biotechnologia

Liczba zatrudnionych (Êrednia dla 29 firm) 8 osób

Ca∏kowity zarzàdzany kapita∏2 3,29 mld z∏3

Etapy finansowania g∏ównie ekspansja, rozwój, wykupy mened˝erskie, restrukturyzacja
niewiele firm anga˝ujàcych si´ w inwestycje w poczàtkowych fazach rozwoju

Liczba spó∏ek portfelowych w Polsce 1803

Liczba spó∏ek portfelowych za granicà 2573

1 Wi´kszoÊç firm wyznacza du˝o wy˝szà minimalnà wielkoÊç inwestycji, przeci´tnie 1–2 mln EUR.
2 Do obliczeƒ wykorzystano kurs Êredni NBP w 2003 r. EUR/PLN = 4,3978, USD/PLN = 3,8889.
3 Suma dla 29 firm, dane na koniec 2003 r. 
èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapita∏owych; prezentowane dane dotyczà 29 firm 
zarzàdzajàcych funduszami w Polsce i za granicà.
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cyjnoÊç inwestycyjnà kraju dla funduszy private equity/venture capital, w wyniku czego niektóre 
przesta∏y go zaliczaç do kategorii tzw. emerging markets. Z tego powodu ros∏o zainteresowanie 
inwestycjami w innych krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej, zw∏aszcza Rumunii i Bu∏garii. Szybki 
rozwój gospodarek tych paƒstw (w 2004 r. wzrost PKB w Bu∏garii wyniós∏ 5,6%, a w Rumunii oko∏o 
8,3%), zachodzàce tam procesy prywatyzacyjne, a tak˝e potencja∏ rozwoju wynikajàcy z niewielkiej 
dotychczas penetracji rynku powodujà, ˝e fundusze PE/VC – kierujàc si´ doÊwiadczeniem zdobytym 
w innych krajach rozwijajàcych si´ – dostrzegajà tam mo˝liwoÊci osiàgania wysokich zysków. 

Polski sektor kapita∏u wysokiego ryzyka by∏ dotychczas najwi´kszym wÊród krajów regionu 
Europy Ârodkowo-Wschodniej pod wzgl´dem rocznej wartoÊci inwestycji. Utrzymanie tej pozycji 
w kolejnych latach wymaga usuni´cia barier, które ograniczajà jego rozwój237. Istnieje zw∏aszcza 
potrzeba opracowania odpowiedniej konstrukcji prawnej dla funduszy private equity/venture 
capital, która zwi´kszy∏aby mo˝liwoÊç inwestowania w ten rodzaj aktywów przez krajowych inwe-
storów instytucjonalnych (np. fundusze emerytalne). Warto zauwa˝yç na przyk∏ad, ˝e podj´ta 
w 2004 r. próba utworzenia pierwszego w Polsce funduszu funduszy (ang. FoF – fund of funds) 

237 Bariery rozwoju sektora kapita∏u wysokiego ryzyka w Polsce zosta∏y omówione w: Rozwój systemu finansowego 
w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP. 

Ramka 4.4.1

WP¸YW NOWEJ UMOWY KAPITA¸OWEJ 
(TZW. BAZYLEI II) ORAZ CAD III 

(CAPITAL ADEQUACY DIRECTIVE) NA SEKTOR 
PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE

Reakcja Êrodowiska zwiàzanego z sektorem kapita∏u wysokiego ryzyka na propozycje 
Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego by∏a negatywna. Wed∏ug Europejskiego Sto-
warzyszenia Inwestorów Kapita∏owych (EVCA – European Private Equity and Venture Capital 
Association) wymogi kapita∏owe zawarte w Bazylei II mog∏yby zmniejszyç atrakcyjnoÊç 
inwestycji private equity z punktu widzenia banku jako dostawcy kapita∏u, co prowadzi∏oby 
do ograniczenia mo˝liwoÊci pozyskiwania kapita∏u przez fundusze venture capital1. Ârodki 
otrzymywane od banków stanowià przeci´tnie oko∏o 20–25% rocznej wielkoÊci kapita∏u 
pozyskanego przez tego typu fundusze (w niektórych krajach europejskich ten udzia∏ jest 
znacznie wy˝szy, np. w Hiszpanii 44,7% w 2003 r.). 

CAD III jest dyrektywà Unii Europejskiej, która wprowadzi w ˝ycie Nowà Umow´ Kapi-
ta∏owà2. Dyrektywa unijna ró˝ni si´ od regulacji zawartych w umowie bazylejskiej. W zamie-
rzeniu CAD III mia∏a byç lepiej dostosowana do warunków europejskich; poza tym jej zakres 
podmiotowy b´dzie szerszy. W odniesieniu do private equity CAD III wprowadza mniejszy 
wymagany poziom kapita∏u, który banki europejskie b´dà musia∏y utrzymywaç w zwiàzku 
z inwestycjami typu PE/VC. Reakcja EVCA na propozycje zawarte w CAD III by∏a pozytyw-
na. Wyra˝ono stanowisko, ˝e CAD III b´dzie wa˝nym czynnikiem rozwoju sektora private 
equity3. Porównanie regulacji zawartych w obu dokumentach pozwala zauwa˝yç, ˝e podczas 
gdy w Bazylei II istnieje wymóg utrzymywania rezerwy kapita∏owej na inwestycje tego typu 
na poziomie 24–32% ca∏kowitej wielkoÊci inwestycji, w CAD III wysokoÊç tej rezerwy wynosi 
13% (maksimum 17%). Oznacza to, ˝e banki b´dà musia∏y utrzymywaç minimum 13–17 mln 
EUR kapita∏u regulacyjnego na ka˝de 100 milionów EUR zainwestowanych w private equity, 
podczas gdy zgodnie z regulacjami Bazylei II musia∏yby utrzymywaç na ten rodzaj inwestycji 
minimum 24–32 mln EUR.

1 Position Statement, 31 January 2003 EVCA.
2 CAD III wejdzie w ˝ycie 31 grudnia 2006 r. 

3 Implementation of Basel II in the EU, Brussels 14 July 2004 Press Release, EVCA.
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zakoƒczy∏a si´ niepowodzeniem, gdy˝ fundusze emerytalne, do których przede wszystkim skiero-
wana by∏a oferta zakupu obligacji, nie by∏y nià zainteresowane. 

Bioràc pod uwag´ wartoÊç kapita∏u, jaki polskie fundusze zgromadzi∏y w 2004 r., mo˝na 
przypuszczaç, ˝e korzystne warunki makroekonomiczne b´dà sprzyja∏y ich wykorzystaniu w inwe-
stycjach w 2005 r. Jednak struktura geograficzna inwestycji – b´dàca pochodnà nie tylko warunków 
ekonomicznych, ale równie˝ prawnych – jest trudna do przewidzenia. W Europie rok 2005 b´dzie 
prawdopodobnie rekordowy pod wzgl´dem wartoÊci kapita∏u pozyskanego przez fundusze PE/VE. 
Wydaje si´, ˝e w kolejnym roku fundusze b´dà stara∏y si´ wykorzystaç wysoki potencja∏ zwiàzany 
z transakcjami wykupu. 

W d∏u˝szej perspektywie na warunki dzia∏alnoÊci funduszy private equity na Êwiecie b´dà 
równie˝ wp∏ywa∏y regulacje zawarte w Nowej Umowie Kapita∏owej. Mimo ˝e termin wprowadze-
nia w ˝ycie tych regulacji nie jest odleg∏y, ich konsekwencje dla sektora kapita∏u wysokiego ryzyka 
nie zosta∏y dotychczas wyczerpujàco opisane w literaturze.

4.5. Instytucje wspólnego inwestowania

Celem instytucji wspólnego inwestowania (IWI) jest lokowanie powierzonych im Êrodków 
w ramach jednego portfela inwestycyjnego, co gwarantuje indywidualnym inwestorom dost´p do 
szerokiego wachlarza instrumentów finansowych. Do IWI mo˝na zaliczyç fundusze emerytalne, 
fundusze inwestycyjne oraz fundusze kapita∏owe zwiàzane z ubezpieczeniem na ˝ycie. Ze wzgl´du 
na brak mo˝liwoÊci wyodr´bnienia danych o funduszach kapita∏owych powiàzanych z ubezpiecze-
niem na ˝ycie z danych dotyczàcych ca∏oÊci zak∏adów ubezpieczeƒ w tej cz´Êci raportu zostanà 
omówione jedynie fundusze inwestycyjne i emerytalne.

4.5.1. Fundusze inwestycyjne

WielkoÊç i dynamika sektora

W 2004 r. wartoÊç aktywów netto funduszy inwestycyjnych zwi´kszy∏a si´ o 4,5 mld z∏ 
(13,5%). Dynamika wzrostu aktywów w 2004 r. (w 2003 r. aktywa funduszy inwestycyjnych wzro-
s∏y o 46% w stosunku do 2002 r.) os∏ab∏a na skutek wi´kszego zainteresowania innymi produk-
tami oszcz´dnoÊciowymi i inwestycyjnymi wywo∏anego wzrostem stóp procentowych oraz dobrà 
koniunkturà na gie∏dzie. Nap∏yw Êrodków do funduszy rozk∏ada∏ si´ bardzo nierównomiernie w cià-
gu ca∏ego roku. Fundusze cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem w pierwszym kwartale 2004 r., po 
czym nastàpi∏ spadek wartoÊci ich aktywów, który trwa∏ do listopada (wykres 4.5.1).

Najwi´kszy wp∏yw na tendencje rozwojowe poszczególnych typów funduszy inwestycyjnych 
w 2004 r. wywar∏a hossa na gie∏dzie papierów wartoÊciowych. 78% spó∏ek zakoƒczy∏o rok z wy˝-
szymi kursami ni˝ w roku poprzednim. Spowodowa∏o to, ˝e na rynku akcyjnych funduszy inwe-
stycyjnych nastàpi∏o znaczne o˝ywienie i ich udzia∏ w ca∏oÊci aktywów funduszy inwestycyjnych 

Wykres 4.5.1. Aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce 

èród∏o: dane Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.
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wzrós∏: z 6,9% do 12,7%. Fundusze hybrydowe, które inwestujà zarówno w akcje, jak i obligacje, 
równie˝ zwi´kszy∏y swój udzia∏ w rynku (z 23,8% do 36,5%)238. 

Do lipca 2004 r. spada∏y ceny obligacji skarbowych, w szczególnoÊci tych o d∏ugim terminie 
zapadalnoÊci. Przyczyni∏o si´ to do obni˝enia wyceny aktywów funduszy inwestujàcych w krajowe 
instrumenty d∏u˝ne, co doprowadzi∏o do zmniejszenia osiàganej przez nie stopy zwrotu, a w dal-
szej konsekwencji do spadku ich udzia∏u z 40,7% do 21,2% na koniec 2004 r. 

Aprecjacja z∏otego od drugiego kwarta∏u 2004 r. wp∏yn´∏a na wycen´ aktywów funduszy 
inwestycyjnych lokujàcych Êrodki w zagraniczne papiery wartoÊciowe. Ich wartoÊç wyra˝ona 
w walucie krajowej zmniejszy∏a si´, przez co fundusze tego rodzaju odnotowa∏y znaczne straty. 

W 2004 r. pojawi∏y si´ 22 nowe fundusze inwestycyjne oraz 4 nowe towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, przy czym jedno nie prowadzi∏o dzia∏alnoÊci operacyjnej. Wed∏ug danych Izby 
Zarzàdzajàcych Funduszami i Aktywami w grudniu 2004 r. w Polsce istnia∏o 150 funduszy inwesty-
cyjnych zarzàdzanych przez 19 towarzystw.

Nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych239 umo˝liwi∏a wprowadzenie na rynek wielu pro-
duktów, niedopuszczonych przez poprzednie regulacje. Umo˝liwi∏a równie˝ bezpoÊrednie dzia∏anie 
zagranicznych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Fundusz majàcy siedzib´ za granicà jest 
zobowiàzany zawiadomiç Komisj´ Papierów WartoÊciowych i Gie∏d oraz znaleêç dystrybutora. Nie 
ma natomiast obowiàzku utworzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Nadzór nad dzia∏alno-
Êcià funduszy zagranicznych pe∏niony jest przez w∏aÊciwe organy paƒstwa macierzystego. KPWiG 
kontroluje jedynie proces zbywania tytu∏ów uczestnictwa na terytorium Polski. Nowa ustawa mia∏a 
na celu dostosowanie regulacji dotyczàcych polskiego sektora funduszy inwestycyjnych do rozwià-
zaƒ unijnych240. 

Nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych rozszerzy∏a przedmiot dzia∏alnoÊci towarzystw 
funduszy inwestycyjnych. Mogà one Êwiadczyç us∏ugi zarzàdzania na zlecenie cudzym portfelem 
papierów wartoÊciowych (asset management). Ponadto ustawa zezwala im na pe∏nienie funkcji 
przedstawiciela funduszy zagranicznych, doradzanie w zakresie obrotu papierami wartoÊciowymi 
oraz poÊrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy utworzonych 
przez inne towarzystwa lub tytu∏ów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Dzi´ki zmianom limitów inwestycyjnych fundusze mogà nabywaç jednostki uczestnictwa 
innych funduszy, w tym równie˝ zagranicznych. Mo˝e si´ to przyczyniç do zahamowania wÊród 
polskich funduszy naÊladownictwa strategii zagranicznych funduszy inwestycyjnych. NaÊladownictwo 
by∏o niekorzystne dla klientów funduszy – „klonów”, gdy˝ wiàza∏o si´ z wi´kszymi kosztami transak-
cyjnymi oraz wy˝szymi op∏atami za zarzàdzanie w porównaniu z zagranicznymi odpowiednikami. 

W 2004 r. zarzàdzajàcy funduszami inwestycyjnymi liczyli na wzrost wartoÊci aktywów 
w zwiàzku z wprowadzeniem Indywidualnych Kont Emerytalnych. IKE stanowià trzeci, dobrowolny 
filar systemu emerytalnego. Umo˝liwiajà lokowanie pieni´dzy w jednej z pi´ciu form: w funduszu 
inwestycyjnym, zak∏adzie ubezpieczeƒ, banku, poprzez rachunek maklerski lub w obligacje emery-

Tabela 4.5.1. WielkoÊç sektora funduszy inwestycyjnych

 2003 2004

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych (mld z∏) 33 38

Aktywa funduszy inwestycyjnych w stosunku do PKB (%) 4,1 4,3

 èród∏o: dane STFI, GUS.

238 Dane STFI. Od 28.10.2004 r. Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zosta∏o zastàpione przez Izb´ 
Zarzàdzajàcych Funduszami i Aktywami.

239 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 149, poz. 1546).

240 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 85/611/EWG z 20 grudnia 1985 r. oraz 2001/107/WE i 2001/108/WE 
z 21 stycznia 2002 r. odnoszàce si´ do funduszy inwestycyjnych – UCITS (ang. Undertakings for Collective Investment 
in Transferable Securities).
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talne EDO (emerytalne dziesi´cioletnie oszcz´dnoÊciowe obligacje skarbowe). Do koƒca 2004 r. 89 
funduszy inwestycyjnych w ramach 15 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zdecydowa∏o si´ na 
oferowanie Indywidualnych Kont Emerytalnych. Zarzàdzajàcy funduszami inwestycyjnymi liczyli na 
to, ˝e na koniec 2005 r. ponad 2 mln Polaków zdecyduje si´ na przystàpienie do systemu. Okaza∏o 
si´ jednak, ˝e w ciàgu 2004 r. IKE za∏o˝y∏o jedynie 175,6 tys. osób.

Ramka 4.5.1

RODZAJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Od 1 lipca 2004 r. fundusze inwestycyjne mogà dzia∏aç jako:
– otwarte,
– specjalistyczne otwarte,
– zamkni´te.
Dotychczas wyst´pujàce fundusze mieszane oraz specjalistyczne zamkni´te muszà prze-

kszta∏ciç si´ w fundusze zamkni´te do koƒca czerwca 2005 r. 
Fundusze inwestycyjne mo˝na równie˝ podzieliç ze wzgl´du na strategi´ inwestycyjnà. 

Na polskim rynku wyst´pujà fundusze:
– akcyjne,
– papierów d∏u˝nych,
– zrównowa˝one,
– stabilnego wzrostu,
– rynku pieni´˝nego.
Fundusze akcyjne i papierów d∏u˝nych dzieli si´ ponadto na fundusze krajowe i zagra-

niczne. 
W celu umo˝liwienia inwestorom dost´pu do szerszej oferty funduszy inwestycyj-

nych oraz ró˝norodnych form zarzàdzania aktywami ustawa o funduszach inwestycyjnych 
z 2004 r. wprowadzi∏a nowe konstrukcje i typy funduszy. Sà to:

– fundusze z ró˝nymi kategoriami jednostek uczestnictwa,
–  fundusze z wydzielonymi subfunduszami (fundusze „parasolowe” – ang. umbrella 

funds),
– fundusze podstawowe i powiàzane,
– fundusze funduszy.
W ramach ww. konstrukcji oraz ju˝ istniejàcych powsta∏a mo˝liwoÊç utworzenia funduszu 

sekurytyzacyjnego, portfelowego czy aktywów niepublicznych, a tak˝e funduszu rynku pieni´˝-
nego, którego strategia inwestycyjna zosta∏a szczegó∏owo uregulowana przez nowà ustaw´.

Wykres 4.5.2. Relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do PKB w Polsce, Czechach 
i na W´grzech w 2004 r.

èród∏o: dane banków centralnych Czech i W´gier oraz European Fund and Asset Management Association.
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Porównanie sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce, Czechach i na W´grzech wg wartoÊci 
aktywów netto wskazuje, ˝e Polska zajmuje pozycj´ lidera. Jednak analizujàc relacj´ aktywów do 
PKB w 2004 r. widaç, ˝e najwi´ksze znaczenie mia∏y fundusze w´gierskie. 

Koncentracja i konkurencja

W 2004 r. stopieƒ koncentracji sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych mierzony udzia-
∏em trzech najwi´kszych podmiotów zmniejszy∏ si´. Na podstawie indeksu Herfindahla-Hirschma-
na241 mo˝na stwierdziç, ˝e poziom konkurencji wewnàtrzsektorowej obni˝y∏ si´. Zjawiskiem, które 
w decydujàcym stopniu przyczyni∏o si´ do wzrostu wartoÊç indeksu HHI, by∏o umocnienie pozycji 
lidera, którego udzia∏ w rynku si´gnà∏ 34,5% (30,5% w 2003 r.). JednoczeÊnie zwi´kszy∏ si´ dystans 
mi´dzy trzema najwi´kszymi podmiotami pod wzgl´dem wielkoÊci aktywów netto oraz mi´dzy 
najwi´kszym podmiotem a pozosta∏ymi towarzystwami, co wp∏yn´∏o na spadek wskaênika udzia∏u 
trzech najwi´kszych podmiotów w rynku.

Tabela 4.5.2. Wskaêniki koncentracji TFI

 
 

2003 2004

Liczba

TFI 16 19

CR31 (%)

TFI 57,97 55,09

HHI2

TFI 0,1494 0,1603

1 Wskaênik udzia∏u w rynku trzech najwi´kszych podmiotów, mierzony aktywami netto zarzàdzanych funduszy.
2 Indeks Herfindahla-Hirschmana.
èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych STFI.

Struktura aktywów 

Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2004 r. zmieni∏a si´ g∏ównie pod 
wp∏ywem obserwowanych tendencji cenowych. Ârodki inwestorów by∏y transferowane do tych 
typów funduszy, które osiàga∏y najwy˝szy zwrot z aktywów. WielkoÊç przesuwanych Êrodków by∏a 
znaczna, co Êwiadczy o wra˝liwoÊci inwestorów na procesy zachodzàce na krajowych i Êwiatowych 
rynkach finansowych.

Najwi´kszym zainteresowaniem, mierzonym nominalnà zmianà wartoÊci aktywów netto, 
cieszy∏y si´ w 2004 r. fundusze zrównowa˝one, stabilnego wzrostu oraz krajowe fundusze akcyjne. 

Tabela 4.5.3. Aktywa netto poszczególnych typów funduszy inwestycyjnych (w mld z∏)

Typy funduszy 2003 2004 Zmiana (%)

Krajowe akcyjne 2,3 4,8 108,0

Krajowe papiery d∏u˝ne 13,5 8,0 -40,7

Rynku pieni´˝nego 5,7 5,4 -5,2

Stabilnego wzrostu 5,0 7,7 52,3

Zrównowa˝one 2,9 6,1 113,2

Zagraniczne akcyjne 0,1 0,3 117,3

Zagraniczne papiery d∏u˝ne 3,0 4,0 30,7

Pozosta∏e 0,6 1,4 136,0

Razem 33,2 37,7 13,5

èród∏o: dane STFI, Analizy Online.

241 Indeks Herfindahla-Hirschmana liczony jest jako suma kwadratów udzia∏ów poszczególnych podmiotów w rynku. 
Wskaênik ten osiàga wartoÊç od 0 do 1 i im wy˝sza jest wartoÊç wskaênika, tym wi´ksza koncentracja rynku. Rynki, dla 
których wartoÊç HHI jest mniejsza od 0,1, uwa˝a si´ za nieskoncentrowane. Gdy wartoÊç wspó∏czynnika jest wy˝sza 
od 0,18, rynek uwa˝a si´ za skoncentrowany. Przyjmuje si´, ˝e rynek jest Êrednio skoncentrowany, je˝eli wartoÊç HHI 
znajduje si´ w przedziale od 0,1 do 0,18.
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Wynika∏o to z dobrej koniunktury na warszawskiej gie∏dzie i rynkach akcji na Êwiecie242. Perspekty-
wy zysków na GPW przyciàgn´∏y kapita∏ do funduszy inwestujàcych w akcje, ale równie˝ spowo-
dowa∏y wzrost zainteresowania inwestorów indywidualnych bezpoÊrednim obrotem akcjami, co 
mog∏o stanowiç konkurencj´ dla funduszy inwestycyjnych. 

Podwy˝ki stóp procentowych i spadek cen obligacji wp∏yn´∏y na spadek wartoÊci aktywów 
funduszy krajowych papierów d∏u˝nych. W ciàgu 2004 r., z wyjàtkiem ostatnich dwóch miesi´cy, 
mo˝na by∏o obserwowaç odp∏yw Êrodków inwestorów z polskich funduszy obligacyjnych. Straci∏y 
one pozycj´ lidera na rzecz funduszy hybrydowych (zrównowa˝onych i stabilnego wzrostu) inwe-
stujàcych zarówno w akcje, jak i w obligacje. 

Fundusze inwestujàce za granicà, mimo du˝ych strat, nie odnotowa∏y odp∏ywu inwestorów, 
a nawet zwi´kszy∏y wartoÊç zarzàdzanych aktywów. Na Êwiatowych rynkach panowa∏a bowiem dobra 
koniunktura, a bezpoÊrednià przyczynà strat by∏a aprecjacja z∏otego. Fundusze uzyskiwa∏y pozytywne 
stopy zwrotu wyra˝one w walutach obcych, natomiast w walucie krajowej wykazywa∏y strat´.

Kategoria pozosta∏ych funduszy inwestycyjnych obejmowa∏a m.in. fundusze inwestujàce na rynku 
nieruchomoÊci. W 2004 r. saldo wp∏at funduszy nieruchomoÊci o 400 mln z∏ przewy˝szy∏o saldo wyp∏at.

Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce ró˝ni∏a si´ nieco od struktury w innych 
krajach europejskich (wykres 4.5.4). 

Wykres 4.5.3. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce wed∏ug ich typów

èród∏o: dane STFI.
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242 W 2004 r. najwy˝sze historyczne wartoÊci osiàgn´∏y indeksy WIG, WIRR, WIG-PL (w sk∏ad tego indeksu wchodzà akcje 
krajowych spó∏ek gie∏dowych notowanych na rynku podstawowym bez akcji NFI) oraz niektóre subindeksy sektorowe. Indeks 
najwi´kszych spó∏ek rynku podstawowego WIG 20 osiàgnà∏ najwy˝szy poziom od wrzeÊnia 2000 r. Szerzej rozdzia∏ 5.2.3.

Wykres 4.5.4. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych w podziale na poszczególne typy 
w wybranych paƒstwach oraz Êrednia dla Europy w 2004 r.

Uwaga: dane uj´te w kategorii Europa obejmujà wszystkie kraje europejskie z wyjàtkiem Rumunii i Rosji. 
èród∏o: dane Federation Europeenne Des Fonds Et Societes D‘Investissement.
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Wyniki inwestycyjne 

W 2004 r. straty ponios∏y jedynie fundusze inwestycyjne inwestujàce na rynkach zagranicz-
nych. Pozosta∏e fundusze zanotowa∏y dodatnie stopy zwrotu zarówno nominalne, jak i realne 
(tabela 4.5.4 i wykres 4.5.5).

Stopy zwrotu uzyskane przez fundusze inwestycyjne by∏y w wi´kszoÊci przypad-
ków gorsze ni˝ w 2003 r. Fundusze, które poprawi∏y swoje wyniki w stosunku do 2003 r., 
tj. fundusze krajowych papierów d∏u˝nych oraz rynku pieni´˝nego (tabela 4.5.4), odnotowa∏y 
jednak najwi´kszy odp∏yw kapita∏u (tabela 4.5.3). Wynika∏o to ze spadku cen, który wyst´powa∏ 
na rynku papierów d∏u˝nych w pierwszej po∏owie roku. Zmiany, które zasz∏y pod koniec roku, 
zahamowa∏y gwa∏towny odp∏yw kapita∏u z wymienionych funduszy. Potwierdza to wyst´powanie 
opóênieƒ w reakcji inwestorów na tendencje cenowe na rynkach finansowych oraz na og∏oszenie 
stóp zwrotu uzyskiwanych przez fundusze. Zarówno w 2003 r., jak i w 2004 r. najlepsze wyniki 
spoÊród wszystkich funduszy inwestycyjnych odnotowa∏y fundusze akcyjne, co m.in. przyczyni∏o si´ 
do zwi´kszenia ich udzia∏u w rynku.

Fundusze inwestycyjne otwarte mogà od 2004 r. inwestowaç w instrumenty pochodne, 
w tym pozagie∏dowe instrumenty pochodne. Tego rodzaju inwestycje mogà przyczyniç si´ do 
skutecznego zabezpieczenia ryzyka inwestycyjnego oraz do wzrostu stóp zwrotu. Wykorzystanie 

Wykres 4.5.5. Skumulowane stopy zwrotu osiàgane przez fundusze inwestycyjne w 2004 r.

Uwaga: roczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych wyra˝one zosta∏y indeksem SAFU, który jest Êrednià arytmetycznà 
stóp zwrotu wszystkich funduszy w ramach danej strategii inwestycyjnej.
èród∏o: dane Analizy Online.
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Tabela 4.5.4. Stopy zwrotu uzyskane przez fundusze inwestycyjne (w %)

Fundusze 2003 2004

Akcyjne 35,02 23,82

Papierów d∏u˝nych 2,81 6,03

Rynku pieni´˝nego 4,95 5,01

Zrównowa˝one 17,82 14,38

Stabilnego wzrostu 11,57 10,73

Akcji zagranicznych 23,74 -11,75

Zagranicznych papierów d∏u˝nych 10,54 -14,92

Ârednia wa˝ona dla FI 8,78 7,67

Inflacja 0,80 3,50

Uwaga: stopy zwrotu uzyskiwane przez fundusze inwestycyjne podane sà jako Êrednie arytmetyczne dla danej kategorii 
funduszy. Inflacja zosta∏a podana jako wskaênik Êrednioroczny. Ârednia wa˝ona dla FI nie uwzgl´dnia grupy funduszy 
niesklasyfikowanych. 
èród∏o: dane Analizy Online, GUS.
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instrumentów pochodnych w 2004 r. by∏o jednak niewielkie ze wzgl´du na, jak oceniajà uczestnicy 
rynku, bardzo restrykcyjne przepisy w zakresie zarzàdzania ryzykiem inwestycyjnym243.

NowoÊci w ofercie produktowej

W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych oczekiwano, ˝e 
na polskim rynku pojawi si´ znacznie szersza oferta zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Mogà 
one oferowaç swoje us∏ugi na zasadzie jednolitego paszportu, który gwarantuje im mo˝liwoÊç 
prowadzenia dzia∏alnoÊci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W 2004 r. do KPWiG wp∏yn´∏o 
jednak jedynie pi´ç zg∏oszeƒ funduszy zagranicznych, które chcia∏y rozprowadzaç tytu∏y uczestnic-
twa na terytorium Polski244. ˚aden nie rozpoczà∏ jednak dystrybucji. 

W 2004 r. jednà z nowoÊci by∏y dwa fundusze inwestujàce na rynku nieruchomoÊci. Zosta∏y 
one utworzone w formie funduszu zamkni´tego i specjalistycznego zamkni´tego, a koncentrowa∏y 
si´ przede wszystkim na d∏ugoterminowym inwestowaniu w nieruchomoÊci, w tym w budownic-
two mieszkaniowe, nieruchomoÊci biurowe, handlowe i magazynowe. Nie by∏a to pierwsza próba 
utworzenia tego rodzaju funduszy. Dwie nieudane subskrypcje mia∏y miejsce w 2002 r. i 2003 r. 
Jednak iloÊç zainwestowanych w nie Êrodków jest nadal ma∏a. Przyczyn niepowodzeƒ pierwszych 
funduszy upatrywano w niedojrza∏ym rynku oraz braku wiedzy inwestorów na ten temat. Fundusze 
nieruchomoÊci sà z regu∏y kierowane do inwestorów instytucjonalnych, w szczególnoÊci do fun-
duszy emerytalnych. Ze wzgl´du na niskà korelacj´ cen nieruchomoÊci z rynkiem akcji i papierów 
d∏u˝nych fundusze nieruchomoÊci pozwalajà na lepszà dywersyfikacj´ ryzyka portfela inwestycyj-
nego oraz d∏ugookresowy sta∏y wzrost wartoÊci jednostki w mniejszym stopniu uzale˝niony od 
koniunktury rynkowej. W Polsce fundusze inwestycyjne tego typu rozwijajà si´ bardzo powoli. Na 
podstawie doÊwiadczeƒ dwóch udanych subskrypcji mo˝na stwierdziç, ˝e o sukcesie decydujà: 
odpowiednia sieç dystrybucji oraz poziom ryzyka portfela nieruchomoÊci. Oczekuje si´, ˝e o˝ywie-
nie w tym sektorze nastàpi po opublikowaniu wyników przez pierwsze fundusze nieruchomoÊci. 

Perspektywy 

Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej nie spowodowa∏o gwa∏townych zmian w segmencie 
funduszy inwestycyjnych. Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e 2005 r. mo˝e przynieÊç nowe oferty zagranicz-
nych funduszy inwestycyjnych i zwi´kszenie liczby proponowanych produktów. W zwiàzku z rozsze-
rzeniem oferty mogà nastàpiç istotne zmiany w sektorze. Wi´ksza konkurencja powinna wymusiç 
obni˝k´ op∏at za zarzàdzanie, które w Polsce sà znacznie wy˝sze ni˝ w krajach zachodniej Europy. 

W zwiàzku z tym, ̋ e ustawa o funduszach inwestycyjnych zacz´∏a obowiàzywaç od po∏owy roku, 
w 2004 r. nie pojawi∏y si´ w sektorze nowe konstrukcje i typy funduszy. Nie powsta∏ ˝aden fundusz 
funduszy (ang. fund of funds) ani fundusz „parasolowy” (ang. umbrella fund). Nie powiod∏a si´ rów-
nie˝ subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych pierwszego funduszu aktywów niepublicznych, który mia∏ 
lokowaç Êrodki w akcje i udzia∏y w spó∏kach niepublicznych, czyli dzia∏aç podobnie jak fundusze private 
equity. Oczekuje si´, ˝e dopiero w 2005 r. nastàpi pe∏na realizacja nowych zapisów ustawowych. 

Mo˝na przypuszczaç, ˝e sektor funduszy inwestycyjnych b´dzie si´ dynamicznie rozwijaç, 
bowiem rozwiàzania, które wprowadza nowa ustawa, umo˝liwiajà urozmaicenie oferty rynkowej 
oraz pozwalajà na zmniejszenie ryzyka245. Prawdopodobnie nastàpi wzrost liczby funduszy inwe-
stycji alternatywnych na polskim rynku, w tym funduszy hedgingowych. Sprzeda˝ udzia∏ów tych 
funduszy odbywa si´ w formie niepublicznej oferty i jest skierowana do zamo˝nych klientów indy-
widualnych oraz instytucji. Szybki rozwój tego sektora na Êwiecie pozwala przypuszczaç, ˝e liczba 
funduszy alternatywnych inwestycji w Polsce mo˝e znacznie wzrosnàç.

243 Rozporzàdzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty 
umów, których przedmiotem sà instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz.U. 
z 2004 r., nr 197, poz. 2021).

244 Funduszami, które w 2004 r. zg∏osi∏y zawiadomienia, sà: Citi FCP SA, Citi Money FCP, Citi SICAV, Nordea 1 SICAV, 
Investigeringforeningen Jyske Invest International. 

245 Szczególnie inwestycje w fundusze funduszy pozwalajà na zmniejszenie ryzyka, gdy˝ umo˝liwiajà lokowanie Êrodków 
w wielu ró˝nych, pod wzgl´dem strategii inwestycyjnej, funduszach.
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Przeszkodà w wykorzystaniu mo˝liwoÊci inwestowania w zagraniczne fundusze inwestycyjne 
jest brak jednolitych zasad opodatkowania dochodów z funduszy. Do tej pory system podatkowy 
preferowa∏ krajowe instytucje, rozliczajàc zyski inwestorów w ramach podatku od przychodów 
kapita∏owych. Inwestycje w fundusze zagraniczne by∏y opodatkowane na zasadach ogólnych, co 
mog∏oby si´ wiàzaç z koniecznoÊcià p∏acenia wy˝szej stawki podatku dochodowego. W ten sposób 
uczestnicy funduszy krajowych mogli korzystaç z preferencji podatkowych. Jednak zgodnie z dyrek-
tywami unijnymi odnoszàcymi si´ do funduszy inwestycyjnych powinno si´ dà˝yç do stworzenia 
jednolitego rynku funduszy w ramach Unii Europejskiej, co wymusi∏oby jednakowe traktowanie 
podmiotów krajowych i zagranicznych. 

Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e w kolejnych latach aktywa funduszy inwestycyjnych b´dà wzra-
staç, bowiem wartoÊç aktywów per capita jest w Polsce znacznie ni˝sza ni˝ w krajach Europy 
Zachodniej. Ponadto spadek stóp procentowych mo˝e spowodowaç zmniejszenie zainteresowania 
lokatami bankowymi. Jak zaobserwowano w poprzednich okresach, w warunkach obni˝ania stóp 
procentowych nast´puje intensywny nap∏yw kapita∏u do funduszy inwestycyjnych, które majà wy˝-
szà oczekiwanà stop´ zwrotu z inwestycji ni˝ lokaty bankowe.

4.5.2. Fundusze emerytalne

WielkoÊç i dynamika sektora

W 2004 r. wartoÊç aktywów zarzàdzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne 
zwi´kszy∏a si´ o 17,8 mld z∏ (40%). Wzrost aktywów funduszy emerytalnych by∏ wywo∏any przede 
wszystkim nap∏ywem nowych sk∏adek, a w dalszej kolejnoÊci wzrostem cen ich aktywów. Fundusze 
emerytalne ze wzgl´du na ograniczone mo˝liwoÊci inwestowania za granicà nie by∏y nara˝one na 
ryzyko kursowe246, dlatego te˝ zmiany zachodzàce na zagranicznych rynkach oraz kurs walutowy 
nie mia∏y istotnego wp∏ywu na wycen´ ich aktywów. 

Zaanga˝owanie funduszy emerytalnych w papiery udzia∏owe wzros∏o o prawie 45%, przy 
ogólnym wzroÊcie aktywów o 40%. W wyniku tego fundusze zwi´kszy∏y udzia∏ papierów udzia∏o-
wych w aktywach netto, jednak bioràc pod uwag´ wzrost kapitalizacji gie∏dy o 74%, zaanga˝owa-
nie OFE na GPW spad∏o.

246 Limit inwestycji zagranicznych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce wynosi 5% wartoÊci aktywów funduszu, 
lecz nie jest w pe∏ni wykorzystywany.

Tabela 4.5.5. WielkoÊç sektora funduszy emerytalnych

 2003 2004

Aktywa netto OFE (mld z∏) 45 63

Aktywa OFE w stosunku do PKB (%) 5,5 7,1

èród∏o: dane KNUiFE, GUS.

Wykres 4.5.6.  Aktywa funduszy emerytalnych w Polsce 

èród∏o: dane KNUiFE.
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W 2004 r. struktura podmiotowa sektora funduszy emerytalnych zmieni∏a si´ w niewielkim 
stopniu. Na skutek jednego przej´cia liczba funduszy zmniejszy∏a si´ do 15. Towarzystwo zarzàdza-
jàce przej´tym funduszem zosta∏o zlikwidowane247. 

Porównanie systemów emerytalnych w Polsce oraz w Czechach i na W´grzech wskazuje, ˝e 
Polska zajmuje pozycj´ lidera w regionie pod wzgl´dem relacji aktywów funduszy emerytalnych 

Wykres 4.5.7. Relacja aktywów funduszy emerytalnych do PKB w Czechach, na W´grzech 
i w Polsce w 2004 r.

Uwaga: w Czechach nie istnieje drugi filar systemu emerytalnego. Dane uj´te na wykresie dotyczà funduszy
z trzeciego filaru, w których uczestnictwo jest bardzo popularne.
èród∏o: dane banków centralnych Czech i W´gier.
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Ramka 4.5.2

PORÓWNANIE SYSTEMÓW EMERYTALNYCH 
W POLSCE, CZECHACH I NA W¢GRZECH

Zreformowany w´gierski system emerytalny, obejmujàcy 3 filary, zosta∏ wprowadzony 
w 1998 r. Ka˝dy nowo zatrudniony ma obowiàzek uczestnictwa w funduszu emerytalnym, 
stanowiàcym drugi filar systemu emerytalnego. Pozostali pracujàcy mogà zdecydowaç o 
przy∏àczeniu si´ do nowego systemu. W Polsce pierwszy filar bazuje na indywidualnych 
kontach dla ka˝dego zatrudnionego, na których gromadzone sà oszcz´dnoÊci emerytalne. 
W´gierskie rozwiàzanie w ramach pierwszego filaru jest identyczne z tym, które obowià-
zywa∏o w Polsce przed wprowadzeniem reformy, czyli systemem zdefiniowanego Êwiad-
czenia1. Trzeci filar to dobrowolne oszcz´dzanie w funduszu emerytalnym, inwestycyjnym 
lub zdrowotnym2.

W Czechach funkcjonuje dwuszczeblowy system emerytalny. Porównujàc go z polskimi 
rozwiàzaniami mo˝na powiedzieç, ˝e mamy do czynienia z pierwszym i trzecim filarem 
systemu emerytalnego, gdzie w ramach trzeciego filaru wyst´pujà dobrowolne programy 
zarzàdzane przez prywatne fundusze emerytalne oraz produkty oferowane przez firmy 
ubezpieczeniowe, pe∏niàce funkcj´ dodatkowego ubezpieczenia, wyp∏acanego w wieku 
emerytalnym3.

1 R. Holzmann, R. Hinz: Old-age Income Support in the 21st Century: an International Perspective on Pension 
Systems and Reform. World Bank 2005.
2 Report on the Activity of the Supervised Sectors in the First Quarter of 2004. W´gierski Urzàd Nadzoru 
Finansowego 2004.
3 D. Natali: Czech Republic – The Reformed Pension System. Service Public Fédéral Sécurité Sociale 2004.

247 10 grudnia 2004 r. PTE Polsat SA przej´∏o OFE Kredyt Bank. By∏a to pierwsza konsolidacja od ponad  dwóch lat.
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do PKB248. Wynika to przede wszystkim z zakresu reform, które przeprowadzono w tych krajach 
(ramka 4.5.2) oraz z charakteru uregulowaƒ prawnych. Ze wzgl´du na obowiàzkowy charakter 
polskiego systemu emerytalnego aktywa funduszy emerytalnych majà i b´dà mieç trwa∏à tendencj´ 
wzrostowà. Nawet w 2035 r., kiedy szacowana wartoÊç kapita∏ów osób odchodzàcych na emery-
tur´ b´dzie dwukrotnie wy˝sza od sk∏adek cz∏onków OFE, aktywa OFE powinny mieç tendencj´ 
wzrostowà wywo∏anà zyskami z inwestycji249 (pierwsze wyp∏aty emerytur z drugiego filaru nastàpià 
w 2009 r.). 

Koncentracja i konkurencja

W 2004 r. stopieƒ koncentracji sektora funduszy emerytalnych mierzony udzia∏em trzech 
najwi´kszych podmiotów zmniejszy∏ si´. Wynika∏o to ze spadku udzia∏ów dwóch spoÊród trzech 
najwi´kszych podmiotów w sektorze, przy czym lider utraci∏ najwi´kszà cz´Êç rynku. Zyskali na 
tym pozostali uczestnicy, czego dowodem jest wzrost poziomu konkurencji mierzony indeksem 
Herfindahla-Hirschmana.

Konkurencja w sektorze funduszy emerytalnych mo˝e wzrastaç dzi´ki zmianie systemu 
losowania osób, które same nie wybra∏y okreÊlonego OFE. Dotychczas w losowaniu przepro-
wadzanym przez ZUS bra∏y udzia∏ wszystkie istniejàce fundusze, a liczba przypadajàcych na 
nie nowych cz∏onków odpowiada∏a ich udzia∏owi w ∏àcznej liczbie cz∏onków funduszy. Zmiany, 
które wprowadzono w ˝ycie w lipcu 2004 r., pozwalajà na uczestnictwo w losowaniu tylko tych 
funduszy, które w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych uzyska∏y stopy zwrotu wy˝sze ni˝ 
odpowiednie Êrednie wa˝one stopy zwrotu wszystkich funduszy, a ich aktywa nie przekraczajà 
10% sumy aktywów ca∏ego sektora. Takie rozwiàzanie pozbawia mo˝liwoÊci udzia∏u w losowaniu 
najwi´kszych funduszy oraz tych, które osiàgajà s∏absze wyniki, co ma przyczyniç si´ do zwi´k-
szenia poziomu konkurencji w sektorze. JednoczeÊnie pozwala uniknàç nadmiernej koncentracji 
uczestników systemu w najwi´kszych podmiotach. Na poziom konkurencji w sektorze niewielki 
wp∏yw ma przep∏yw Êrodków pomi´dzy funduszami emerytalnymi. Utrudniajà go op∏aty pobie-
rane za zmian´ towarzystwa250. W ciàgu 2004 r. fundusz zmieni∏o 308,6 tys. osób, co stanowi∏o 
2,58% wszystkich uczestników. Mo˝na sàdziç, ˝e transfery sà jednak skutkiem aktywnoÊci akwi-
zytorów, a w mniejszym stopniu zale˝à od wyników finansowych funduszy oraz poziomu op∏aty 
dystrybucyjnej i za zarzàdzanie. W tym samym czasie wzrost liczby uczestników obowiàzkowego 
systemu emerytalnego wyniós∏ 4,5%. 

248 Pomimo obowiàzkowego charakteru drugiego filaru systemu emerytalnego na W´grzech sà nim obj´ci tylko nowo 
zatrudnieni, przez co znaczenie funduszy emerytalnych jest mniejsze. 

249 Koszty wyp∏at Êwiadczeƒ z drugiego filara systemu emerytalnego. Warszawa 2005 KNUiFE, s. 11.

250 Op∏ata transferowa jest pobierana przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne w przypadku, gdy cz∏onek zdecyduje 
si´ na zmian´ funduszu przed up∏ywem 24 miesi´cy od przystàpienia i wynosi ona 160 z∏ w przypadku sta˝u 
cz∏onkowskiego krótszego ni˝ 12 miesi´cy lub 80 z∏ – w przypadku sta˝u wynoszàcego wi´cej ni˝ 12 miesi´cy, ale mniej 
ni˝ 24 miesiàce.

Tabela 4.5.6. Wskaêniki koncentracji PTE

  
2003 2004

Liczba

PTE 16 15

CR31 (%)

PTE 64,75 64,10

HHI2

PTE 0,1646 0,1616

1 Wskaênik udzia∏u w rynku trzech najwi´kszych podmiotów, mierzony aktywami netto zarzàdzanych funduszy.
2 Indeks Herfindahla-Hirschmana.
èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych KNUiFE.
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Struktura aktywów

Instrumenty finansowe, w które mogà inwestowaç fundusze emerytalne, okreÊlono w ustawie 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. Zmiana tej ustawy 
rozszerzy∏a mo˝liwoÊci inwestycyjne funduszy. Od 2004 r. mogà one dodatkowo lokowaç w:

– kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym w Polsce251,

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

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

– obligacje przychodowe252.

W strukturze portfela funduszy emerytalnych nadal dominujà obligacje skarbowe, mimo ˝e ich 
udzia∏ w aktywach zmala∏ o 1,5 pkt proc. W 2004 r. udzia∏ akcji (krajowych i zagranicznych) w portfelu 
OFE wzrós∏ o 1,3 pkt proc. W porównaniu z 2003 r. fundusze emerytalne nie zmieni∏y wi´c istotnie 
strategii inwestycyjnej, lokujàc g∏ównie w papiery skarbowe oraz akcje253 (wykres 4.5.8). 

Wykres 4.5.8. Struktura lokat funduszy emerytalnych w 2004 r. i w 2003 r.

  2003 r.                        2004 r.

èród∏o: dane KNUiFE.
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Wykres 4.5.9. Kategorie lokat otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

Uwaga: kategoria „obligacje” obejmuje skarbowe papiery d∏u˝ne, obligacje komunalne oraz obligacje przedsi´biorstw, 
z czego 98% stanowià obligacje Skarbu Paƒstwa.
èród∏o: dane KNUiFE.
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251 Kwit depozytowy to papier wartoÊciowy wystawiony przez instytucj´ finansowà z siedzibà w Polsce, innym paƒstwie 
cz∏onkowskim UE lub paƒstwie nale˝àcym do OECD. Obrót tym papierem odbywa si´ poza terytorium paƒstwa, gdzie 
znajduje si´ siedziba instytucji finansowej. 

252 Szerzej na temat limitów inwestycyjnych OFE w rozdziale 2.3.

253 Czeskie fundusze emerytalne inwestowa∏y g∏ównie w papiery d∏u˝ne (82% portfela w 2003 r.), podobnie jak 
w´gierskie fundusze emerytalne, które ulokowa∏y ponad 90% aktywów w obligacje skarbowe oraz listy zastawne (dane 
banków centralnych Czech i W´gier).
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W uj´ciu nominalnym fundusze zwi´kszy∏y swoje zaanga˝owanie na rynku akcyjnym o 45%, 
przy 35-procentowym wzroÊcie zaanga˝owania w papiery d∏u˝ne. Poniewa˝ obowiàzujàcy limit 
inwestycji w akcje wynosi∏ 40%, ograniczony wzrost udzia∏u tych instrumentów w portfelach OFE 
mo˝na zinterpretowaç jako sygna∏, ˝e rynek akcji na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych by∏, w oce-
nie OFE, przewartoÊciowany (wykres 4.5.9).

W 2004 r. fundusze emerytalne zwi´kszy∏y swoje zaanga˝owanie za granicà. By∏ to pierwszy rok, 
w którym inwestycje zagraniczne stanowi∏y ponad 2% portfela inwestycyjnego. Ograniczeniami w zakresie 
zwi´kszania ich udzia∏u w strukturze portfela funduszy sà przede wszystkim koszty transakcyjne. Koszty, 
które przekraczajà odpowiednie koszty krajowe, muszà byç bowiem pokrywane przez PTE.

Wyniki inwestycyjne

Wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych by∏y w 2004 r. lepsze ni˝ w 2003 r. Równocze-
Ênie zmniejszy∏o si´ zró˝nicowanie stóp zwrotu w ramach ca∏ego sektora. Polityka inwestycyjna 
funduszy emerytalnych jest podobna jak w funduszach stabilnego wzrostu, jednak w 2004 r. ich 
stopy zwrotu znacznie si´ ró˝ni∏y. 

Tabela 4.5.7. Stopy zwrotu uzyskane przez fundusze emerytalne w (%)

Fundusze 2003 2004

Najlepszy OFE 16,80 16,70

Najgorszy OFE 9,70 11,91

Ârednia wa˝ona dla OFE 10,90 14,00

Inflacja 0,80 3,50

Uwaga: najlepszy i najgorszy OFE to odpowiednio fundusze, które osiàgn´∏y najlepsze i najgorsze wyniki inwestycyjne 
w danym roku. Inflacja zosta∏a podana jako wskaênik Êrednioroczny.
èród∏o: dane KNUiFE, GUS.

Analizujàc zbli˝one wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych, trudno jednoznacznie okre-
Êliç skutki wywo∏ane zmianà sposobu wyliczania minimalnej wymagalnej stopy zwrotu (MWSZ) 
oraz Êredniej wa˝onej stopy zwrotu. Nowa formu∏a wyznaczania MWSZ mia∏a na celu zahamowa-
nie polityki naÊladownictwa wiodàcych uczestników. Mo˝na jednak sàdziç, i˝ rezultaty okaza∏y si´ 
przeciwne do zamierzonych. 

Wyniki inwestycyjne OFE a poziom podejmowanego ryzyka

W 2004 r. fundusze emerytalne prowadzi∏y mniej zró˝nicowanà polityk´ zarzàdzania portfe-
lem ni˝ w 2003 r., czego rezultatem by∏ zbli˝ony poziom ryzyka. Fundusze po raz kolejny wykaza∏y 

Wykres 4.5.10. Relacja stopy zwrotu do ryzyka OFE w 2004 r. i 2003 r.

Uwaga: stopa zwrotu podawana jest w uj´ciu miesi´cznym, natomiast ryzyko zosta∏o wyliczone jako odchylenie. 
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èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych KNUiFE.
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sk∏onnoÊç do naÊladownictwa. Wyrazem tego by∏y osiàgane stopy zwrotu, które kszta∏towa∏y si´ 
na niemal identycznym poziomie oraz niewielka rozbie˝noÊç przyjmowanego ryzyka. W celu unik-
ni´cia dop∏at wynikajàcych z pokrycia niedoboru w funduszu, wi´kszoÊç PTE naÊladowa∏a decyzje 
inwestycyjne innych uczestników sektora. Warto jednak zauwa˝yç, ˝e w 2004 r. Êrednia miesi´cz-
na stopa zwrotu wszystkich funduszy utrzymywa∏a si´ na wy˝szym poziomie ni˝ w 2003 r., przy 
znacznie mniejszym ryzyku.

O wzroÊcie relacji stopy zwrotu do ryzyka we wszystkich OFE mo˝na wnioskowaç tak˝e na 
podstawie indeksu Sharpe’a254. Pozwala on na stwierdzenie poprawy jakoÊci zarzàdzania aktywami 
funduszy emerytalnych przez PTE.

NowoÊci w ofercie produktowej

W 2004 r. w ramach reformy systemu emerytalnego pojawi∏y si´ produkty majàce s∏u˝yç 
dodatkowemu inwestowaniu i oszcz´dzaniu na przysz∏à emerytur´. Umo˝liwiono zak∏adanie 
Indywidualnych Kont Emerytalnych, stanowiàcych element trzeciego filaru systemu emerytalnego. 
IKE nie okaza∏y si´ tak popularne, jak zak∏adano. Warto jednak podkreÊliç, ˝e najwi´cej Êrodków 
w ramach IKE wp∏acono do funduszy inwestycyjnych, mimo ˝e najwi´kszà liczb´ kont otworzono 
w zak∏adach ubezpieczeƒ. W ciàgu pierwszych czterech miesi´cy funkcjonowania IKE Êrednia wp∏a-
ta na indywidualne konto wynosi∏a 1 905 z∏. Najwi´ksze kwoty wp∏acano w biurach maklerskich, 
najmniejsze zaÊ w zak∏adach ubezpieczeƒ. Szacowana ∏àczna wartoÊç wp∏at na IKE wynios∏a oko∏o 
200 mln z∏.

W porównaniu z innà formà oszcz´dzania w III filarze, jakà sà Pracownicze Programy Eme-
rytalne, IKE zyska∏y wi´kszà popularnoÊç. W 2004 r. w PPE czynnie uczestniczy∏o 105,6 tys. osób, 
w IKE zaÊ 175,6 tys. Trzeba pami´taç, ˝e IKE by∏y zak∏adane od wrzeÊnia do grudnia 2004 r. Jako 
przyczyny mniejszego zainteresowania IKE, ni˝ pierwotnie zak∏adano, mo˝na wskazaç:

–  niewielki poziom wiedzy przysz∏ych emerytów o IKE,

– niskà p∏ynnoÊç Êrodków gromadzonych na IKE,

–  ograniczone bodêce podatkowe, tzn. zwolnienie z podatku od przychodów kapita∏owych, 
natomiast brak ulgi w podatku dochodowym,

–  ryzyko utraty ulgi podatkowej, jeÊli Êrodki zostanà wyp∏acone przed przejÊciem na emerytur´255,

Wykres 4.5.11. Indeks Sharpe‘a dla poszczególnych OFE

èród∏o: obliczenia NBP.
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, gdzie SR – indeks Sharpe’a, R – stopa zwrotu osiàgni´ta przez fundusz w analizowanym okresie, RF 

– stopa zwrotu z inwestycji wolnych od ryzyka, s – odchylenie standardowe. Indeks Sharpe’a jest miarà efektywnoÊci 
inwestycji rozumianej jako dochód uwzgl´dniajàcy ryzyko (ang. risk-adjusted return). Wskaênik ten informuje, ile premii 
za ryzyko (nadwy˝ka osiàgni´tej stopy zwrotu nad stopà wolnà od ryzyka) przypada na jednostk´ ponoszonego ryzyka 
(mierzonego odchyleniem standardowym). Im wy˝sza jest wartoÊç indeksu, tym wi´kszà efektywnoÊcià cechuje si´ dana 
inwestycja.

255 Indywidualne konta emerytalne – pierwsze wyniki. KNUiFE 2005.
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–  ograniczenie kwoty, którà mo˝na wp∏aciç na IKE – do 150% Êredniego miesi´cznego wyna-
grodzenia; w 2004 r. by∏o to 3 435 z∏256.

Perspektywy 

Pomimo niewielkiego zainteresowania Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi w 2005 r. 
oczekiwania odnoÊnie do rozwoju tego elementu III filaru sà nadal wysokie. Czynnikiem, który 
móg∏by zdynamizowaç sektor IKE, podobnie jak programy PPE, by∏oby wprowadzenie ulg w podat-
ku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z zapisami ustawy Powszechne Towarzystwa Emerytalne mogà zarzàdzaç w 2005 r. 
funduszami typu B, które majà byç bezpieczniejszà formà oszcz´dnoÊci emerytalnych ni˝ dotych-
czasowe fundusze. Ich klientami b´dà osoby w wieku przedemerytalnym. Najprawdopodobniej 
fundusze tego typu zacznà funkcjonowaç nieco póêniej, gdy˝ obecne rozwiàzania ustawowe nie 
wystarczajà do ich uruchomienia. 

Fundusze emerytalne nie mia∏y w 2004 r. mo˝liwoÊci inwestowania w instrumenty pochod-
ne. Brakowa∏o przepisów wykonawczych, pozwalajàcych wykorzystywaç prawa pochodne do 
minimalizacji ryzyka portfela. Obecnie trwajà prace nad rozporzàdzeniem dotyczàcym inwestycji 
otwartych funduszy emerytalnych w instrumenty pochodne, które umo˝liwi OFE zabezpieczenie si´ 
przed ryzykiem inwestycyjnym. 

Coraz cz´Êciej pojawiajà si´ propozycje zmniejszenia stopnia uregulowania polskiego sektora 
funduszy emerytalnych, szczególnie w zakresie polityki inwestycyjnej. Kwestia ta pozostaje jednak 
w fazie dyskusji. Rozwa˝a si´ g∏ównie mo˝liwoÊç rozszerzenia limitów inwestycji zagranicznych 
funduszy emerytalnych oraz umo˝liwienie wi´kszego wykorzystania instrumentów pochodnych 
w zarzàdzaniu ryzykiem portfeli funduszy. 

4.5.3. Instytucje wspólnego inwestowania a rynki finansowe

Rosnàca skala aktywów, którymi zarzàdzajà IWI, powoduje, ˝e odgrywajà one du˝à rol´ na 
polskim rynku finansowym.

Wzrost udzia∏u OFE w rynku bonów i obligacji skarbowych wynika z tego, ̋ e aktywa OFE ros∏y 
w 2004 r. szybciej ni˝ zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa z tytu∏u bonów i obligacji skarbowych. O wiele 
istotniejsze zmiany zasz∏y we wskaênikach opisujàcych aktywnoÊç OFE i funduszy inwestycyjnych na 
rynku akcji. WartoÊç aktywów funduszy inwestycyjnych ulokowanych na GPW zwi´kszy∏a si´ o 79% 
w stosunku do 2003 r. Nie spowodowa∏o to jednak gwa∏townego zwi´kszenia udzia∏u w kapitaliza-
cji gie∏dy z powodu znacznego wzrostu wartoÊci spó∏ek gie∏dowych. Ponadto, na gie∏dzie pojawi∏o 
si´ kilka du˝ych podmiotów, które istotnie zwi´kszy∏y jej kapitalizacj´ (MOL, PKO BP). 

256 Obwieszczenie Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wysokoÊci kwoty wp∏at na 
indywidualne konto emerytalne w roku 2004 (MP z dnia 31 grudnia 2004 r., nr 56, poz. 957). 

Wykres 4.5.12. Liczba otwartych Indywidualnych Kont Emerytalnych w podziale na instytucje

èród∏o: dane KNUiFE.
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Fundusze emerytalne, prowadzàc bardziej stabilnà polityk´ inwestycyjnà, utrzyma∏y w miar´ 
sta∏y udzia∏ akcji i obligacji w portfelu. Poprawa wskaêników gie∏dowych (kapitalizacja gie∏dy wzro-
s∏a o 74%, a wartoÊç free float podwoi∏a si´) spowodowa∏a przez to spadek udzia∏u OFE w rynku 
akcji. Obni˝enie udzia∏u funduszy w obrocie gie∏dowym jest korzystne nie tylko dla nich samych, 
ale równie˝ dla gospodarki. Fundusze majà wi´ksze mo˝liwoÊci wyboru spó∏ek, w których chcà ulo-
kowaç Êrodki, a przez to w mniejszym stopniu mogà wp∏ywaç na cen´ walorów. Rynek natomiast 
staje si´ bardziej p∏ynny. W ten sposób zmniejsza si´ zagro˝enie nadmiernym wzrostem aktywów 
funduszy w stosunku do mo˝liwoÊci, jakie oferuje gie∏da.

W 2004 r. IWI aktywnie zarzàdza∏y posiadanym portfelem instrumentów d∏u˝nych, dosto-
sowujàc ich parametry do oczekiwanych zmian warunków rynkowych. A˝ do sierpnia 2004 r. 
IWI zmniejsza∏y duration portfela, aby uchroniç si´ przed niekorzystnym wp∏ywem wzrostu stóp 
procentowych257. Na koniec 2003 r. fundusze emerytalne i inwestycyjne mia∏y bardzo podobnà 
wartoÊç duration (oko∏o 2,6 roku). Wraz ze wzrostem stóp procentowych zacz´∏y zmniejszaç 
wra˝liwoÊç portfela na zmiany stóp procentowych. Od sierpnia 2004 r. duration portfela funduszy 
inwestycyjnych i emerytalnych zacz´∏o rosnàç, co wiàza∏o si´ z wygasaniem oczekiwaƒ na wzrost 
stóp procentowych. 

Zmiany Êrednich okresów zapadalnoÊci portfela funduszy emerytalnych zosta∏y spowo-
dowane tymi samymi czynnikami, które oddzia∏ywa∏y na fundusze inwestycyjne. Dodatkowym 
elementem, obok oczekiwaƒ spadku stóp procentowych, by∏o wyd∏u˝enie okresu wyliczania mini-
malnej wymaganej stopy zwrotu osiàganej przez fundusze emerytalne. W 2004 r. papiery d∏u˝ne 
z okresem zapadalnoÊci powy˝ej 5 lat stanowi∏y 18,04% portfela, podczas gdy w 2003 r. udzia∏ ten 
wynosi∏ 15,86%. Zaanga˝owanie w najkrótsze papiery wartoÊciowe, z terminem zapadalnoÊci do 
1 roku, zmniejszy∏o si´ z 15,23% w 2003 r. do 13,74% w 2004 r. Papiery z okresem zapadalnoÊci 
od 1 roku do 5 lat stanowi∏y nadal oko∏o 68% portfela papierów d∏u˝nych.

Tabela 4.5.8. Instytucje wspólnego inwestowania na polskim rynku finansowym (w %)

 2003 2004

Udzia∏ OFE w rynku bonów i obligacji skarbowych 11,7 13,4

Udzia∏ OFE we free float WGPW 23,2 15,8

Udzia∏ OFE w kapitalizacji gie∏dy 8,5 6,9

Udzia∏ funduszy inwestycyjnych w rynku bonów i obligacji skarbowych 7,8 6,8

Udzia∏ funduszy inwestycyjnych we free float WGPW 7,9 6,7

Udzia∏ funduszy inwestycyjnych w kapitalizacji gie∏dy 2,9 3,0

èród∏o: dane KNUiFE, GPW, MF, NBP, Analizy Online.

257 Im d∏u˝szy jest Êredni czas trwania portfela, tym wi´ksza wra˝liwoÊç na zmian´ stóp procentowych.  

Wykres 4.5.13. Zmiana duration portfela funduszy emerytalnych i inwestycyjnych 

èród∏o: Raport o stabilnoÊci systemu finansowego 2004. Warszawa 2005 NBP, s. 38.
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4.6. Zak∏ady ubezpieczeƒ

4.6.1. WielkoÊç i ewolucja sektora ubezpieczeƒ

Liczba zak∏adów ubezpieczeƒ

W 2004 r. w polskim sektorze ubezpieczeƒ dzia∏alnoÊç prowadzi∏o 69 zak∏adów ubezpie-
czeƒ: 68 zak∏adów z siedzibà w Polsce i 1 oddzia∏ g∏ówny258 zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ. 

Jednym z najistotniejszych wydarzeƒ 2004 r. by∏o dostosowanie uregulowaƒ prawnych 
dzia∏ania zak∏adów ubezpieczeƒ do rozwiàzaƒ obowiàzujàcych w UE oraz wejÊcie w ˝ycie pakie-
tu ustaw ubezpieczeniowych259. Ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej okreÊli∏a, na jakich 
warunkach zagraniczne zak∏ady ubezpieczeƒ mogà prowadziç dzia∏alnoÊç na terenie Polski, oraz 
usankcjonowa∏a swobod´ Êwiadczenia us∏ug ubezpieczeniowych. Ustawa okreÊli∏a, ˝e zagra-
niczne zak∏ady ubezpieczeƒ mogà podejmowaç i prowadziç dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà przez 
oddzia∏ g∏ówny, ale nie dotyczy to zak∏adów z krajów UE, które mogà wykonywaç dzia∏alnoÊç 
poprzez oddzia∏y. Zasadniczà konsekwencjà tego podzia∏u sà odmienne zasady nadzoru ubezpie-
czeniowego – g∏ówne oddzia∏y podlegajà polskiemu nadzorowi ubezpieczeniowemu (KNUiFE), 
natomiast oddzia∏y podlegajà nadzorowi kraju macierzystego i dlatego nie sà uwzgl´dniane 
w oficjalnych statystykach dotyczàcych liczby zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏ajàcych w Polsce. Bez-
poÊrednim skutkiem przystàpienia Polski do UE by∏o przekszta∏cenie w oddzia∏y trzech oddzia∏ów 
g∏ównych zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ z paƒstw b´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej 
(tabela 4.6.1).

W 2004 r. spad∏a liczba zak∏adów ubezpieczeƒ prowadzàcych dzia∏alnoÊç na polskim rynku 
(wykres 4.6.1). Nastàpi∏o to na skutek wycofania si´ czterech inwestorów zagranicznych. W 2004 r. 
KNUiFE wyda∏a tylko 1 nowe zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.  

258 W formie oddzia∏ów g∏ównych na terenie Polski dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà prowadzà zagraniczne zak∏ady 
ubezpieczeƒ z paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami UE i EFTA, natomiast w formie oddzia∏ów dzia∏alnoÊç prowadzà 
zagraniczne zak∏ady ubezpieczeƒ z paƒstw b´dàcych cz∏onkami UE i EFTA.

259 Pakiet ustaw obejmuje: ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., 
nr 124, poz. 1151), zwanà dalej ustawà o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152), zwanà dalej ustawà o ubezpieczeniach obowiàzkowych, ustaw´ 
z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. z 2003 r., 
nr 124, poz. 1153) i ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 
1154), zwanà dalej ustawà o poÊrednictwie ubezpieczeniowym.

Tabela 4.6.1. Liczba zak∏adów ubezpieczeƒ, oddzia∏ów i oddzia∏ów g∏ównych prowadzàcych 
dzia∏alnoÊç na terenie Polski

2003 r.
Przed przystàpieniem do UE

2004 r.
Po przystàpieniu do UE

Zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie

Zak∏ady ubezpieczeƒ z siedzibà w Polsce 35 32

Oddzia∏y zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ 11

Oddzia∏y g∏ówne zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ 1

Zak∏ady ubezpieczeƒ majàtkowych

Zak∏ady ubezpieczeƒ z siedzibà w Polsce 38 36

Oddzia∏y zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ 52

Oddzia∏y g∏ówne zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ 3 13

1 Oddzia∏ ten do 30 kwietnia 2004 r. dzia∏a∏ jako oddzia∏ g∏ówny.
2 SpoÊród pi´ciu oddzia∏ów zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ dwa funkcjonowa∏y jako oddzia∏y g∏ówne do dnia 30 
kwietnia 2004 r., trzy to nowe oddzia∏y, które zosta∏y notyfikowane w 2004 r. 
3 Ten oddzia∏ g∏ówny funkcjonuje od 2003 r. i nie zosta∏ przekszta∏cony w oddzia∏ z dniem 1 maja 2004 r. (zagraniczny 
zak∏ad ubezpieczeƒ ma siedzib´ poza UE).
èród∏o: dane KNUiFE.
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W 2004 r. nastàpi∏y 2 likwidacje, 1 cofni´cie zezwolenia i 3 przej´cia zak∏adów ubezpieczeƒ. 
Przyczynà tych zmian by∏a z∏a sytuacja finansowa (w przypadku przej´cia – silne zak∏ady przej´∏y 
s∏absze).

Struktura w∏asnoÊciowa

Wi´kszoÊç zak∏adów ubezpieczeƒ w Polsce by∏a w∏asnoÊcià zagranicznych inwestorów bran-
˝owych260 (wykres 4.6.2). W sektorze ubezpieczeƒ na ˝ycie struktura w∏aÊcicielska nie zmieni∏a si´ 
znacznie w porównaniu z 2003 r.261 Nie wyst´powa∏a dominacja podmiotów z jednego kraju. 

W sektorze ubezpieczeƒ majàtkowych wcià˝ dominowa∏y podmioty pochodzàce z Niemiec, 
chocia˝ w porównaniu z 2003 r. ich udzia∏ w kapitale ogó∏em sektora spad∏ do 36% (w 2003 r. 
inwestycje niemieckie stanowi∏y 44% kapita∏u zak∏adów ubezpieczeƒ majàtkowych)262. Warto 
odnotowaç wzrost udzia∏u polskich kapita∏ów, do 26%, w strukturze w∏asnoÊciowej zak∏adów 

260 Badajàc struktur´ w∏asnoÊciowà wzi´to pod uwag´ kapita∏y podstawowe.

261 Mowa tu o podmiotach z Niemiec, USA i Finlandii: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 
2002–2003. Warszawa 2004, NBP, s. 124.

262 Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004, NBP, s. 124.

Wykres 4.6.1. Liczba zak∏adów ubezpieczeƒ prowadzàcych dzia∏alnoÊç1

1 Z uwzgl´dnieniem oddzia∏ów g∏ównych zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ. 
èród∏o: dane KNUiFE.
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Tabela 4.6.2. Zmiany nazw, likwidacje i przej´cia wÊród zak∏adów ubezpieczeƒ 
w 2004 r.

Zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie Zak∏ady ubezpieczeƒ majàtkowych

Zmiana nazwy

Z: Towarzystwo Ubezpieczeniowe Samopomoc ˚ycie SA
Na: SAMOPOMOC ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA

Z: Towarzystwo Ubezpieczeniowe Winterthur SA
Na: Credit Suisse Life&Pensions Towarzystwo 
Ubezpieczeƒ SA

Z: Prumerica Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA
Na: PRAMERICA ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ 
i Reasekuracji SA

Z: Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne SA
Na: Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA

Z: Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie Royal PBK SA
Na: Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA Z: FIAT Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

Na: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeƒ Majàtkowych SAZ: FIAT Ubezpieczenia ˚yciowe SA
Na: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA

Likwidacja Wüstenrot ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA IF Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA

Cofni´cie 
zezwolenia

Towarzystwo Ubezpieczeƒ w Rolnictwie i Gospodarce 
˚ywnoÊciowej Agropolisa SA

Przej´cie

Generali ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA przej´∏o 
Zurich Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA – teraz 
pod nazwà Generali ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA przej´∏o Zurich 

Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA – teraz pod nazwà 
Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ SAUNIQA Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA przej´∏o 

Korporacj´ Ubezpieczeniowà Filar-˚ycie – teraz pod 
nazwà UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA

èród∏o: dane KNUiFE.
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ubezpieczeƒ majàtkowych (w 2003 r. polskie kapita∏y stanowi∏y 24%)263. Przyczynà by∏o podniesie-
nie kapita∏ów przez spó∏ki nale˝àce do Grupy PZU SA, najwi´kszego ubezpieczyciela o przewa˝ajà-
cym udziale kapita∏u krajowego. 

WielkoÊç sk∏adki 

W 2004 r. poziom sk∏adki264 wzrós∏ zarówno w sektorze ubezpieczeƒ na ˝ycie – 
o 14,08%, jak i w sektorze ubezpieczeƒ majàtkowych – o 9,59% (wykres 4.6.3).

¸àcznie w ca∏ym sektorze sk∏adka osiàgn´∏a wartoÊç 27,6 mld z∏ (wzros∏a o 2,9 mld z∏ w sto-
sunku do 2003 r.). Dynamika sk∏adki w ubezpieczeniach na ˝ycie pozosta∏a wy˝sza ni˝ w ubez-
pieczeniach majàtkowych (wykres 4.4.4), ale wi´kszy przyrost dynamiki sk∏adki charakteryzowa∏ 
ubezpieczenia majàtkowe. 

W dziale ubezpieczeƒ na ˝ycie wartoÊç sk∏adki wzros∏a g∏ównie za sprawà ubezpieczeƒ na 
˝ycie z funduszem kapita∏owym, natomiast w dziale ubezpieczeƒ majàtkowych szczególnie wysokà 
dynamikà wzrostu charakteryzowa∏y si´, podobnie jak w latach poprzednich, ubezpieczenia przed 
ró˝nymi rodzajami ryzyka finansowego, ubezpieczenia kredytu, ochrony prawnej i odpowiedzial-
noÊci cywilnej ogólnej (tabela 4.6.3). 

W 2004 r. utrzymywa∏y si´ dysproporcje pomi´dzy krajami cz∏onkowskimi UE, jeÊli chodzi 
o wartoÊç zgromadzonych sk∏adek. Sk∏adka ubezpieczeniowa na 1 mieszkaƒca (wspó∏czynnik 

263 Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004, NBP, s. 124.

264 Sk∏adka przypisana brutto (lub przypis sk∏adki brutto) oznacza wartoÊç sk∏adek nale˝nych zak∏adowi ubezpieczeƒ 
za dany okres. Ilekroç w dalszej cz´Êci opracowania b´dzie mowa o sk∏adce, nale˝y przez to rozumieç sk∏adk´ 
przypisanà brutto.

Wykres 4.6.2. Struktura kapita∏u podstawowego wed∏ug grup inwestorów w 2004 r.

èród∏o: dane KNUiFE.
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ochrony) i relacja wartoÊci sk∏adki do PKB (wspó∏czynnik penetracji) sà w Polsce ni˝sze ni˝ 
w rozwini´tych krajach Unii Europejskiej i w innych krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej 
(wykresy 4.6.5 i 4.6.6).

W krajach Europy Zachodniej wartoÊç sk∏adek zebranych przez ubezpieczycieli 
z tytu∏u sprzeda˝y ubezpieczeƒ na ˝ycie jest wy˝sza ni˝ z tytu∏u sprzeda˝y polis majàtkowych. 
W Polsce ubezpieczenia na ˝ycie nadal sà traktowane jako „elitarne”. 

Wykres 4.6.4. Tempo wzrostu sk∏adki w Polsce 

èród∏o: dane KNUiFE.
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Wykres 4.6.5. Wspó∏czynnik ochrony ubezpieczeniowej w 2003 r. (wartoÊç sk∏adki per 
capita) 

èród∏o: World insurance in 2003: insurance industry on the road to recovery. SIGMA, No 3/2004, www.swissre.com.
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Tabela 4.6.3. Tempo wzrostu sk∏adki w wybranych grupach ubezpieczeƒ majàtkowych (w %)

2001 2002 2003 2004

Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej ogólnej1 13 9 16 20

Ubezpieczenia kredytów 40 34 17 27

Ubezpieczenia ryzyka finansowego 25 29 20 39

Ubezpieczenia ochrony prawnej 443 133 85 31

Ubezpieczenia majàtkowe 5 1 3 9

1 Ubezpieczenia te obejmujà odpowiedzialnoÊç cywilnà, np. z tytu∏u wykonywania zawodu doradcy podatkowego, 
poÊrednika ubezpieczeniowego, architekta, bieg∏ego rewidenta, jak równie˝ OC cz∏onków w∏adz lub dyrekcji 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”. 
èród∏o: dane KNUiFE.
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WielkoÊç aktywów

W 2004 r. aktywa sektora wzros∏y o 15,1%, do poziomu 77,5 mld z∏. W dzia-
le ubezpieczeƒ na ˝ycie przyrost aktywów by∏ wi´kszy (wzrost o 18,0%, do pozio-
mu 45,8 mld z∏) ni˝ w dziale ubezpieczeƒ majàtkowych (wzrost o 11,1%, do poziomu 
31,7 mld z∏)265. Ró˝nic´ t´ spowodowa∏, w du˝ej mierze, charakter dzia∏alnoÊci obu sektorów. 
Ubezpieczenia na ˝ycie sà umowami d∏ugoterminowymi, w zwiàzku z czym gromadzone Êrodki na 
wyp∏aty Êwiadczeƒ kumulujà si´, powi´kszajàc wartoÊç aktywów. NBP nie dysponuje informacjami 
na temat liczby zawartych umów.

4.6.2. Poziom koncentracji i konkurencji w sektorze

W porównaniu z innymi segmentami systemu finansowego sektor ubezpieczeniowy charak-
teryzowa∏ si´ wysokim poziomem koncentracji. Przyczynà tego by∏ bardzo wysoki udzia∏ Grupy PZU 
SA zarówno w ubezpieczeniach majàtkowych, jak i na ˝ycie. W 2004 r., podobnie jak w ostatnich 
kilku latach, spad∏y jednak miary koncentracji. 

Wskaênik CR5 w dziale ubezpieczeƒ na ˝ycie wyniós∏ 77%, podczas gdy w ubezpieczeniach 
majàtkowych – 78%. Grupa PZU SA pozostaje dominujàcym ubezpieczycielem, który obejmuje 43% 
rynku ubezpieczeƒ na ˝ycie i 50% rynku ubezpieczeƒ majàtkowych.

Spadek miar koncentracji w ostatnich latach wynika z tego, ˝e mniejsi ubezpieczyciele 
szybciej i ∏atwiej reagujà na potrzeby zg∏aszane przez rynek, proponujàc nowe produkty. Stosu-
jà równie˝ polityk´ konkurencyjnych cen, przyciàgajàc klientów nastawionych na minimalizacj´ 
kosztów ubezpieczenia. Ch´tniej oferujà ubezpieczenia niszowe. W porównaniu z 2003 r. pi´ciu 

265 Dane KNUiFE.

Wykres 4.6.6. Wspó∏czynnik penetracji w 2003 r. (relacja wartoÊci sk∏adek do PKB)

èród∏o: World insurance in 2003: insurance industry on the road to recovery. SIGMA, No 3/2004, www.swissre.com.
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èród∏o: dane KNUiFE.
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najwi´kszych ubezpieczycieli na ˝ycie zebra∏o sk∏adki ni˝sze o 5,7%, a pi´ç najwi´kszych zak∏adów 
ubezpieczeƒ majàtkowych – o 2,9%267.

4.6.3. Wyniki finansowe sektora

Wyniki finansowe zak∏adów ubezpieczeƒ ˝yciowych i majàtkowych wskazywa∏y na dalszà 
popraw´ sytuacji sektora. W 2004 r. poprawi∏y si´ wyniki techniczne i wyniki finansowe268. 

Wykres 4.6.8. Udzia∏ zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie w rynku w 2004 r.266

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych KNUiFE.
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Wykres 4.6.9. Udzia∏ zak∏adów ubezpieczeƒ majàtkowych w rynku w 2004 r.

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych KNUiFE.
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Tabela 4.6.4. Wskaênik koncentracji HHI poszczególnych sektorów systemu finansowego

Instytucje Indeks obliczany wg: 2001 2002 2003 2004

Banki komercyjne aktywów 0,0894 0,0877 0,0830 0,0772

Towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych

aktywów netto funduszy 
zarzàdzanych przez TFI 0,1262 0,1419 0,1494 0,1603

PTE aktywów netto 0,1653 0,1650 0,1646 0,1616

Towarzystwa ubezpieczeƒ na ˝ycie sk∏adki 0,3196 0,2957 0,2532 0,2223

Towarzystwa ubezpieczeƒ 
majàtkowych sk∏adki 0,3529 0,3387 0,3097 0,2785

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych NBP, KNUiFE, STFI.

266 Udzia∏ w rynku mierzony udzia∏em sk∏adki danego ubezpieczyciela w sk∏adce ca∏ego sektora.

267 Dane KNUiFE.

268 Wynik techniczny to wynik osiàgni´ty z dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, natomiast wynik finansowy to wynik 
osiàgni´ty z ca∏ej dzia∏alnoÊci. 
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Przy wzroÊcie sk∏adki w sektorze ubezpieczeƒ poprawi∏y si´ wyniki techniczne – ∏àcznie 
w ca∏ym sektorze o 40,9% – i finansowe – ∏àcznie o 46,3%. Wzros∏y tak˝e kapita∏y w∏asne – ∏àcznie 
o 24,3% (tabela 4.6.5). Tak du˝y wzrost wynika∏ z tego, ˝e w sytuacji silnego wzrostu zebranych 
sk∏adek, w celu utrzymania marginesu wyp∏acalnoÊci, zak∏ady ubezpieczeƒ musia∏y podnieÊç kapita-
∏y w∏asne, aby sprostaç wymogom narzuconym przez ustaw´ o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej269.

W 2004 r. zwi´kszy∏a si´ liczba zak∏adów ubezpieczeƒ z dodatnim wynikiem technicznym 
(tabela 4.6.6).

Poprawi∏y si´ tak˝e wskaêniki efektywnoÊci. Nale˝y pami´taç, ˝e du˝y wp∏yw na t´ popraw´ 
mia∏y wyniki Grupy PZU SA, lidera na polskim rynku (mimo zmniejszajàcego si´ poziomu wskaênika 
koncentracji). Ogólnie, wi´ksze zak∏ady ubezpieczeƒ charakteryzowa∏y si´ lepszymi wynikami finan-
sowymi. Si∏a marki i pozycji rynkowej tych ubezpieczycieli sprawi∏a, ˝e przychody z tytu∏u sk∏adek 
utrzymywa∏y si´ na wysokim poziomie (bez koniecznoÊci stosowania polityki konkurencyjnych cen); 
jednoczeÊnie ∏atwiej im by∏o redukowaç koszty.

4.6.4. Struktura portfela inwestycyjnego

Polityka lokacyjna zak∏adów ubezpieczeƒ w 2004 r. by∏a wcià˝ ostro˝na. Preferowa∏y one 
inwestycje w obligacje, które od wielu lat majà wysoki udzia∏ w ca∏oÊci aktywów. Nale˝y jednak 
odnotowaç tendencj´ do zmniejszania si´ ich udzia∏u w portfelu inwestycyjnym na korzyÊç innych 
form inwestowania.

Stosunkowo ma∏à cz´Êç portfela inwestycyjnego ubezpieczycieli stanowi∏y akcje. 
Lata 2003–2004 przynios∏y jednak wzrost inwestycji w akcje i wyraêniejszy wzrost lokat 
w strukturze portfela inwestycyjnego. Wzrost inwestycji w akcje prawdopodobnie wynika∏ ze 
wzrostu wartoÊci spó∏ek gie∏dowych w portfelu inwestycyjnym, a nie z nowych inwestycji ubez-

269 Zgodnie z art. 146 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej zak∏ad ubezpieczeƒ musi posiadaç Êrodki w∏asne 
w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ margines wyp∏acalnoÊci. Sposób wyliczenia marginesu wyp∏acalnoÊci dla dzia∏ów i grup 
ubezpieczeƒ jest okreÊlony w Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu 
wyliczenia wysokoÊci marginesu wyp∏acalnoÊci oraz minimalnej wysokoÊci kapita∏u gwarancyjnego dla dzia∏ów i grup 
ubezpieczeƒ (Dz.U. z 2003 r., nr 211, poz. 2060). 

Tabela 4.6.5. Wybrane pozycje finansowe zak∏adów ubezpieczeƒ (w mln z∏)

  2001 2002 2003 2004

Zak∏ady ubezpieczeƒ 
na ˝ycie

Sk∏adka 9.257 9.902 11.167 12.739

Wynik techniczny 411 741 1.126 1.320

Wynik finansowy 402 540 1.139 1.463

Aktywa 26.971 33.136 38.991 45.782

Kapita∏ w∏asny 3.762 4.499 5.483 6.507

Zak∏ady ubezpieczeƒ 
majàtkowych

Sk∏adka 13.123 13.158 13.589 14.892

Wynik techniczny -249 -98 77 366

Wynik finansowy 672 923 905 1.512

Aktywa 21.203 24.249 26.732 31.717

Kapita∏ w∏asny 5.101 6.279 7.078 11.233

èród∏o: dane KNUiFE.

Tabela 4.6.6. Liczba zak∏adów ubezpieczeƒ z dodatnim i ujemnym wynikiem technicznym1

 Ogó∏em Zak∏ady ubezpieczeƒ na 
˝ycie

Zak∏ady ubezpieczeƒ 
majàtkowych

 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Z dodatnim wynikiem technicznym 18 25   6 13 12 12

Z ujemnym wynikiem technicznym 55 43 29 19 26 24

1 Uwzgl´dniono tylko informacje dotyczàce wyników zak∏adów ubezpieczeƒ z siedzibà w Polsce. Pomini´to zatem 
wyniki oddzia∏u g∏ównego w ubezpieczeniach majàtkowych.
èród∏o: dane KNUiFE.
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pieczycieli. Wzrost wartoÊci portfela akcyjnego ubezpieczycieli by∏ bowiem wolniejszy ni˝ wzrost 
indeksu gie∏dowego WIG. Wzrost wartoÊci lokat w jednostkach powiàzanych by∏ wynikiem dzia∏aƒ 
zak∏adów ubezpieczeƒ majàtkowych. W 2004 r. inwestycje w postaci lokat w jednostkach powiàza-
nych przynios∏y ubezpieczycielom majàtkowym wysokie zyski, podczas gdy zak∏adom ubezpieczeƒ 
na ˝ycie przynios∏y straty. 

4.6.5. Oferta produktowa

Oferta produktowa w 2004 r. nie zmieni∏a si´ istotnie. WÊród ubezpieczeƒ majàtkowych 
wcià˝ przewa˝a∏y ubezpieczenia komunikacyjne (OC i casco pojazdów làdowych), które stanowi∏y 
2/3 ca∏ego portfela (wykres 4.6.10). WÊród ubezpieczeƒ ˝yciowych nadal najwi´kszy udzia∏ mia∏y 
natomiast ubezpieczenia na ˝ycie – w tej grupie mieÊci∏y si´ polisy na ˝ycie, do˝ycie oraz kombina-
cje tych produktów (wykres 4.6.11).

W 2004 r. nie zmieni∏ si´ znacznie zakres produktów oferowanych przez zak∏ady ubezpie-
czeƒ, chocia˝ stara∏y si´ one wprowadziç na rynek nowe produkty. Niektóre rozwiàzania pojawi∏y 
si´ w wyniku dostosowania polskich uregulowaƒ do norm UE (z chwilà wejÊcia naszego kraju do UE 
obowiàzkowe ubezpieczenie OC samochodów obj´∏o swoim zasi´giem obszar ca∏ej Unii).

Rok 2004 przyniós∏ wysokà dynamik´ wzrostu takich ubezpieczeƒ, jak ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej ogólnej, ubezpieczenia finansowe (w tym ubezpieczenia kredytów i ryzyka 

Tabela 4.6.7. Struktura portfela inwestycyjnego dla sektora ogó∏em

2002 2003 2004

wartoÊç
(mln z∏) udzia∏ (%) wartoÊç

(mln z∏) udzia∏ (%) wartoÊç
(mln z∏) udzia∏ (%)

Lokaty w jednostkach powiàzanych1 2.651 5,8 2.740 5,2 5.692 10,1

Akcje2 3.043 6,6 4.117 7,9 4.935 8,8

Obligacje3 38.068 83,2 43.077 82,2 42.606 75,8

Po˝yczki zabezpieczone hipotecznie 
i pozosta∏e 112 0,2 128 0,2 101 0,2

Inne lokaty4 1.896 4,1 2.346 4,5 2.890 5,1

1 Dominujà tu udzia∏y lub akcje w jednostkach powiàzanych.
2 W tej pozycji znajdujà si´ równie˝ jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych.
3 Dominujà tu obligacje skarbowe.
4 Dominujà tu lokaty terminowe w instytucjach kredytowych.
èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych KNUiFE.

Wykres 4.6.10. Struktura produktowa ubezpieczeƒ majàtkowych w 2004 r.

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych KNUiFE.    
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30,40%
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Ubezpieczenia wypadku i choroby zawodowej (4,63%)
Ubezpieczenia kredytu (1,79%)

Gwarancja ubezpieczeniowa (0,81%)

Casco pojazdów powietrznych (0,11%)

OC pojazdów làdowych (33,94%)
Ubezpieczenia szkód wywo∏anych ˝ywio∏ami (11,54%)

Ubezpieczenia ˝eglugi (0,57%)

OC statków ˝eglugi (0,13%)

Ubezpieczenia pomocy w czasie podró˝y (0,65%)

Ubezpieczenia od choroby (0,99%)
Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie (0,82%)
Ubezpieczenia przed ryzykiem finansowym (1,80%)
Casco pojazdów szynowych (0,02%)
OC statków powietrznych (0,14%)
Ubezpieczenia ochrony prawnej (0,06%)

Casco pojazdów làdowych (30,40%)
Ubezpieczenia od kradzie˝y (7,33%)
OC nieuj´te w pozosta∏ych grupach (4,28%)
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finansowego, np. utraty zatrudnienia, utraty zysków, utraty sta∏ego êród∏a dochodu, utraty war-
toÊci rynkowej) i ubezpieczenia ochrony prawnej270. Pomimo szybkiego rozwoju ich procentowy 
udzia∏ w sk∏adce sektora ubezpieczeƒ majàtkowych pozostaje niewielki (tabela 4.6.8).

Jednym z rodzajów ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej ogólnej sà obowiàz-
kowe ubezpieczenia z tytu∏u wykonywania zawodu. W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie ustawy 
o ubezpieczeniach obowiàzkowych powsta∏ obowiàzek posiadania ubezpieczenia OC przez pewne 
grupy zawodowe. Towarzystwa dostosowa∏y swojà ofert´ z zakresu OC do wymogów ustawowych 
– pojawi∏y si´ ubezpieczenia OC adwokatów, radców prawnych, notariuszy, bieg∏ych rewidentów, 
komorników itp.

W przypadku produktów ubezpieczenia ochrony prawnej na rynku pojawi∏y si´, oprócz 
ochrony prawnej z tytu∏u zdarzeƒ komunikacyjnych, ubezpieczenia ochrony prawnej w ˝yciu pry-
watnym, zwiàzane z wykonywaniem zawodu, czy ochrony w obrocie gospodarczym. 

Ubezpieczenie kredytów hipotecznych to ubezpieczenie pomostowe do czasu uprawomoc-
nienia si´ wpisu hipoteki w ksi´dze wieczystej, bardzo popularne i ÊciÊle zwiàzane z rozwojem 
rynku kredytów mieszkaniowych. Oferujàc te ubezpieczenia, zak∏ady obejmujà ochronà ubezpie-
czeniowà wcià˝ nowe rodzaje ryzyka: oprócz ryzyka Êmierci tak˝e ryzyko utraty pracy (bezrobocia), 
ryzyko ca∏kowitej i czasowej niezdolnoÊci do pracy itp. 

Utrzymuje si´ wysoka dynamika sprzeda˝y ubezpieczeƒ finansowych, g∏ównie za sprawà 
rosnàcego popytu na ubezpieczenia kredytów i nale˝noÊci handlowych. WÊród ubezpieczeƒ finan-
sowych wa˝ne miejsce zajmujà ubezpieczenia wierzytelnoÊci handlowych. Po wejÊciu Polski do UE 
rozszerzy∏a si´ skala obrotów handlowych; polskie firmy cz´Êciej ubezpieczajà swoje nale˝noÊci 
od partnerów z krajów unijnych, zagraniczni kontrahenci wymagajà od polskich przedsi´biorców 
gwarancji zap∏aty wierzytelnoÊci z odroczonym terminem p∏atnoÊci. Pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç ubez-
pieczenia strat finansowych z tytu∏u ryzyka kursowego w okresie korzystania z kredytu kupieckiego 

270 Istotà tego ubezpieczenia jest ubezpieczenie „s∏abszej strony umowy”. Ubezpieczyciel zapewnia na podstawie 
wystawionej polisy pokrycie kosztów, np. adwokata, radcy prawnego czy nale˝noÊci bieg∏ych powo∏anych przez sàd, 
a tak˝e op∏at sàdowych.

Wykres 4.6.11. Struktura produktowa ubezpieczeƒ na ˝ycie w 2004 r.

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych KNUiFE.

1,2%

0,2%

18,0%

31,8%

48,8%

Ubezpieczenia posagowe (1,2%)

Ubezpieczenia rentowe (0,20%)

Ubezpieczenia na ˝ycie (48,8%)

Ubezpieczenia na ˝ycie z funduszem kapita∏owym (31,8%)

Ubezpieczenia wypadkowe, jeÊli sà uzupe∏nieniem
ww. ubezpieczeƒ (18,0%)

Tabela 4.6.8. Udzia∏ grup o najwy˝szej dynamice wzrostu w sk∏adce sektora ubezpieczeƒ 
majàtkowych (w %)

 2002 2003 2004

Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej ogólnej 3,4 3,8 4,3

Ubezpieczenia kredytów 1,3 1,5 1,8

Ubezpieczenia ryzyka finansowego 1,2 1,4 1,8

Ubezpieczenia ochrony prawnej 0,03 0,05 0,06

èród∏o: dane KNUiFE.
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w eksporcie. W ubezpieczeniu kredytu kupieckiego zaoferowano innowacyjny sposób naliczania 
sk∏adek (wysokoÊç sk∏adki okreÊla sam ubezpieczajàcy, wybierajàc tym samym maksymalnà sum´ 
ubezpieczenia).

W 2004 r. pojawi∏o si´ ubezpieczenie na ˝ycie, w którym ochronà obj´ta jest nie tylko 
rodzina ubezpieczonego, ale tak˝e por´czyciele. Poszukujàc nisz rynkowych, zak∏ady ubezpieczeƒ 
zaoferowa∏y równie˝ nowatorskie rozwiàzania skierowane do wàskiego grona odbiorców, takie jak 
pakiet dla p∏etwonurków, ubezpieczenie rowerzystów, grupowe ubezpieczenia na ˝ycie dla rodzi-
ców i opiekunów dzieci niepe∏nosprawnych czy bezp∏atne ubezpieczenie na ˝ycie dawców nerek 
lub dawców fragmentów wàtroby.

Do czasu przyj´cia rozwiàzaƒ ustawowych nie nale˝y spodziewaç si´ sprzeda˝y komercyjnych 
ubezpieczeƒ zdrowotnych. Zak∏ady ubezpieczeniowe w 2004 r. pracowa∏y nad przygotowaniem 
oferty, która chocia˝ w cz´Êci zaspokoi oczekiwania klientów (ubezpieczenie na ˝ycie z bardzo sze-
rokim zakresem ochrony zdrowia, na podstawie umów podpisanych z renomowanymi placówkami 
medycznymi).

4.6.6. Kana∏y dystrybucji

Na polskim rynku ubezpieczeniowym niekwestionowanymi liderami w dystrybucji ubezpie-
czeƒ pozostali agenci ubezpieczeniowi (zapewniali zak∏adom ubezpieczeƒ 55% sk∏adki271). Zak∏ady 
ubezpieczeƒ podpisywa∏y umowy agencyjne z podmiotami gospodarczymi o ró˝nym statusie praw-
nym272. Dla agentów mog∏y pracowaç osoby fizyczne wykonujàce czynnoÊci agencyjne273. 

Zwi´kszy∏a si´ równie˝ sprzeda˝ ubezpieczeƒ typu direct, tzn. bez poÊredników. Sprzeda˝ 
bezpoÊrednia obejmowa∏a: sprzeda˝ przez pracowników274 (tzn. poprzez oddzia∏y, filie), Internet 
i telefon. 

Zak∏ady ubezpieczeƒ pozyskiwa∏y oko∏o 30% sk∏adki przez pracowników. JeÊli jednak wy∏à-
czyç z tych obliczeƒ Grup´ PZU SA, najwi´kszego ubezpieczyciela na rynku, majàcego rozbudo-
wanà sieç oddzia∏ów i filii, to istotnie zmieni si´ struktura kana∏ów dystrybucji. Okazuje si´, ˝e bez 
lidera tylko 12% sk∏adki pochodzi∏o ze sprzeda˝y za poÊrednictwem pracowników.

Zak∏ady ubezpieczeƒ próbowa∏y wykorzystywaç nowe kana∏y dystrybucji, aby zwi´kszyç 
dost´pnoÊç swoich produktów dla potencjalnych klientów. Istotnym kana∏em dystrybucji sta∏y si´ 
banki (bancassurance). Tendencja ta wzmocni∏a si´ w 2004 r. Poprzez bankowe kana∏y sprzeda˝y 
zak∏ady ubezpieczeƒ uzyska∏y 5,31% ogó∏u sk∏adki, podczas gdy w 2003 r. – 2,83%275.

Obserwuje si´ zwi´kszenie sprzeda˝y za poÊrednictwem telefonu i Internetu. Cz´sto te˝ 
oferta ubezpieczeniowa by∏a zamieszczana na stronach internetowych banków. Za poÊrednictwem 
telefonu i Internetu ubezpieczyciele uzyskali w 2004 r. 3,4% sk∏adki (4,1% ze sprzeda˝y ubezpie-
czeƒ na ˝ycie i 2,8% ze sprzeda˝y ubezpieczeƒ majàtkowych). W  2003 r. udzia∏ ten by∏ mniejszy 
i wynosi∏ 1,5% ze sprzeda˝y ubezpieczeƒ na ˝ycie i 1,8% ze sprzeda˝y ubezpieczeƒ majàtkowych276. 
Stopniowo ten sposób nabywania polis zyskiwa∏ zwolenników wÊród ubezpieczajàcych. Przez Inter-
net sprzedawane sà zarówno polisy ˝yciowe, jak i majàtkowe, chocia˝ nale˝y zauwa˝yç, ˝e w ten 
sposób oferowano raczej produkty, w których ocena ryzyka ubezpieczeniowego nie jest skompli-
kowana. Dalszy rozwój nowych kana∏ów dystrybucji zwi´kszy atrakcyjnoÊç oferty produktowej, 
poprawi jej dost´pnoÊç, ograniczy koszty. 

271 Obliczenia w∏asne na podstawie danych KNUiFE.

272 Mogà to byç osoby fizyczne, osoby prawne lub podmioty bez osobowoÊci prawnej.

273 Po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w art. 9 ustawy o poÊrednictwie ubezpieczeniowym.

274 W oddzia∏ach i filiach zak∏adów ubezpieczeƒ zatrudnieni sà pracownicy etatowi, którzy bezpoÊrednio 
i bezprowizyjnie sprzedajà ubezpieczenia klientom, natomiast agenci ubezpieczeniowi szukajà klientów, 
a po zawarciu ubezpieczenia (sprzeda˝y polisy) otrzymujà wynagrodzenie prowizyjne. 

275 Obliczenia w∏asne na podstawie danych KNUiFE.

276 Dane KNUiFE.
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Us∏ugi transgraniczne Êwiadczone by∏y g∏ównie na rzecz klientów korporacyjnych, rzadziej 
dla klientów detalicznych (problemy j´zykowe, brak poczucia bezpieczeƒstwa, a tak˝e bariery kosz-
towe277). Nale˝y uznaç, ˝e obecnie transgraniczny rynek us∏ug ubezpieczeniowych ma znaczenie 
marginalne. 

4.6.7. Perspektywy

Du˝e znaczenie dla rozwoju sektora ma zasada jednolitego paszportu. Oznacza ona, ˝e 
zak∏ad ubezpieczeƒ majàcy licencj´ w dowolnym kraju Unii Europejskiej mo˝e Êwiadczyç us∏ugi 
ubezpieczeniowe na terytorium pozosta∏ych krajów Wspólnoty na takich samych warunkach, jak 
firmy krajowe. Zasada jednolitego paszportu oznacza mo˝liwoÊç zak∏adania oddzia∏ów oraz Êwiad-
czenia us∏ug w pozosta∏ych krajach Wspólnoty bez koniecznoÊci uzyskiwania w nich dodatkowej 
zgody na prowadzenie dzia∏alnoÊci. 

Od przystàpienia Polski do Unii Europejskiej zak∏ady ubezpieczeƒ mogà sprzedawaç polisy na 
terytorium wszystkich paƒstw Wspólnoty (zasada swobody Êwiadczenia us∏ug ubezpieczeniowych). 
Us∏ugi mogà byç Êwiadczone w postaci:

–  czynnej swobody Êwiadczenia us∏ug – us∏ugodawca przekroczy∏ granic´ jednego kraju 
w celu sprzeda˝y w innym kraju,

–  biernej swobody Êwiadczenia us∏ug – us∏ugobiorca jedzie do kraju us∏ugodawcy, aby kupiç 
us∏ug´ (polis´),

–  korespondencyjnej – us∏ugodawca i us∏ugobiorca pozostajà w swoich krajach, a us∏uga 
Êwiadczona jest korespondencyjnie.

 Zainteresowanie sprzeda˝à polis w Polsce do koƒca grudnia 2004 r. wyrazi∏y 174 zak∏a-
dy ubezpieczeƒ z paƒstw UE-25 i EFTA278, które zawiadomi∏y KNUiFE o zamiarze prowadzenia 
dzia∏alnoÊci:

–  29 zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie,

–  145 zak∏adów ubezpieczeƒ majàtkowych. 

 Realizacja zamierzeƒ zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ mo˝e przyczyniç si´ do wzro-
stu konkurencji na polskim rynku ubezpieczeƒ, b´dzie to jednak zale˝a∏o od tego, czy zak∏ady te 
zacznà prowadziç dzia∏alnoÊç operacyjnà.

Z listy tych ubezpieczycieli mo˝na wnioskowaç, ˝e wi´kszoÊç z nich b´dzie zorientowana na 
du˝e ryzyko przemys∏owe oraz mi´dzynarodowe programy ubezpieczeniowe. Warto podkreÊliç, ˝e 
ju˝ wczeÊniej, przed wstàpieniem Polski do UE, czo∏owi ubezpieczyciele europejscy byli obecni na 
polskim rynku. 

 Polskie zak∏ady ubezpieczeƒ by∏y na terenie UE o wiele mniej ekspansywne ni˝ ich zagra-
niczni konkurenci w Polsce. Do koƒca 2004 r. zaledwie cztery polskie firmy (dwa zak∏ady ubezpie-
czeƒ na ˝ycie i dwa zak∏ady ubezpieczeƒ majàtkowych) zg∏osi∏y zamiar oferowania swoich us∏ug 
na terenie paƒstw UE (w krajach nadba∏tyckich, Niemczech i na W´grzech)279. Stosunkowo niedu˝a 
ekspansja zewn´trzna wynika z du˝ego udzia∏u inwestorów strategicznych z Unii Europejskiej 
w podmiotach operujàcych w Polsce. W zwiàzku z tym nie nale˝y tak˝e spodziewaç si´ ekspansji 
zagranicznej firm ubezpieczeniowych dzia∏ajàcych w Polsce.

Przysz∏a struktura sektora ubezpieczeƒ b´dzie wypadkowà dzia∏ania dwóch przeciwstaw-
nych si∏. Z jednej strony b´dzie utrzymywa∏a si´ tendencja do zmniejszania koncentracji sektora, 
na skutek utraty udzia∏u w rynku przez liderów na korzyÊç mniejszych podmiotów. Z drugiej strony 

277 Bariery kosztowe wià˝à si´ z kosztami transferu sk∏adki ubezpieczeniowej za granic´, szczególnie w tych krajach, 
które nie wesz∏y do strefy euro, gdzie sk∏adki p∏acone sà w walucie krajowej.

278 Dane KNUiFE.

279 Polski rynek ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych w roku 2004. „Biuletyn Miesi´czny KNUiFE” nr 1/2005. 
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wskutek rosnàcej konkurencji mo˝e pojawiç si´ tendencja do konsolidacji sektora: mniejsze i „s∏ab-
sze” ekonomicznie zak∏ady mogà byç przejmowane przez silniejsze podmioty. Pomimo zauwa˝alnej 
w 2004 r. poprawy wyników technicznych i finansowych zak∏adów ubezpieczeƒ niektóre podmioty 
sektora ubezpieczeniowego nie b´dà w stanie osiàgnàç liczàcego si´ udzia∏u w rynku i przekroczyç 
progu rentownoÊci. 

JednoczeÊnie wzrost konkurencji wp∏ynie korzystnie na pozycj´ klientów. Mo˝na spodziewaç 
si´ poprawy jakoÊci obs∏ugi, poszerzenia zakresu oferty ubezpieczeniowej oraz wi´kszej dba∏oÊci 
o interesy klientów. 

4.7. Biura i domy maklerskie

Na rynku funkcjonujà dwa rodzaje instytucji prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà: biura 
maklerskie oraz domy maklerskie. Na potrzeby niniejszego opracowania „domami maklerskimi” 
nazywane b´dà samodzielne podmioty dzia∏ajàce wy∏àcznie w formie spó∏ek akcyjnych280, nato-
miast „biurami maklerskimi” – wydzielone finansowo i organizacyjnie jednostki nale˝àce do ban-
ków, prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà.

4.7.1.  Ewolucja wielkoÊci i struktury sektora zwiàzanego z prowadzeniem 
dzia∏alnoÊci maklerskiej

W 2003 i 2004 r. zwi´kszy∏a si´ wartoÊç aktywów instytucji maklerskich, po spadku w latach 
2001–2002. W 2004 r. podmioty maklerskie zanotowa∏y najwi´kszy wÊród innych instytucji finan-
sowych przyrost aktywów (o 48,7%), które wynios∏y 5,5 mld z∏.

Zmniejszanie si´ liczby biur i domów maklerskich w ciàgu ostatnich lat by∏o konsekwencjà 
wzmagajàcej si´ konkurencji i niekorzystnej koniunktury w latach 2001–2002. W 2004 r. tendencja 
do spadku liczby tych podmiotów zosta∏a prze∏amana – ich liczba wzros∏a do 39281. Dla porównania: 
w 2003 r. liczba podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà wynios∏a 36, a w 2002 r. – 38. 

W ciàgu ostatnich kilku lat na rynku us∏ug maklerskich wyraêny by∏ proces koncentracji. 
W 2001 r. udzia∏ pi´ciu najwi´kszych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami na GPW (wskaê-
nik CR5) wyniós∏ 43%, w 2002 r. 54%, a w 2003 r. ju˝ 64%. W 2004 r. wskaênik ten nieznacznie 
spad∏ (do 62%), co mo˝e Êwiadczyç o zahamowaniu tego procesu. Do podmiotów o najwi´kszym 
udziale w obrotach gie∏dy do∏àczy∏ BDM PKO BP, który podwoi∏ swój udzia∏ w obrotach na rynku 
akcji i obligacji. Udzia∏ najwi´kszych podmiotów w obrotach akcjami na GPW w 2003 i 2004 r. 
przedstawia wykres 4.7.1.

W 2004 r. nie zanotowano zmian wÊród liderów poszczególnych segmentów rynku gie∏do-
wego. Na rynku akcji swojà pozycj´ utrzyma∏ DM BH, a na rynku obligacji 4,4 pkt proc. udzia∏u 
utraci∏ CDM Pekao. Na rynku opcji natomiast znacznie zwi´kszy∏ swój udzia∏ DI BRE Banku (wzrost 
o 15 pkt proc. w porównaniu z 2003 r.). Równie˝ na rynku kontraktów terminowych konsekwent-
nie umacnia swojà pozycj´ dotychczasowy lider – DM BOÂ (wzrost o 5 pkt proc.). Podmioty o naj-
wi´kszym udziale w obrotach gie∏dy w 2004 r. przedstawia tabela 4.7.1.

Tabela 4.7.1. Podmioty o najwi´kszym udziale w obrotach gie∏dy w 2004 r. (udzia∏ w rynku 
w %, wielkoÊç obrotów w mln z∏ i szt.)

Rynek akcji Rynek obligacji Rynek kontraktów 
terminowych Rynek opcji

DM BH
18,47%
20.276,52 mln z∏

CDM Pekao SA
35,55%
2.779,90 mln z∏

DM BOÂ SA
20,67%
1.491.695 szt.

DI BRE Banku
39,55%
62.290 szt.

èród∏o: dane GPW.

280 Cz´Êç domów maklerskich to podmioty zale˝ne od banków i dzia∏ajàce z nimi w ramach jednej grupy kapita∏owej.
281 W tym 33 domy maklerskie i 6 biur maklerskich.
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4.7.2. Wyniki finansowe282

W latach 2002–2003 instytucje maklerskie w obliczu niekorzystnej sytuacji na rynku ograni-
cza∏y koszty dzia∏alnoÊci. Dzia∏ania te, wraz z poprawà koniunktury na gie∏dzie w drugiej po∏owie 
2003 r., wp∏yn´∏y na stopniowà popraw´ wyników finansowych. Rok 2004 okaza∏ si´ bardzo 

282 Dane dotyczà 37 podmiotów maklerskich, które przekaza∏y roczne sprawozdanie za 2004 r.

Wykres 4.7.1. Udzia∏ najwi´kszych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami na GPW

2003 r.

2004 r.

èród∏o: dane GPW.
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Wykres 4.7.2. Wskaênik rentownoÊci obrotu brutto biur i domów maklerskich

Uwaga: wskaênik rentownoÊci obrotu brutto liczony jako stosunek wyniku dzia∏alnoÊci gospodarczej do przychodów 
z ca∏ej dzia∏alnoÊci.
èród∏o: dane GUS.
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korzystny dla podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà. ¸àczny wynik finansowy brutto 
w 2004 r. (519 mln z∏) by∏ znacznie wy˝szy ni˝ w 2003 r. (238 mln z∏). W 2004 r. zysk z ca∏ej dzia-
∏alnoÊci osiàgn´∏o 29 podmiotów, strat´ ponios∏o 8 podmiotów. Sytuacj´ podmiotów maklerskich 
w ostatnich latach obrazujà zmiany wysokoÊci wskaênika rentownoÊci obrotu brutto przedstawione 
na wykresie 4.7.2.

W 2004 r. podmioty maklerskie wi´cej przychodów uzyska∏y z tytu∏u prowizji (wzrost o 47% 
w porównaniu z 2003 r.), w tym z tytu∏u poÊrednictwa w sprzeda˝y papierów wartoÊciowych na 
rynku pierwotnym (wzrost o 180%). Zwi´kszy∏y si´ równie˝ przychody z poÊrednictwa w obrocie 
jednostkami funduszy inwestycyjnych, jednak przyrost nie by∏ tak du˝y jak w 2003 r. (wzrost o 54% 
w 2004 r. w porównaniu z 200% w 2003 r.). Pomimo bardzo dobrych wyników finansowych pod-
mioty prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà nie deklarowa∏y obni˝ania op∏at ponoszonych przez ich 
klientów.

4.7.3. Rynek us∏ug maklerskich

O wiele lepsza sytuacja finansowa biur i domów maklerskich by∏a skutkiem o˝ywienia na 
rynku pierwotnym oraz dobrej koniunktury na rynku wtórnym. W 2004 r. na GPW zadebiutowa∏o 
36 spó∏ek (w 2003 r. by∏o to tylko 6 spó∏ek), obroty na rynku akcji wzros∏y o 65%, a kapitalizacja 
zwi´kszy∏a si´ o 74%283. Najwi´cej ofert publicznych przeprowadzi∏ BDM PKO BP (10 ofert), jednak 
pod wzgl´dem wartoÊci przeprowadzonych ofert najlepszy by∏ DM BG˚ (oferowa∏ akcje PKO BP).

W 2004 r., podobnie jak w roku poprzednim, wzros∏a wartoÊç Êrodków na rachunkach 
papierów wartoÊciowych klientów biur i domów maklerskich. Zwi´kszy∏a si´ równie˝ liczba rachun-
ków inwestycyjnych. Liczb´ rachunków inwestycyjnych i wartoÊç zgromadzonych na nich Êrodków 
przedstawia tabela 4.7.2.

W 2004 r. nastàpi∏ dalszy rozwój dystrybucji us∏ug maklerskich z wykorzystaniem Internetu, 
do czego przyczyni∏y si´ poprawa sytuacji na gie∏dzie oraz liczne oferty publiczne spó∏ek. Ten spo-
sób komunikacji jest szczególnie popularny wÊród inwestorów indywidualnych. W II po∏owie roku 
Êredni udzia∏ liczby rachunków internetowych w liczbie rachunków w biurach i domach maklerskich 
wyniós∏ 14% (w II po∏owie 2003 r. by∏o to 9%). ̧ àcznie podmioty maklerskie prowadzà oko∏o 74 tys. 
tego typu rachunków. Najwi´cej rachunków internetowych w dalszym ciàgu prowadzi DM BZ WBK 
(oko∏o 18 tys.).

Do przyspieszenia zmian w sposobie dystrybucji us∏ug maklerskich przyczyni∏a si´ równie˝ 
nowelizacja Prawa o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi284. Umo˝liwi∏a ona oferowanie 
us∏ug maklerskich przez banki, które nie majà w swej strukturze biura maklerskiego. Powinno to 
spowodowaç nasilenie rozpocz´tej ju˝ tendencji do oferowania us∏ug maklerskich w okienkach 
bankowych. Takie rozwiàzanie pozwala bankom uatrakcyjniç ofert´, a domom maklerskim dotrzeç 
do wi´kszej liczby klientów po ni˝szych kosztach (oferowanie us∏ug w placówkach banków jest 
mniej kosztowne ni˝ otwieranie nowych punktów obs∏ugi klienta).

283 Kapitalizacja spó∏ek krajowych i zagranicznych notowanych na GPW.
284 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi oraz 
o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 594).

Tabela 4.7.2. Liczba rachunków i wartoÊç Êrodków na rachunkach papierów wartoÊciowych 
klientów

2001 2002 2003 2004

Liczba rachunków papierów wartoÊciowych prowadzonych przez 
biura i domy maklerskie (w szt., stan na koniec roku) 1.175.988 1.251.061 1.176.625 1.535.500

WartoÊç Êrodków na rachunkach papierów wartoÊciowych 
klientów biur i domów maklerskich (w mln z∏) 32.561,4 29.153,5 33.747,6 64.994,2

èród∏o: dane GUS.
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Nowe regulacje prawne pozwoli∏y tak˝e na poszerzenie wyboru oferowanych us∏ug. Ustawa 
o indywidualnych kontach emerytalnych285 umo˝liwi∏a instytucjom maklerskim oferowanie od 
1 wrzeÊnia 2004 r. tej dodatkowej formy oszcz´dzania na emerytur´. Biura i domy maklerskie nie 
wykazywa∏y jednak du˝ego zainteresowania prowadzeniem IKE (w 2004 r. otworzy∏y tylko 3,6% 
wszystkich kont). Przyczynà tego by∏ niski limit wp∏at na IKE286 powodujàcy, ˝e korzyÊci podat-
kowe mog∏yby byç mniejsze od kosztów zwiàzanych z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego. 
Jednak klienci otwierajàcy konta w instytucjach maklerskich wp∏acali na nie wi´ksze kwoty (Êrednio 
3 300 z∏) ni˝ w przypadku innych instytucji finansowych. Dlatego biura i domy maklerskie przycià-
gn´∏y ponad 10% ∏àcznych wp∏at na IKE.

4.7.4. Perspektywy

W latach 2002-2003 zagraniczne podmioty maklerskie ogranicza∏y swojà obecnoÊç na 
polskim rynku. Zwi´kszeniu ich obecnoÊci b´dà sprzyjaç lepsza koniunktura oraz wprowadzenie 
1 maja 2004 r. jednolitej licencji, u∏atwiajàcej zagranicznym instytucjom prowadzenie dzia∏alnoÊci 
w Polsce. Sk∏adane do KPWiG zawiadomienia o zamiarze rozpocz´cia dzia∏alnoÊci maklerskiej nie 
muszà byç jednak równoznaczne z rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci operacyjnej287. W 2004 r. dzia∏alnoÊç 
w Polsce rozpoczà∏ jedynie czeski broker internetowy FIO288. Mimo istniejàcego zainteresowania 
w 2004 r. ˝aden podmiot zagraniczny nie wykorzysta∏ tak˝e mo˝liwoÊci uzyskania zdalnego cz∏on-
kostwa na GPW289. Mo˝e to Êwiadczyç o tym, ˝e wzrost konkurencji na polskim rynku ze strony 
zagranicznych podmiotów b´dzie stopniowy.

Zwi´kszeniu przejrzystoÊci dzia∏ania biur i domów maklerskich b´dà sprzyja∏y nowe stan-
dardy dzia∏ania opracowane w 2004 r. przez Izb´ Domów Maklerskich290 (IDM). Od maja 2004 r. 
obowiàzuje standard okreÊlajàcy zasady inwestowania na rachunek w∏asny przez pracowników 
i podmioty powiàzane z domem maklerskim. W listopadzie 2004 r. uchwalony zosta∏ Kodeks 
Dobrych Praktyk Domów Maklerskich291. Regulacje te, oprócz podwy˝szenia jakoÊci i poziomu bez-
pieczeƒstwa obs∏ugi klientów, mogà równie˝ przyczyniç si´ do lepszego przygotowania polskiego 
sektora us∏ug maklerskich do konkurencji z zagranicznymi podmiotami.

W najbli˝szych latach mo˝na spodziewaç si´ dalszego wzrostu znaczenia internetowego 
kana∏u dystrybucji us∏ug maklerskich oraz cz´stszego oferowania tych us∏ug w placówkach ban-
ków. Rok 2005 mo˝e równie˝ byç korzystny dla podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà. 
Widoczne jest dalsze zainteresowanie polskich spó∏ek pozyskiwaniem Êrodków na rynku akcji292. 
Tak˝e cz´Êç nowych klientów przyciàgni´tych do biur i domów maklerskich dzi´ki przeprowadzo-
nym ju˝ ofertom publicznym mo˝e zainteresowaç si´ innymi notowanymi spó∏kami, co wp∏yn´∏oby 
na wzrost wp∏ywów z prowizji. 

285 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. nr 116, poz. 1205).
286 Wp∏aty dokonywane na Indywidualne Konto Emerytalne w roku kalendarzowym nie mogà przekroczyç kwoty 
odpowiadajàcej pó∏torakrotnoÊci prognozowanego przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej 
na dany rok, okreÊlonego w ustawie bud˝etowej lub ustawie o prowizorium bud˝etowym. W 2004 r. by∏o to 3 435 z∏.
287 Do 31 grudnia 2004 r. zamiar rozpocz´cia dzia∏alnoÊci na terenie Polski zg∏osi∏o 90 firm inwestycyjnych i 50 instytucji 
kredytowych.
288 Od wrzeÊnia 2004 r. Dom Maklerski Fio burzovní společnost, a.s. oferuje polskim klientom handel akcjami spó∏ek 
notowanych na rynkach w USA, Niemczech i w Czechach.
289 Zdalne cz∏onkostwo daje zagranicznym podmiotom maklerskim mo˝liwoÊç bezpoÊredniego dost´pu do systemu 
GPW bez koniecznoÊci fizycznej obecnoÊci w Polsce lub korzystania z lokalnych poÊredników.
290 Organizacja Êrodowiskowa zrzeszajàca podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà.
291 Zacznie obowiàzywaç od stycznia 2005 r.
292 Wi´cej na ten temat: Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d∏u˝nych 
w Polsce. Wyniki badania ankietowego, Warszawa 2005 NBP.
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5.1. Rynek pieni´˝ny

Rynek pieni´˝ny obejmuje krótkoterminowe instrumenty d∏u˝ne o charakterze zbywalnym 
oraz transakcje o charakterze lokacyjnym z terminem zapadalnoÊci do jednego roku w∏àcznie.

5.1.1. Ewolucja wielkoÊci i struktury rynku pieni´˝nego

W porównaniu z 2003 r. zmniejszy∏a si´ wartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u emisji krótkotermino-
wych papierów d∏u˝nych wszystkich typów emitentów (Skarbu Paƒstwa, banków komercyjnych 
oraz przedsi´biorstw). Podobnie jak w poprzednich latach, w 2004 r. najwi´kszym segmentem 
rynku krótkoterminowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych by∏ rynek bonów skarbowych. Najbar-
dziej p∏ynnym instrumentem o charakterze lokacyjnym by∏y nadal swapy walutowe, wykorzystywa-
ne najcz´Êciej przez nierezydentów do finansowania inwestycji w obligacje skarbowe i spekulacji na 
kursie z∏otego. Banki komercyjne zarzàdza∏y swojà bie˝àcà pozycjà p∏ynnoÊciowà g∏ównie na rynku 
niezabezpieczonych lokat. Powoli rozwija∏ si´ rynek operacji warunkowych. Wzrost obrotów na tym 
rynku wynika∏ w du˝ej mierze z transakcji mi´dzy BGK a innymi bankami, b´dàcych konsekwencjà 
przeniesienia cz´Êci lokat terminowych bud˝etu paƒstwa poza bank centralny. 

Tabela 5.1.1. Zad∏u˝enie na koniec roku z tytu∏u poszczególnych instrumentów rynku 
pieni´˝nego (w mld z∏)

2001 2002 2003 2004

Bony skarbowe 35,2 42,0 48,1 46,9

Bony pieni´˝ne 14,3 7,3 6,0 5,7

Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne przedsi´biorstw b.d. 8,0 7,3 6,5

Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne banków komercyjnych 1,8 2,8 3,5 2,7

Lokaty niezabezpieczone (lokaty mi´dzybankowe) 25,0 23,5 22,3 25,1

Lokaty zabezpieczone (swapy walutowe i transakcje warunkowe)1 b.d. b.d. b.d. b.d.

1 Dane pochodzàce z systemu sprawozdawczoÊci bankowej nie umo˝liwiajà okreÊlenia wartoÊci pozycji banków z tytu∏u 
transakcji fx swap i operacji warunkowych.
èród∏o: dane NBP.

5.1.2.  Rynek krótkoterminowych instrumentów d∏u˝nych o charakterze 
zbywalnym

5.1.2.1. Bony skarbowe

Bony skarbowe sà krótkoterminowymi d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi emitowanymi przez 
Ministerstwo Finansów. Podstawowymi rodzajami bonów sà instrumenty 13-, 26- i 52-tygodniowe. 
Od lipca 1995 r. sà one emitowane w formie zdematerializowanej (zapisu elektronicznego). 

WielkoÊç rynku

Pod wzgl´dem wartoÊci emisji segment bonów skarbowych, podobnie jak ca∏y polski rynek 
skarbowych papierów wartoÊciowych (SPW), by∏ najwi´kszym rynkiem wÊród nowych krajów cz∏on-
kowskich UE. W 2004 r., podobnie jak w poprzednich latach, rynek bonów skarbowych by∏ drugim 
pod wzgl´dem wielkoÊci segmentem krajowego rynku papierów d∏u˝nych. Jego udzia∏ w tym 
rynku wyniós∏ 15,2% (spadek o oko∏o 3 pkt proc. w stosunku do 2003 r.) i by∏ ni˝szy jedynie od 
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udzia∏u obligacji skarbowych. Na koniec 2004 r. wartoÊç zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa (SP) z tytu∏u 
emisji bonów skarbowych wynios∏a 46,9 mld z∏ i by∏a ni˝sza o 1,2 mld z∏ w porównaniu z 2003 r. 
(wykres 5.1.1). W tym samym czasie ca∏kowite zad∏u˝enie SP z tytu∏u emisji skarbowych papierów 
wartoÊciowych w kraju wzros∏o do 286,9 mld z∏ (tj. o 40,9 mld z∏). 

Obni˝enie zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa z tytu∏u emisji bonów skarbowych by∏o wynikiem 
dobrej sytuacji bud˝etowej oraz realizacji przyj´tej strategii zarzàdzania d∏ugiem publicznym, która 
zak∏ada∏a wyd∏u˝enie jego duration. Âredni poziom rezerwy p∏ynnoÊciowej bud˝etu paƒstwa, 
utrzymywanej w formie Êrodków na rachunkach w NBP i BGK, wyniós∏ 15,4 mld z∏ (w 2003 r. 
8,5 mld z∏). Poprawa sytuacji p∏ynnoÊciowej by∏a skutkiem zarówno zmian w polityce zarzàdzania 
p∏ynnoÊcià, jak i mniejszych, ni˝ planowano, potrzeb po˝yczkowych. Zmniejszenie udzia∏u bonów 
skarbowych w d∏ugu krajowym mia∏o te˝ ograniczyç ryzyko jego refinansowania. 

Spadek emisji bonów skarbowych oznacza∏ powrót do wyst´pujàcej w drugiej po∏owie lat 90. 
XX wieku tendencji obni˝ania si´ znaczenia bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb po˝yczkowych 
bud˝etu paƒstwa. Udzia∏ bonów skarbowych w strukturze zad∏u˝enia z tytu∏u emisji krajowych skarbo-
wych papierów wartoÊciowych w Polsce pozostawa∏ jednak nadal dwukrotnie wy˝szy ni˝ w strefie euro 
(wykres 5.1.2). By∏ natomiast podobny do Êredniej wartoÊci wyst´pujàcej w nowych paƒstwach UE. 
Poprawa sytuacji bud˝etowej powinna sprzyjaç zbli˝aniu si´ poziomu finansowania potrzeb bud˝eto-
wych papierami krótkoterminowymi w Polsce do poziomu obserwowanego w UE-15. 

Rynek pierwotny

Podobnie jak w poprzednich latach, bony skarbowe sprzedawano na cotygodniowych 
przetargach organizowanych przez NBP293. Od 1 kwietnia 2003 r. bony skarbowe sà sprzedawane 

293 Przetargi odbywa∏y si´ w ka˝dy poniedzia∏ek.

Wykres 5.1.1. Bony skarbowe w obiegu

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych NBP i MF.
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Wykres 5.1.2. Udzia∏ bonów skarbowych w krajowym rynku SPW (na koniec roku)

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych EBC, NBP, MF.
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wybranej grupie banków, tj. Dealerom Skarbowych Papierów WartoÊciowych (DSPW) oraz BGK. 
System DSPW bazuje na umowach zawartych pomi´dzy emitentem skarbowych papierów war-
toÊciowych (Ministerstwem Finansów) a wybranymi bankami. Do kwietnia 2004 r. funkcj´ DSPW 
pe∏ni∏o dwanaÊcie banków. W kwietniu 2004 r. MF rozwiàza∏o umow´ w sprawie pe∏nienia funkcji 
DSPW z jednym bankiem i w rezultacie liczba DSPW zmniejszy∏a si´ do jedenastu. 

Kierunki rozwoju rynku skarbowych papierów wartoÊciowych wyznacza strategia zarzàdza-
nia d∏ugiem publicznym. W krajach UE istniejà trzy modele zarzàdzania d∏ugiem Skarbu Paƒstwa: 
agencyjny, bankowy i rzàdowy. Najpopularniejszy w UE jest model agencyjny, w którym zarzàdzanie 
d∏ugiem powierza si´ wyspecjalizowanej instytucji (ramka 5.1.1). Stosuje go ponad po∏owa paƒstw 
cz∏onkowskich (14 na 25 krajów). Jedynie w trzech paƒstwach UE zarzàdzanie d∏ugiem publicznym 

Ramka 5.1.1

INSTYTUCJE ZARZÑDZAJÑCE D¸UGIEM PUBLICZNYM W UE

Kraj Nazwa instytucji zarzàdzajàcej d∏ugiem publicznym

Model agencyjny:

Austria Österreichische Bundesfinanzierungsagentur
Belgia Agence de la Dette (Agentschap van deSchuld)
Finlandia Valtiokonttori
Francja Agence France Trésor
  Grecja Debt Office
Holandia Agentschap van het ministerie van Financiën
Irlandia National Treasury Management Agency
¸otwa  Valsts Kase
Niemcy Finanzagentur GmbH
Portugalia Instituto de Gesta~o do Crédito Público
S∏owacja Štátna pokladnica
Szwecja Riksgäldskontoret
W´gry Magyar Állampapír
Wielka Brytania Debt Management Office

Model bankowy:

Cypr Central Bank of Cyprus
Dania Dansk Nationalbanken
Malta Central Bank of Malta

Model rzàdowy:

Czechy Ministerstvo financí
Estonia  Rahandusministeeriu
Hiszpania Ministerio de Economia
Litwa Finansų Ministerija
Luksemburg Ministère des Finances
Polska Ministerstwo Finansów
S∏owenia Ministrstvo za finance
W∏ochy Ministero dell’Economia e delle Finance

èród∏o: Ministerstwo Finansów.
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nale˝y do zadaƒ banku centralnego. Po∏owa z dziesi´ciu nowych krajów cz∏onkowskich UE, w tym 
Polska, stosowa∏a model rzàdowy, w którym zarzàdzanie d∏ugiem pozostaje domenà Minister-
stwa Finansów (lub Ministerstwa Skarbu). Taki model stwarza najwi´ksze mo˝liwoÊci tworzenia 
infrastruktury prawnej oraz instytucjonalnej, koniecznej do funkcjonowania efektywnego rynku 
finansowego. 

Poprawa sytuacji bud˝etowej spowodowa∏a spadek wartoÊci emisji bonów skarbowych 
z 57,0 mld z∏ w 2003 r. do 48,7 mld z∏ w 2004 r.294 W 2004 r. nastàpi∏ dalszy wzrost znaczenia 
bonów 52-tygodniowych. Bony 13- i 26-tygodniowe by∏y plasowane na rynku w zale˝noÊci od bie-
˝àcych potrzeb (13-tygodniowe w celu okreÊlenia oprocentowania 3-letnich obligacji oszcz´dno-
Êciowych, 26-tygodniowe dla zmniejszenia koncentracji terminów wykupu bonów). Istotny spadek 
emisji bonów 26-tygodniowych wskazuje równoczeÊnie na ustabilizowanie si´ sytuacji finansowej 
paƒstwa. W 2001 r., tj. w okresie wystàpienia powa˝nych problemów z finansowaniem deficytu 
bud˝etowego, wartoÊç emisji bonów 26-tygodniowych by∏a wy˝sza.

G∏ównymi czynnikami wp∏ywajàcymi na dochodowoÊç bonów skarbowych sà bie˝àcy poziom 
stopy referencyjnej NBP i oczekiwania co do kierunku jej zmian. Do wrzeÊnia 2004 r. inwestorzy 
spodziewali si´ podwy˝ek stóp procentowych. RentownoÊç bonów skarbowych wzrasta∏a i kszta∏-
towa∏a si´ powy˝ej stopy referencyjnej NBP. W IV kwartale 2004 r. oczekiwania na podwy˝ki stóp 
procentowych przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej zmniejszy∏y si´, co skutkowa∏o zbli˝eniem rentownoÊci 
bonów skarbowych do stopy referencyjnej NBP (wykres 5.1.3).

Oczekiwania na podwy˝ki stóp procentowych w 2004 r. spowodowa∏y wzrost relacji popytu 
do poda˝y bonów skarbowych (wykres 5.1.4)295. W 2003 r. Êredni poziom tej relacji wyniós∏ 2,33, 
natomiast w 2004 r. wzrós∏ do 2,7.

294 WartoÊci emisji wed∏ug wartoÊci nominalnej bonów skarbowych.

295 Wp∏yw stóp procentowych na duration portfela jest omawiany m.in. w pracy F.J. Fabozziego: Rynki obligacji – analiza 
i strategie WIG-PRESS, Warszawa 2000, s. 121–124

Tabela 5.1.2. Struktura terminowa emisji bonów skarbowych (w %)

Bony skarbowe 2001 2002 2003 2004

8-tygodniowe 0,4 0,0 0,0 0,0

13-tygodniowe 8,1 3,9 4,9 3,3

26-tygodniowe 14,2 5,0 6,1 1,2

39-tygodniowe 4,2 1,7 0,0 0,0

52-tygodniowe 67,5 89,4 82,9 95,5

Inne 5,6 0,0 6,1 0,0

Ogó∏em 100,0 100,0 100,0 100,0

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych MF.  

Wykres 5.1.3. Ârednia miesi´czna rentownoÊç bonów skarbowych na rynku pierwotnym 
i stopa referencyjna NBP w latach 2002–2004

Uwaga: wysokoÊç stopy referencyjnej NBP na koniec miesiàca.
èród∏o: dane NBP.
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Rynek wtórny

W 2004 r., po okresie szybkiego wzrostu, wartoÊç obrotów brutto bonami skarbowymi 
ustabilizowa∏a si´ na poziomie 3.546 mld z∏ (spadek o 0,5% w stosunku do 2003 r.). W rezultacie 
wskaênik p∏ynnoÊci bonów skarbowych obni˝y∏ si´ z 6,58 w 2003 r. do 5,86 w 2004 r.296 Jednà 
z przyczyn mniejszego spadku obrotów bonami skarbowymi w porównaniu z obligacjami w okre-
sach wzrostu stóp procentowych by∏ wzrost zainteresowania inwestorów papierami o krótkim 
terminie wykupu.

Wzrost popytu na bony skarbowe spowodowa∏, ˝e transakcje bezwarunkowe mia∏y wi´kszy, 
ni˝ w poprzednich latach, udzia∏ w wartoÊci obrotów. Niemniej jednak dominowa∏y transakcje 
warunkowe (SBB/BSB oraz repo). W 2004 r. ich udzia∏ w obrotach brutto bonami skarbowymi 
wyniós∏ 88,1%, w 2003 r. 93%, a w 2002 r. 87%297.

Bony skarbowe by∏y przedmiotem obrotu na rynku mi´dzybankowym (99,6% obrotów 
ogó∏em) oraz na platformie elektronicznej (0,4%)298. W 2004 r. zasz∏y istotne zmiany w organi-
zacji platformy elektronicznej. Jej wspó∏w∏aÊcicielem sta∏a si´ w∏oska spó∏ka MTS. Dotychczasowy 
Elektroniczny Rynek SPW zosta∏ przekszta∏cony w MTS Poland. Technologia, którà pos∏ugiwa∏ si´ 
Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów WartoÊciowych, zosta∏a pod koniec listopada 2004 r. 

296 Wskaênik p∏ynnoÊci mierzony jest relacjà Êrednich miesi´cznych obrotów brutto i Êredniego stanu zad∏u˝enia z tytu∏u 
emisji w poszczególnych miesiàcach.

297 Przy obliczaniu podanych udzia∏ów dla operacji warunkowych uwzgl´dniono wartoÊç wymiany poczàtkowej 
i wymiany koƒcowej. Operacje repo i SBB/BSB zosta∏y omówione szczegó∏owo w podrozdziale 5.1.3.2.2. 

298 Platforma elektroniczna jest rynkiem zorganizowanym nieregulowanym, tzn. nie podlega nadzorowi Komisji 
Papierów WartoÊciowych i Gie∏d.

Wykres 5.1.4. Relacja popytu na bony skarbowe do ich poda˝y na rynku pierwotnym

èród∏o: opracowanie NBP.
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Wykres 5.1.5. Obroty brutto bonami skarbowymi w latach 2002–2004

Uwaga: obroty obejmujà transakcje warunkowe, dla których uwzgl´dniono wartoÊç wymiany poczàtkowej
i koƒcowej.
èród∏o: dane NBP.
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zastàpiona w∏oskà technologià Telematico, u˝ywanà przez wszystkie rynki dzia∏ajàce w Grupie 
MTS. Zmiany te pozytywnie wp∏yn´∏y na funkcjonowanie rynku elektronicznego. Obroty bonami 
skarbowymi w grudniu 2004 r. by∏y wy˝sze o 12,9% w porównaniu z poprzednim miesiàcem oraz 
o 17,8% w porównaniu z paêdziernikiem 2004 r. Mimo to wartoÊç obrotów na rynku elektronicz-
nym stanowi∏a nadal niewielkà cz´Êç ca∏kowitych obrotów bonami skarbowymi.

Inwestorzy

W 2004 r. krajowi inwestorzy niebankowi mieli najwi´kszy udzia∏ wÊród nabywców bonów 
skarbowych. Wyniós∏ on 58,5% i by∏ to poziom najwy˝szy od 1998 r.299 Banki krajowe, które od 
koƒca 2001 r. by∏y dominujàcym inwestorem na rynku bonów skarbowych, mia∏y w 2004 r. Êrednio 
40,9% bonów skarbowych w obiegu (wykres 5.1.6). Zwi´kszenie zainteresowania krajowych inwe-
storów niebankowych tymi instrumentami spowodowa∏y m.in. wysoki poziom p∏ynnoÊci przedsi´-
biorstw oraz wzrost rentownoÊci bonów skarbowych.

Tendencje rozwojowe

Pod koniec 2004 r. ponownie zarysowa∏a si´ spadkowa tendencja udzia∏u bonów skarbo-
wych w finansowaniu potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa. Je˝eli stabilnoÊç finansów paƒstwa 
zostanie utrzymana, to w najbli˝szych latach tendencja ta powinna si´ utrzymaç. Im wi´ksza sta-
bilnoÊç i przejrzystoÊç polityki fiskalnej oraz im mniejsza zmiennoÊç cen papierów skarbowych, tym 
mniejsze jest zainteresowanie instrumentami o krótkim okresie zapadalnoÊci (wykres 5.1.7).

KoniecznoÊç utrzymywania deficytu bud˝etowego na niskim i stabilnym poziomie, wynikajàca 
z planowanego wejÊcia Polski do strefy euro, b´dzie sprzyjaç ograniczaniu roli bonów skarbowych 
w finansowaniu potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa. W warunkach porównywalnych poziomów 
deficytu bud˝etowego udzia∏ bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb po˝yczkowych bud˝etu 
w Polsce jest znacznie wy˝szy ni˝ w strefie euro. Nale˝y zatem oczekiwaç stopniowego ograniczania 
skali emisji bonów skarbowych do poziomu wyst´pujàcego w krajach bardziej rozwini´tych.

W grudniu 2004 r. rozpoczà∏ si´ konkurs na pe∏nienie funkcji DSPW w 2006 r. Po raz pierwszy 
przystàpi∏y do niego banki zagraniczne. Oznacza to, ˝e w najbli˝szych latach skarbowe papiery war-
toÊciowe b´dà mog∏y byç nabywane na rynku pierwotnym przez nierezydentów. Zwi´kszenie grupy 
DSPW mo˝e korzystnie wp∏ynàç na obni˝enie kosztów finansowania deficytu bud˝etowego.

Zmiany w strukturze w∏asnoÊciowej CeTO i w∏àczenie ERSPW do mi´dzynarodowej sieci plat-
form MTS powinny pozytywnie oddzia∏ywaç na wzrost obrotów papierami skarbowymi na rynku 
elektronicznym. Nadal jednak b´dà dominowa∏y tradycyjne sposoby zawierania transakcji – za 
poÊrednictwem systemu konwersacyjnego Reuters Direct i brokerów g∏osowych.

299 Podany wskaênik jest Êrednià arytmetycznà stanów na koniec kwarta∏ów. 

Wykres 5.1.6. Struktura inwestorów na rynku bonów skarbowych (wg wartoÊci nominalnej 
zad∏u˝enia)

èród∏o: dane NBP.
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5.1.2.2. Bony pieni´˝ne NBP

WielkoÊç rynku

Emisja bonów pieni´˝nych jest podstawowà formà operacji otwartego rynku dokonywanych 
przez NBP na krajowym rynku pieni´˝nym. W zwiàzku z tym wartoÊç ka˝dej emisji i wartoÊç bonów 
pieni´˝nych w obiegu zale˝à od tego, jakà skal´ nadp∏ynnoÊci w systemie bankowym chce absor-
bowaç bank centralny.

W latach 2002–2004 nadp∏ynnoÊç sektora bankowego, mierzona saldem bonów pieni´˝-
nych w obiegu, stopniowo zmniejsza∏a si´. Od kwietnia 2004 r. krótkoterminowa nadp∏ynnoÊç 
by∏a w znacznym stopniu absorbowana przez Ministerstwo Finansów, które utrzymywa∏o wyso-
ki poziom oprocentowanych z∏otowych lokat terminowych na rachunku w banku centralnym 
(w 2004 r. Êrednio 12,19 mld z∏, a w 2003 r. 6,07 mld z∏)300. By∏o to g∏ównà przyczynà ni˝szej 
wartoÊci bonów w obiegu (w uj´ciu Êredniorocznym o oko∏o 0,9 mld z∏ w porównaniu z 2003 r.). 
WartoÊç bonów pieni´˝nych w obiegu na koniec grudnia 2004 r. wynios∏a 5,74 mld z∏ i by∏a ni˝sza 
ni˝ przed rokiem o 0,26 mld z∏. Zmiany na rachunku lokat terminowych MF utrzymywanych w NBP 
by∏y najwa˝niejszym czynnikiem, który powodowa∏ znaczne wahania wartoÊci emisji i zad∏u˝enia 
NBP z tytu∏u bonów pieni´˝nych (wykres 5.1.8). Chcàc zapewniç p∏ynne finansowanie wydatków 
publicznych, MF zdecydowa∏o si´ utrzymywaç znacznie wy˝szà ni˝ w latach poprzednich rezerw´ 
p∏ynnoÊciowà. Zgromadzenie w kwietniu i maju 2004 r. lokat terminowych o bardzo wysokiej war-

Wykres 5.1.7. Zale˝noÊç mi´dzy wielkoÊcià salda bud˝etu paƒstwa a udzia∏em bonów 
skarbowych w strefie euro i Polsce w latach 1998–2004

 Uwaga: SPW oznacza zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa z tytu∏u emisji papierów wartoÊciowych w walucie krajowej. Saldo 
bud˝etowe dotyczy sektora publicznego.
èród∏o: opracowanie NBP na podstawie OECD Economic outlook 2003/2 No. 74, ECB Monthly Bulletin 3/2005 oraz na podstawie danych 
Ministerstwa Finansów.
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Wykres 5.1.8. Bony pieni´˝ne w obiegu

èród∏o: Rejestr Papierów WartoÊciowych NBP.
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toÊci (Êrednio w miesiàcu powy˝ej 15 mld z∏) doprowadzi∏o do wyraênego spadku salda bonów 
pieni´˝nych i przejÊciowego odczucia niedoboru p∏ynnoÊci wÊród banków. W zwiàzku z tym NBP 
na kilku przetargach ograniczy∏ ofert´ bonów do 0,1 mld z∏. 

W tym okresie z inicjatywy NBP prowadzono rozmowy z MF dotyczàce zmian zasad loko-
wania Êrodków bud˝etu paƒstwa w banku centralnym. Przedstawione propozycje zmierza∏y 
w kierunku ograniczenia wartoÊci lokat terminowych MF sk∏adnych w NBP. W konsekwencji MF 
podj´∏o dzia∏ania majàce na celu stworzenie mo˝liwoÊci dystrybuowania nadmiaru Êrodków na 
rynku mi´dzybankowym. 21 maja 2004 r. MF podpisa∏o z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
umow´ o prowadzeniu na jego rzecz MF rachunków lokat terminowych w z∏otych. Na podstawie 
tej umowy BGK zobowiàza∏ si´ tak˝e lokowaç Êrodki na rynku mi´dzybankowym, przeprowadzajàc 
z bankami pe∏niàcymi funkcj´ DSPW transakcje repo i  buy-sell-back. W 2004 r. BGK realizowa∏ 
jedynie transakcje buy-sell-back zabezpieczone bonami skarbowymi. DoÊwiadczenia strefy euro 
wskazujà, ˝e przeniesienie lokat bud˝etowych poza bank centralny jest najlepszym sposobem usta-
bilizowania p∏ynnoÊci systemu bankowego (ramka 5.1.2). 

W listopadzie 2004 r. MF nie lokowa∏o nadwy˝ek p∏ynnoÊciowych na rynku za poÊrednic-
twem BGK i Êrodki pozyskane z prywatyzacji PKO BP z∏o˝y∏o na lokatach terminowych w NBP. 
Zmniejszy∏o to wielkoÊç p∏ynnych Êrodków dost´pnych na rynku mi´dzybankowym i sprawi∏o, ˝e 
NBP ponownie wyraêne ograniczy∏ skal´ emisji bonów pieni´˝nych (wykres 5.1.8). Chcàc zapobiec 
wyst´powaniu takich sytuacji w przysz∏oÊci, 15 grudnia 2004 r. NBP podpisa∏ z MF nowà umow´ 
ramowà w sprawie lokowania Êrodków pieni´˝nych na rachunkach lokat terminowych w banku 
centralnym. Umowa ta wprowadzi z poczàtkiem 2005 r. limity dla stanów dziennych oprocentowa-
nych lokat terminowych bud˝etu paƒstwa sk∏adanych w NBP. Zgodnie z zapisami umowy limit ten 
b´dzie stopniowo ograniczany – do 1 mld z∏ w 2007 r.301 B´dzie to s∏u˝y∏o zminimalizowaniu wp∏y-
wu poziomu bie˝àcych nadwy˝ek bud˝etu paƒstwa na zmiany p∏ynnoÊci sektora bankowego.

301 Instrumenty polityki pieni´˝nej na tle p∏ynnoÊci sektora bankowego w 2004 r. Warszawa 2005 NBP, s. 37.

Ramka 5.1.2

LOKATY RZÑDOWE W BANKACH CENTRALNYCH 
STREFY EURO

Przeniesienie lokat bud˝etowych poza bank centralny jest warunkiem koniecznym do 
ograniczenia wahaƒ krótkoterminowych stóp procentowych na mi´dzybankowym rynku pie-
ni´˝nym. W wi´kszoÊci paƒstw, które przystàpi∏y do strefy euro, banki centralne wynegocjowa∏y 
przesuni´cie lokat bud˝etowych do sektora bankowego. W innych paƒstwach nie przeniesiono 
ca∏kowicie lokat rzàdu poza bank centralny, ale ograniczono ich wartoÊç i zmiennoÊç poprzez 
ustanowienie górnego limitu dla lokat, jakie rzàd mo˝e utrzymywaç w banku centralnym, 
lub ni˝szego od rynkowego oprocentowania. EBC poÊrednio wymusza∏ takie rozwiàzania, 
wprowadzajàc ranking prognoz p∏ynnoÊci przygotowywanych przez poszczególne banki cen-
tralne strefy euro. Poniewa˝ zmiany stanu lokat by∏y najwa˝niejszà przyczynà b∏´dów prognoz 
p∏ynnoÊci, najskuteczniejszym sposobem poprawy trafnoÊci tych prognoz by∏o ustabilizowa-
nie stanu lokat bud˝etowych. Mimo to zmiany lokat bud˝etowych kilku paƒstw, które nie 
wprowadzi∏y powy˝szych rozwiàzaƒ (m.in. W∏och, Francji) – by∏y najistotniejszym czynnikiem 
autonomicznym wp∏ywajàcym na warunki p∏ynnoÊciowe w strefie euro w latach 1999–20011. 
W ostatnich latach Bank Francji i Bank W∏och zmieni∏y system utrzymywania lokat bud˝eto-
wych, co pozwoli∏o zmniejszyç skal´ wahaƒ p∏ynnoÊci w strefie euro.

1 The liquidity management of the ECB. ECB Monthly Bulletin, May 2002, s. 41–51 oraz Economic developments 
in the euro area, ECB Monthly Bulletin, July 1999, s. 16–17.
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Rynek pierwotny

W 2004 r. NBP sprzedawa∏ jedynie 14-dniowe bony pieni´˝ne. Emisje by∏y przeprowadzane 
regularnie raz w tygodniu, w ka˝dy piàtek302. W przetargach mog∏o uczestniczyç 13 banków Deale-
rów Rynku Pieni´˝nego303 oraz, zgodnie z ustawà, Bankowy Fundusz Gwarancyjny304. Podobnie 
jak w poprzednich latach, popyt na bony pieni´˝ne zg∏aszany przez banki komercyjne przewy˝sza∏ 
ich poda˝. Jednak w czwartym kwartale 2004 r. na kilku przetargach popyt znacznie przekro-
czy∏ wartoÊç bonów zaoferowanych przez NBP (wykres 5.1.9). Takie zjawisko jest okreÊlane jako 
overbidding. W wyra˝eniu liczbowym (iloraz popytu do poda˝y) overbidding by∏ najsilniejszy na 
przetargach, na których poda˝ bonów by∏a niska. Overbidding utrudnia∏ bankom uczestniczàcym 
w przetargach zarzàdzanie p∏ynnoÊcià, gdy˝ dealerzy nie byli w stanie okreÊliç skali redukcji ofert, 
której dokona NBP. Nie mogli zatem precyzyjnie prognozowaç, jaka wartoÊç p∏ynnych Êrodków ich 
banku zostanie zaabsorbowana. 

Analiza overbiddingu wskazuje, ˝e jego g∏ównà przyczynà by∏y du˝e ró˝nice w ocenie sytuacji 
p∏ynnoÊciowej pomi´dzy sektorem bankowym a NBP. Oczekiwania banków dotyczàce warunków 
p∏ynnoÊciowych nie uwzgl´dniajà informacji, do których dost´p ma jedynie bank centralny (m.in. 
planowany poziom lokat bud˝etu paƒstwa utrzymywanych w NBP). Z tego powodu poda˝ bonów 
pieni´˝nych og∏aszana przez NBP na niektórych przetargach ró˝ni∏a si´ od oczekiwanej przez banki 
wartoÊci operacji otwartego rynku. W listopadzie 2004 r. znaczny wp∏yw na p∏ynnoÊç sektora 
bankowego mia∏y zmiany poziomu lokat terminowych MF utrzymywanych w NBP, które w du˝ym 
stopniu wynika∏y z transakcji prywatyzacyjnej PKO BP. Czynnik ten nie by∏ uwzgl´dniany w pro-
gnozach p∏ynnoÊci banków komercyjnych, co by∏o g∏ównà przyczynà wyst´powania overbiddingu 
w tym okresie. Dodatkowo overbidding jest mechanizmem samonap´dzajàcym si´. Przy kolejnych 
przetargach banki coraz bardziej zawy˝ajà swoje oferty, gdy˝ biorà pod uwag´ nie tylko swoje 
prognozy p∏ynnoÊci, ale tak˝e relacj´ popytu i poda˝y z poprzednich przetargów. Dlatego niektóre 
banki mog∏y Êwiadomie sk∏adaç oferty znacznie przekraczajàce wartoÊç Êrodków, które chcia∏yby 
ulokowaç w bonach pieni´˝nych. Do takiego zachowania i podejmowania ryzyka mog∏a ich sk∏a-
niaç analiza zachowania innych uczestników przetargu.

Overbidding wyst´powa∏ tak˝e na przetargach podstawowych operacji refinansujàcych EBC. 
To niekorzystne zjawisko zosta∏o wyeliminowane dzi´ki zmianie formu∏y przetargu (ramka 5.1.3). 
Warto jednak zaznaczyç, ˝e w Polsce – w odró˝nieniu od strefy euro – podstawowe operacje 
otwartego rynku banku centralnego majà charakter absorbujàcy. W warunkach strukturalnej nad-

302 JeÊli piàtek by∏ dniem ustawowo wolnym od pracy, to przetarg odbywa∏ si´ w czwartek.

303 By∏y to najbardziej aktywne banki na rynku pieni´˝nym, skarbowych papierów wartoÊciowych i pozagie∏dowych 
instrumentów pochodnych na stop´ procentowà. Banki te zosta∏y wybrane na podstawie jednolitych kryteriów Indeksu 
AktywnoÊci Dealerskiej funkcjonujàcego od 1996 r.

304 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 9, 
poz. 131 z póên. zm.).

Wykres 5.1.9. Overbidding na rynku bonów pieni´˝nych NBP

èród∏o: dane NBP.
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Ramka 5.1.3

OVERBIDDNIG I UNDERBIDDING W STREFIE EURO 
ORAZ ZMIANY W SYSTEMIE OPERACJNYM POLITYKI 

PIENI¢˚NEJ EUROSYSTEMU

Banki centralne stosujà dwa rodzaje przetargów na podstawowe operacje otwartego 
rynku – z zastosowaniem sta∏ej lub zmiennej stopy procentowej. Na poczàtku EBC przeprowa-
dza∏ przetargi z zastosowaniem sta∏ej stopy procentowej (ang. fixed rate tenders). W ramach 
przetargu banki zg∏asza∏y oferty z jednolità stopà procentowà, a EBC decydowa∏ tylko o iloÊci 
Êrodków przydzielanych w ramach ka˝dej operacji. Poniewa˝ stopa stosowana w operacjach 
otwartego rynku jest zwykle dolnym ograniczeniem dla oprocentowania lokat mi´dzyban-
kowych o analogicznych terminach zapadalnoÊci, formu∏a przetargu prowadzi∏a do tzw. 
overbiddingu. W warunkach deficytu p∏ynnoÊci banki komercyjne stara∏y si´ pozyskaç w ope-
racjach z bankiem centralnym jak najwi´cej Êrodków. Uczestnicy przetargu mieli ÊwiadomoÊç, 
˝e nawet je˝eli przydzia∏ Êrodków przewy˝szy ich zapotrzebowanie, to bez wi´kszych k∏opo-
tów ulokujà pozyskanà nadwy˝k´ Êrodków na rynku mi´dzybankowym. Popyt zg∏aszany przez 
banki na przetargach znacznie przekracza∏ ich faktyczne zapotrzebowanie (wykres 5.1.10). 
Przyk∏adowo, gdy bank chcia∏ w operacjach otwartego rynku pozyskaç np. 1 mln EUR,  zg∏asza∏ 
zapotrzebowanie na wielokrotnoÊç tej kwoty, gdy˝ spodziewa∏ si´ analogicznego zachowania 
innych banków i kilkukrotnej redukcji ofert (ograniczenia wartoÊci Êrodków przydzielanych 
przez EBC pojedynczym podmiotom). Zjawisko to stawa∏o si´ jeszcze wyraêniejsze w sytu-
acji oczekiwaƒ na podwy˝ki stóp procentowych. Banki spodziewa∏y si´ bowiem, ˝e kolejne 
operacje zasilajàce system bankowy b´dà przeprowadzane po wy˝szej stopie procentowej. 
W kolejnych przetargach ros∏a nadwy˝ka zg∏aszanego popytu nad faktycznymi potrzebami 
p∏ynnoÊciowymi banków. W dniu 31 maja 2000 r. relacja zg∏oszonego popytu do przydzie-
lonych Êrodków wynios∏a a˝ 115:1.

Overbidding utrudnia∏ zarzàdzanie p∏ynnoÊcià w pojedynczych bankach, gdy˝ ze wzgl´-
du na zmieniajàcà si´ skal´ redukcji ofert trudno by∏o przewidzieç, jakà wartoÊç Êrodków uda 
si´ pozyskaç w operacjach otwartego rynku. Banki cz´sto zg∏asza∏y popyt przewy˝szajàcy 
wartoÊç zabezpieczenia, jakiego mog∏y u˝yç w operacjach z EBC, a wi´c nara˝a∏y si´ na ryzy-
ko braku papierów wartoÊciowych mogàcych stanowiç zastaw przydzielonych w przetargu 
Êrodków. Chcàc rozwiàzaç ten problem, EBC zmieni∏ od czerwca 2000 r. formu∏´ przetargu1. 
Obecnie banki sk∏adajà oferty z ró˝nymi stopami procentowymi (ang. variable rate tenders) 
– rywalizujà na przetargach cenà, po jakiej chcà pozyskaç Êrodki. EBC zachowa∏ jednak mini-
malny poziom stopy procentowej akceptowanej na przetargu i przyjmuje oferty z najwy˝szy-
mi stopami procentowymi.

Wykres 5.1.10. Overbidding na przetargach podstawowych operacji otwartego rynku EBC

èród∏o: dane EBC.
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p∏ynnoÊci w systemie bankowym wprowadzenie przetargu ze zmiennà stopà procentowà nie jest 
mo˝liwe. Minimalnà rentownoÊç bonów pieni´˝nych wyznacza bowiem poziom stopy referencyjnej 
okreÊlany przez RPP, a wi´c w praktyce nie istniejà mo˝liwoÊci konkurowania wartoÊcià dyskonta, 
jakà banki by∏yby sk∏onne zaakceptowaç. Dzia∏ania majàce na celu ograniczenie skali overbiddin-
gu mog∏yby zatem jedynie dotyczyç stworzenia bankom komercyjnym mo˝liwoÊci lepszej oceny 
warunków p∏ynnoÊciowych na rynku.

W 2004 r. RPP zdecydowa∏a, ˝e od 1 stycznia 2005 r. termin zapadalnoÊci podstawowych 
operacji otwartego rynku, polegajàcych na emisji bonów pieni´˝nych, zostanie skrócony do jed-
nego tygodnia305. Krótszy termin zapadalnoÊci bonów pieni´˝nych powinien u∏atwiç zarzàdzanie 
p∏ynnoÊcià w bankach komercyjnych. Planowanie potrzeb w perspektywie tygodnia powinno byç 
∏atwiejsze zarówno dla podmiotów uczestniczàcych w przetargach, jak i dla banku centralnego. 
Zmiana ta b´dzie sprzyja∏a stabilizacji warunków p∏ynnoÊciowych w ca∏ym sektorze bankowym 
oraz ograniczeniu zmiennoÊci krótkoterminowych stóp procentowych na rynku mi´dzybankowym. 
Skrócenie terminu zapadalnoÊci podstawowych operacji otwartego rynku by∏o te˝ elementem 
dostosowania instrumentarium polityki pieni´˝nej NBP do zmodyfikowanego w 2004 r. systemu 
operacyjnego EBC (ramka 5.1.2).

Po zmianie formu∏y przetargu, w sytuacji oczekiwaƒ na obni˝ki stóp procentowych 
w strefie euro wyst´powa∏o zjawisko odwrotne tzw. underbidding2. Underbidding oznacza, 
˝e popyt zg∏aszany przez banki jest ni˝szy od ich faktycznego zapotrzebowania na p∏ynne 
Êrodki, gdy˝ banki oczekujà, ˝e niedobory Êrodków uzupe∏nià podczas kolejnych przetargów, 
przeprowadzonych ju˝ po ni˝szej stopie procentowej. Underbidding nie mo˝e byç ca∏kowicie 
wyeliminowany, gdy˝ bank komercyjny zawsze mo˝e uznaç, ˝e poczeka z refinansowaniem 
na ni˝sze rynkowe stopy procentowe. Skala tego zjawiska zosta∏a jednak ograniczona dzi´ki 
zmianom instrumentarium polityki pieni´˝nej EBC wprowadzonym na poczàtku 2004 r.

W marcu 2004 r. EBC wprowadzi∏ kilka modyfikacji w swoim systemie operacyjnym. 
Zmieni∏y si´ okresy utrzymywania rezerwy obowiàzkowej. Skrócono do tygodnia termin zapa-
dalnoÊci podstawowych operacji otwartego rynku. Wprowadzono tak˝e zasad´, ˝e ewentu-
alna zmiana stopy procentowej stosowanej w operacjach podstawowych b´dzie dokonywa-
na równoczeÊnie z poczàtkiem nowego okresu utrzymywania rezerwy obowiàzkowej. Okres 
ten b´dzie si´ rozpoczyna∏ w dniu rozliczenia podstawowych operacji Eurosystemu (Êroda) 
zapadajàcych bezpoÊrednio po posiedzeniu Rady Zarzàdzajàcej3. Zmiana instrumentarium 
EBC ma uzasadnienie nie tylko w dotychczasowej praktyce dzia∏ania tego banku, ale tak˝e 
w teorii, zgodnie z którà, dla unikni´cia spekulacji w∏adze monetarne powinny zmieniaç 
stopy procentowe na samym poczàtku okresu rezerwowego (okresu utrzymywania wyli-
czonego wczeÊniej poziomu rezerwy obowiàzkowej)4. Ponadto wprowadzone zmiany b´dà 
zapobiegaç wyst´powaniu zjawiska underbiddingu i overbiddingu.

1 The switch to variable rate tenders in the main refinancing operations. ECB Monthly Bulletin, July 2001, 
s. 37–42.
2 Bidding behaviour of counterparties in the Eurosystem’s regular open market operations. ECB Monthly Bulletin, 
October 2001, s. 54–58.
3 Szerzej na temat zmian instrumentarium EBC: Changes to the Eurosystem’s operational framework for 
monetary policy. ECB Monthly Bulletin, August 2003, s. 47–48 oraz: The monetary policy of the ECB. Frankfurt 
2004 ECB, s. 71–91.
4 H. Davies: Averaging in a framework of zero reserve requirements: implications for the operation of monetary 
policy. Working Paper Series No 84, London 1998 Bank of England, s. 10.

305 Uchwa∏a nr 15/2004 Rady Polityki Pieni´˝nej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji 
otwartego rynku.
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Rynek wtórny

Obrót wtórny bonami pieni´˝nymi odbywa si´ na nieregulowanym rynku mi´dzybankowym. 
Rynek wtórny bonów pieni´˝nych charakteryzuje si´ niskà p∏ynnoÊcià, co wynika bezpoÊrednio 
z funkcji tego instrumentu i krótkiego terminu zapadalnoÊci bonów. Transakcje na rynku wtórnym sà 
zawierane g∏ównie bezpoÊrednio po rozliczeniu przetargu, gdy Dealerzy Rynku Pieni´˝nego odsprze-
dajà zakupione bony innym bankom. W 2004 r. wartoÊç obrotów na rynku wtórnym zmniejszy∏a si´ 
ponaddwukrotnie w porównaniu z 2003 r. (wykres 5.1.11). Spad∏a zarówno liczba transakcji bezwa-
runkowych, jak i operacji repo. By∏o to przede wszystkim rezultatem ni˝szej wartoÊci emisji bonów 
pieni´˝nych i przejÊciowych zaburzeƒ p∏ynnoÊci, które wystàpi∏y na rynku. Najni˝sze obroty zareje-
strowano w miesiàcach, w których NBP ogranicza∏ emisje bonów ze wzgl´du na wysoki stan lokat 
bud˝etu paƒstwa na rachunku w banku centralnym – w kwietniu i maju. Udzia∏ wartoÊci transakcji 
repo w ca∏kowitych obrotach netto wyniós∏, podobnie jak w poprzednich latach, oko∏o 10%306. 

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Zgodnie z umowà ramowà zawartà 15 grudnia 2004 r. pomi´dzy NBP i MF w najbli˝szych 
latach wartoÊç lokat terminowych bud˝etu paƒstwa sk∏adanych w banku centralnym b´dzie stop-
niowo ograniczana. Wypracowane rozwiàzanie oznacza, ˝e wi´kszoÊç nadwy˝ek bud˝etowych 
b´dzie lokowana na rynku mi´dzybankowym, co z kolei przyczyni si´ do stabilizacji warunków 
p∏ynnoÊciowych i zmniejszenia wahaƒ krótkoterminowych stóp procentowych. Pozwoli tak˝e na 
popraw´ prognoz p∏ynnoÊci sporzàdzanych przez bank centralny i zbli˝y nasz system zarzàdzania 
bie˝àcà p∏ynnoÊcià bud˝etu paƒstwa do standardów europejskich. Dostosowujàc instrumentarium 
operacyjne do standardów Eurosystemu, NBP powinien upowszechniç dost´p do operacji otwar-
tego rynku. Nale˝y przypuszczaç, ˝e ju˝ wkrótce uczestnikami przetargów na bony pieni´˝ne b´dà 
mog∏y byç wszystkie banki dzia∏ajàce w Polsce, spe∏niajàce jedynie wymogi techniczne zwiàzane 
z przeprowadzaniem tych operacji. 

Zgodnie ze strategià polityki pieni´˝nej nadp∏ynnoÊç operacyjna w krajowym systemie bankowym 
b´dzie utrzymywana do momentu wejÊcia Polski do strefy euro307. Skala nadp∏ynnoÊci b´dzie zale˝a∏a 
od zmian stanu lokat MF w NBP, poziomu pieniàdza gotówkowego w obiegu oraz salda skupu i sprze-
da˝y walut obcych. NBP b´dzie absorbowa∏ nadmiar p∏ynnych Êrodków, emitujàc bony pieni´˝ne a˝ do 
wprowadzenia wspólnej waluty. Przystàpienie Polski do UGW zmieni warunki p∏ynnoÊciowe systemu 
bankowego. Nadmiar p∏ynnych Êrodków w krajowym systemie bankowym zostanie wch∏oni´ty przez 
banki ze strefy euro, gdzie wyst´puje strukturalny niedobór p∏ynnoÊci. NBP zaprzestanie emisji bonów 
pieni´˝nych i w ramach Eurosystemu b´dzie przeprowadza∏ operacje refinansujàce. 

306 Jest to stosunek wartoÊci nominalnej transakcji repo do wartoÊci netto ogó∏u transakcji, których przedmiotem sà 
bony pieni´˝ne. Dane szacunkowe na podstawie sprawozdaƒ przekazywanych do NBP przez grup´ banków Dealerów 
Rynku Pieni´˝nego.

307 Strategia polityki pieni´˝nej po 2003 r. Warszawa 2003 NBP.

Wykres 5.1.11. Miesi´czne obroty (netto) na rynku wtórnym bonów pieni´˝nych NBP

Uwaga: prezentowane wartoÊci obejmujà zarówno transakcje bezwarunkowe, jak i transakcje repo. Dla transakcji repo 
wliczono wartoÊci wymiany poczàtkowej i koƒcowej.
èród∏o: Rejestr Papierów WartoÊciowych NBP.
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5.1.2.3. Krótkoterminowe instrumenty d∏u˝ne banków komercyjnych

Banki mogà emitowaç nast´pujàce krótkoterminowe bankowe papiery d∏u˝ne (KBPD):

– bankowe papiery wartoÊciowe emitowane na podstawie ustawy Prawo bankowe308,

– obligacje bankowe emitowane na podstawie ustawy o obligacjach309.

WielkoÊç rynku

WartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u emisji KBPD na koniec 2004 r. stanowi∏a oko∏o 0,9% ca∏ego 
polskiego rynku papierów d∏u˝nych oraz 60,3% ogó∏u d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wyemi-
towanych przez banki310. Udzia∏ krótkoterminowych papierów d∏u˝nych wyemitowanych przez 
monetarne instytucje finansowe w krajach strefy euro stanowi∏ 11% ogólnego zad∏u˝enia tych 
instytucji z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych. W 2004 r. nadal wyst´powa∏a tenden-
cja do obni˝ania si´ udzia∏u KBPD w zobowiàzaniach banków z tytu∏u emisji papierów d∏u˝nych 
i w ca∏ym polskim rynku papierów d∏u˝nych. 

Obni˝enie wartoÊci wyemitowanych KBPD w 2004 r. by∏o spowodowane przede wszystkim 
wygaÊni´ciem z dniem 1 stycznia 2004 r. ulgi podatkowej z tytu∏u zysków kapita∏owych311. Emisja 
obligacji antypodatkowych, z których zasadniczà cz´Êç stanowi∏y obligacje jednoroczne, by∏a pod-
stawowym czynnikiem wzrostu skali emisji papierów d∏u˝nych emitowanych przez banki w latach 
2002–2003. Nieprzed∏u˝enie zastosowania ulgi podatkowej od zysków kapita∏owych spowodowa-
∏o, ˝e dalsza emisja obligacji antypodatkowych nie mia∏a uzasadnienia.

Spadek zad∏u˝enia banków z tytu∏u emisji obligacji antypodatkowych emitowanych w trybie 
publicznym by∏ cz´Êciowo zrekompensowany wzrostem emisji niepublicznych. Zad∏u˝enie banków 
z tytu∏u emisji obligacji niepublicznych na koniec 2004 r. by∏o prawie 3-krotnie wy˝sze ni˝ przed 
rokiem. Na koniec 2004 r. wartoÊç obligacji niepublicznych nominowanych w z∏otych stanowi-
∏a 23,6% zad∏u˝enia banków z tytu∏u emisji obligacji (5,9% na koniec 2003 r.)312. W rezultacie 
zaprzestania emisji obligacji antypodatkowych zmieni∏a si´ struktura terminowa KBPD. Gros emisji 
w 2004 r. stanowi∏y papiery o okresie wykupu od 1 do 3 miesi´cy (tabela 5.1.4). 

308 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 359 z póên. zm.).

309 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 z póên. zm.).

310 Posiadane dane o emisjach bankowych papierów d∏u˝nych nie pozwalajà na mi´dzynarodowe porównania rozwoju 
rynku tych papierów w Polsce i UE. 

311 Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 183.

312 Dane dotyczà obligacji krótko- i d∏ugoterminowych.

Tabela 5.1.3. Zobowiàzania banków z tytu∏u emisji krótkoterminowych papierów d∏u˝nych

2002 2003 2004

Zobowiàzania banków z tytu∏u emisji KBPD (w mld z∏) 2,8 3,5 2,7

Udzia∏ KBPD w zobowiàzaniach banków z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów 
wartoÊciowych (w %) 89,6 69,2 60,3

èród∏o: dane NBP.

Tabela 5.1.4. Struktura terminowa krótkoterminowych bankowych papierów d∏u˝nych (w %)

2002 2003 2004

Do 1 miesiàca 7,5 5,2 12,2

Od 1 do 3 miesi´cy 19,3 13,4 41,7

Od 3 do 6 miesi´cy 6,7 16,0 14,4

Od 6 miesi´cy do 1 roku 66,5 65,3 31,6

Ogó∏em 100,0 100,0 100,0

Uwaga: W tabeli podano pierwotne terminy wykupu. Przedstawione przedzia∏y sà prawostronnie domkni´te.
èród∏o: dane NBP.
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Rynek pierwotny

W 2004 r. nie zasz∏y istotne zmiany w organizacji emisji bankowych papierów d∏u˝nych. 
Bankowe papiery wartoÊciowe by∏y emitowane przez banki o relatywnie ma∏ej sieci placówek lub 
specjalizujàce si´ w okreÊlonym rodzaju us∏ug bankowych (np. banki samochodowe). Obligacje by∏y 
natomiast emitowane przez banki o rozwini´tej sieci w∏asnych placówek. Dotyczy to przede wszyst-
kim papierów emitowanych w trybie publicznym, które stanowi∏y 21,4% ogó∏u krótkoterminowych 
bankowych papierów d∏u˝nych.

Rynek wtórny

Podobnie jak w poprzednich latach tylko obligacje bankowe wyemitowane w trybie publicz-
nym by∏y przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych313. W 2004 r. nastàpi∏y zmiany prawne 
umo˝liwiajàce prowadzenie depozytu bankowych papierów wartoÊciowymi w postaci zdemateriali-
zowanej poza bankiem emitentem. Do 2004 r. depozyt bankowych papierów wartoÊciowych w for-
mie zapisu ksi´gowego móg∏ byç prowadzony tylko przez bank emitujàcy te papiery. Nowelizacja 
ustawy Prawo bankowe umo˝liwi∏a prowadzenie depozytu bankowych papierów wartoÊciowych 
równie˝ przez KDPW lub przedsi´biorstwo maklerskie314. Wprowadzenie tych zmian mia∏o na celu 
umo˝liwienie stworzenia izby rozliczeniowej dla tego typu papierów, a tak˝e zwi´kszenie mo˝liwo-
Êci obrotu tymi instrumentami. Na koniec 2004 r. w KDPW nie by∏o jednak zarejestrowanych ban-
kowych papierów wartoÊciowych. NBP nie ma informacji o obrotach papierami, których depozyty 
prowadzone sà w bankach emitentach lub w przedsi´biorstwach maklerskich.

Inwestorzy315

G∏ównymi nabywcami bankowych papierów wartoÊciowych nominowanych w z∏otych by∏y 
przedsi´biorstwa. Na koniec 2004 r. w ich posiadaniu by∏o 61,1% bankowych papierów wartoÊcio-
wych o okresie wykupu do 1 roku, natomiast na koniec 2003 r. 42,7%. Poprawa sytuacji gospo-
darczej spowodowa∏a, ˝e przedsi´biorstwa dysponowa∏y nadwy˝kami Êrodków pieni´˝nych, które 
lokowa∏y m.in. w krótkoterminowe bankowe papiery wartoÊciowe316. 

Przedsi´biorstwa by∏y g∏ównymi nabywcami obligacji bankowych o okresie wykupu do 1 roku, 
emitowanych w trybie niepublicznym. W posiadaniu przedsi´biorstw znajdowa∏o si´ na koniec 2004 r. 
97% obligacji niepublicznych. Obligacje wyemitowane w trybie publicznym, które na koniec 2004 r. 
stanowi∏y 76,4% zad∏u˝enia banków z tytu∏u emisji obligacji, by∏y natomiast kierowane g∏ównie do 
inwestorów indywidualnych. Organizacjà obrotu tymi papierami zajmowa∏y si´ biura maklerskie.

Tendencje rozwojowe

Rola krótkoterminowych bankowych papierów d∏u˝nych b´dzie prawdopodobnie mala∏a. 
Dotychczas nie uwidoczni∏y si´ nowe przes∏anki, które zmieni∏yby dotychczasowà tendencj´ do 
zmniejszania si´ roli KBPD w emisji bankowych papierów d∏u˝nych. Mo˝na oczekiwaç, ˝e nadal 
b´dzie ros∏a wartoÊç kredytów hipotecznych i banki uniwersalne b´dà potrzebowa∏y d∏ugotermino-
wego finansowania. èród∏em d∏ugoterminowego kapita∏u mog∏yby byç emisje d∏ugoterminowych 
bankowych papierów d∏u˝nych. Gdyby banki zdecydowa∏y si´ na taki sposób finansowania akcji 
kredytowej zwiàzanej z kredytami hipotecznymi, powodowa∏oby to zmniejszanie si´ znaczenia 
KBPD w polityce emisyjnej banków komercyjnych.

313 Funkcjonowanie rynku wtórnego krótkoterminowych obligacji bankowych zosta∏o omówione ∏àcznie z rynkiem 
d∏ugoterminowych bankowych papierów d∏u˝nych w podrozdziale 5.2.2.4.

314 Ustawa o zmianie ustawy Prawo bankowe, Dz.U. z 2004 r., nr 91, poz. 870. 

315 Analizy dokonano na podstawie danych uzyskanych od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) dealerów Rynku 
Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do pe∏nienia tych funkcji.

316 W portfelu przedsi´biorstw nie by∏o bankowych papierów wartoÊciowych oraz obligacji o okresie wykupu powy˝ej 1 roku.
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5.1.2.4.  Krótkoterminowe instrumenty d∏u˝ne przedsi´biorstw

WielkoÊç rynku

Od 2001 r. segment krótkoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw (KPDP) syste-
matycznie si´ zmniejsza∏ – w 2004 r. zad∏u˝enie przedsi´biorstw z tytu∏u emisji tych instrumentów 
spad∏o o 11,4% (do 6,5 mld z∏ na koniec grudnia 2004 r.). Stopniowo zmniejsza∏a si´ równie˝ 
liczba emitentów tych instrumentów (tabela 5.1.5). 

W latach 2002–2003 na rynku papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw przewa˝a∏y instrumenty 
krótkoterminowe. W 2004 r. udzia∏ KPDP obni˝y∏ si´ i na koniec grudnia wyniós∏ 48%. Poniewa˝ 
ca∏kowita wartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u emisji krótkoterminowych i d∏ugoterminowych instrumentów 
d∏u˝nych przedsi´biorstw zwi´kszy∏a si´ jedynie o 4,4% (w okresie od grudnia 2003 r. do grudnia 
2004 r.), w rezultacie zmieni∏a si´ struktura emitowanych papierów (wykres 5.1.12). 

W latach 2002–2003 malejàce zainteresowanie firm wykorzystaniem KPDP jako êród∏a finanso-
wania mo˝na by∏o cz´Êciowo t∏umaczyç negatywnymi doÊwiadczeniami nabywców i organizatorów 
emisji z okresu wolniejszego wzrostu gospodarczego w poprzednich latach – kilka przedsi´biorstw nie 
wykupi∏o swoich emisji. Ma∏a wartoÊç emisji KPDP w 2004 r. wynika∏a natomiast z du˝ej iloÊci wolnych 
Êrodków, które przedsi´biorstwa zgromadzi∏y na rachunkach bankowych. W opinii firm, które dotych-
czas nie wyemitowa∏y papierów d∏u˝nych na rynku publicznym, g∏ównà przyczynà niewykorzystywania 
tych instrumentów jako êród∏a finansowania by∏ brak zapotrzebowania na kapita∏317. Przedsi´biorstwa 
nie pozyskiwa∏y kapita∏u ze êróde∏ zewn´trznych, gdy˝ mia∏y du˝o Êrodków w∏asnych w formie depozy-
tów. Ich wartoÊç na koniec 2004 r. wynios∏a 85 mld z∏ i by∏a o 16,7 mld z∏ wy˝sza ni˝ w 2003 r. (wykres 
5.1.13). Poza tym jeÊli przedsi´biorstwa si´ga∏y po zewn´trzne êród∏a finansowania, to najcz´Êciej 
wybiera∏y kredyt bankowy. W pierwszych trzech kwarta∏ach 2004 r. atrakcyjnoÊç KPDP mog∏y równie˝ 
ograniczaç rosnàce koszty pozyskania kapita∏u przez podmioty gospodarcze (wykres 5.1.14).

Niski udzia∏ krótkoterminowych instrumentów d∏u˝nych w zad∏u˝eniu z tytu∏u emisji papie-
rów wartoÊciowych ogó∏em by∏ charakterystyczny tak˝e dla strefy euro (wykres 5.1.15). W ostatnich 
latach szybciej rozwija∏ si´ tam segment instrumentów d∏ugoterminowych, przy czym ich domina-
cja nad segmentem papierów krótkoterminowych by∏a jeszcze wi´ksza ni˝ na polskim rynku.

317 Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d∏u˝nych w Polsce. Wyniki badania 
ankietowego. Warszawa 2005 NBP, s. 55–60.

Wykres 5.1.12. Zmiany w strukturze emitowanych papierów d∏u˝nych w 2004 r.

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego pe∏niàcych funkcj´ 
depozytariusza.
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Tabela 5.1.5. WartoÊç zad∏u˝enia przedsi´biorstw z tytu∏u emisji KPDP (stan na koniec grudnia)

2001 2002 2003 2004

WartoÊç zad∏u˝enia (w mld z∏) b.d. 7,99 7,34 6,5

Liczba emitentów KPDP 309 272 232 193

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego pe∏niàcych funkcj´ depozytariusza, Fitch Polska SA.
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Wykres 5.1.13. Wybrane êród∏a finansowania zewn´trznego w Polsce a wielkoÊç depozytów 
przedsi´biorstw

 èród∏o: dane NBP, Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych (www.leasing.org.pl) oraz Konferencji Instytucji Finansowych.
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Wykres 5.1.14. Koszt pozyskania kapita∏u przez przedsi´biorstwa oraz wartoÊç zad∏u˝enia 
z tytu∏u emisji KPDP w 2004 r. 

 èród∏o: opracowanie NBP.
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Wykres 5.1.15. WartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u emisji krótkoterminowych i d∏ugoterminowych 
papierów d∏u˝nych instytucji niefinansowych w strefie euro 

Uwagi:

1. Poj´cie instytucji niefinansowych obejmuje przedsi´biorstwa oraz niemonetarne instytucje finansowe, tzn. pozosta∏e 
instytucje poÊrednictwa finansowego, pomocnicze instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne.

2. Dane dotyczà tylko emisji rezydentów strefy euro.
èród∏o: Euro Area Securities Issues Statistics. European Central Bank, www.ecb.int.
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Najstarszy i najbardziej rozwini´ty rynek krótkoterminowych papierów d∏u˝nych istnieje we 
Francji (na koniec grudnia 2004 r. stanowi∏ niemal 38% ca∏ego rynku strefy euro pod wzgl´dem kwoty 
zad∏u˝enia). Zestawienie kwoty zad∏u˝enia z tytu∏u emisji obligacji korporacyjnych w strefie euro i Pol-
sce pokazuje, ˝e wielkoÊç krajowego rynku KPDP to oko∏o 1,7% rynku strefy euro (wykres 5.1.16).

Rynek pierwotny

Rok 2004 charakteryzowa∏ si´ kontynuacjà tendencji obserwowanych w strukturze emiten-
tów KPDP318 w latach 2002-2003 (wykres 5.1.17). Zmniejsza∏ si´ udzia∏ przedsi´biorstw (z 85,1% 
kwoty zad∏u˝enia z tytu∏u emisji KPDP w 2003 r. do 73,3% w 2004 r.) na korzyÊç pozosta∏ych 
instytucji poÊrednictwa finansowego, zw∏aszcza przedsi´biorstw leasingowych (wzrost z 13,9% 
do 24,9%). Ograniczenie emisji KPDP przez przedsi´biorstwa by∏o konsekwencjà ich wysokiej 
p∏ynnoÊci. Zwi´kszenie emisji KPDP przez leasingodawców wynika∏o z szybkiego rozwoju tej bran˝y 
w ostatnich latach (w tym zw∏aszcza leasingu samochodów, gdy˝ emitentami KPDP by∏y równie˝ 
firmy z tej bran˝y, np. Volkswagen Leasing, FCE Credit, Toyota Leasing). Wzrastajàce zaintereso-
wanie spó∏ek leasingowych emisjami KPDP nie by∏o jednak na tyle silne, by odwróciç tendencj´ 
spadkowà zad∏u˝enia z tytu∏u emisji KPDP.

318 Klasyfikacji grup emitentów KPDP dokonano zgodnie z ESA 95 (ang. European System of Accounts 1995) 
– standardem europejskim, zawierajàcym zasady klasyfikacji sektorowej w statystyce pieni´˝no-bankowej obszaru 
euro, wprowadzonym Rozporzàdzeniem Rady Nr 2223/96 z czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu 
rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie. Oprócz grupy przedsi´biorstw emitentami KPDP – zgodnie ze 
standardem ESA – mogà byç: (1) pozosta∏e instytucje poÊrednictwa finansowego (do których zalicza si´ m.in. SKOK-i, 
przedsi´biorstwa leasingowe, factoringowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne) oraz (2) pomocnicze instytucje 
finansowe (m.in. kantory, gie∏dy papierów wartoÊciowych, instytucje sprzeda˝y ratalnej).

Wykres 5.1.16. WielkoÊç rynku krótkoterminowych pozaskarbowych papierów d∏u˝nych 
w strefie euro i Polsce (stan na koniec 2004 r.)

Uwaga: dane nie dotyczà krótkoterminowych papierów d∏u˝nych banków. Dane nie obejmujà Irlandii i Luksemburga.
èród∏o: Euro Area Securities Issues Statistics: November 2004. European Central Bank, www.ecb.int.
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Wykres 5.1.17. Struktura emitentów KPDP (stan na koniec grudnia)

         2003 r.                2004 r.

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego pe∏niàcych funkcj´ 
depozytariusza.
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W latach 2003–2004 w strukturze terminowej KPDP liczonej wed∏ug wartoÊci emisji domino-
wa∏y instrumenty z terminem zapadalnoÊci do 1 miesiàca319. W 2004 r. przedsi´biorstwa przepro-
wadzi∏y mniejszà liczb´ emisji z okresem zapadalnoÊci od 1 do 3 miesi´cy, a wi´cej do 6 miesi´cy 
(wykres 5.1.18).

Podobnie jak w poprzednich latach, najcz´Êciej wykorzystywanà podstawà prawnà emisji 
KPDP by∏a ustawa o obligacjach (78,6% emisji wg kwoty zad∏u˝enia, stan na koniec 2004 r.). Udzia-
∏y emisji przeprowadzonych na podstawie Prawa wekslowego i Kodeksu cywilnego by∏y podobne 
i wynios∏y odpowiednio 9,8% oraz 11,6% (wykres 5.1.19). 

Emisje KPDP na podstawie Kodeksu cywilnego przeprowadza∏y wy∏àcznie przedsi´biorstwa, 
natomiast KPDP w formie weksli by∏y emitowane najcz´Êciej przez pozosta∏e instytucje poÊrednic-
twa finansowego. SpoÊród banków organizujàcych emisje KPDP w 2004 r. osiem konstruowa∏o je 
na podstawie Prawa wekslowego, a jedynie dwa na podstawie Kodeksu cywilnego. Znacznie szer-
sze wykorzystanie ustawy o obligacjach do emisji KPDP wynika z faktu, ˝e umo˝liwia ona dost´p do 
wi´kszej liczby potencjalnych inwestorów i nie wià˝e si´ z obowiàzkiem uiszczania przez emitenta 
op∏aty skarbowej, tak jak w przypadku emisji opartych na Prawie wekslowym, gdzie wynosi ona 

Wykres 5.1.18. Struktura terminowa KPDP (wed∏ug kwot przep∏ywów)

       2003 r.      2004 r.

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego pe∏niàcych funkcj´ 
depozytariusza.

Wykres 5.1.19. Regulacje prawne wykorzystywane w emisjach KPDP (wg kwoty zad∏u˝enia) 

    2003 r.     2004 r.

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego pe∏niàcych funkcj´ 
depozytariusza.

319 Dominacja instrumentów z pierwotnym terminem zapadalnoÊci do 1 miesiàca by∏a wynikiem tego, ˝e kilka 
przedsi´biorstw wykorzystywa∏o emisje KPDP do bie˝àcego zarzàdzania p∏ynnoÊcià, cz´sto emitujàc kilkudniowe papiery 
o du˝ej wartoÊci.
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0,1% sumy wekslowej. Z kolei podstawowà zaletà wykorzystania Prawa wekslowego jest mo˝liwoÊç 
stosunkowo szybkiej egzekucji nale˝noÊci.

Liczba nowych programów emisji KPDP stopniowo mala∏a. W 2002 r. uruchomiono 44 nowe 
programy emisji, w 2003 r. 39, natomiast w 2004 r. jedynie 19320. WielkoÊç pojedynczej emisji 
KPDP w minionym roku waha∏a si´ od 300 tys. z∏ do 127 mln z∏. Najwi´kszymi nowymi programami 
emisji, które zosta∏y uruchomione w 2004 r., by∏y programy: Europejskiego Funduszu Leasingowe-
go (600 mln z∏), Toyota Leasing Polska (500 mln z∏) oraz Franfinance Polska (200 mln z∏). WartoÊç 
nominalna pojedynczego instrumentu w omawianym okresie waha∏a si´ od 1 tys. z∏ do 1 mln z∏. 
Struktura bran˝owa emitentów KPDP by∏a podobna do tej, która charakteryzowa∏a 2003 r. ˚adna 
emisja tych instrumentów nie mia∏a charakteru publicznego.

Obserwowana od lat koncentracja wÊród banków organizatorów emisji wyst´powa∏a rów-
nie˝ w 2004 r. (5 banków mia∏o 74,6% udzia∏u w obs∏udze emisji KPDP pod wzgl´dem kwoty 
zad∏u˝enia). Od koƒca 2003 r. liczba organizatorów emisji zmniejszy∏a si´ z 20 do 18321.

Rynek wtórny

Podobnie jak w poprzednich latach p∏ynnoÊç rynku wtórnego KPDP by∏a niska. Wyniki badaƒ 
przeprowadzonych przez NBP w kwietniu 2004 r.322 pokaza∏y, ˝e niemal 90% emisji tych papierów 
skierowano bàdê do inwestorów wskazanych przez agenta emisji (37%) i samego agenta (13%), 
bàdê do inwestorów wskazanych przez emitenta (37%). Ze wzgl´du na brak wspólnej izby rozlicze-
niowej (depozyt dla tych instrumentów jest prowadzony przez banki – organizatorów emisji) oraz 
istnienie trzech podstaw prawnych emisji nie mo˝na mówiç, podobnie jak w okresach poprzednich, 
o istnieniu jednolitego rynku wtórnego KPDP. Funkcjonowanie kilkunastu oÊrodków obrotu tymi 
papierami, organizowanych przez banki agentów emisji, w warunkach ma∏ej skali emisji, nie sprzy-
ja∏a rozwojowi segmentu KPDP.

Inwestorzy

Podobnie jak w latach 2002–2003 dominujàcymi inwestorami na rynku KPDP by∏y przedsi´-
biorstwa oraz banki, które ∏àcznie naby∏y 82% ca∏oÊci emisji KPDP (wykres 5.1.21). W przeciwieƒ-

320 Na podstawie raportów Fitch Polska, zawartych w opracowaniu Rating & Rynek. Podsumowanie kolejnych kwarta∏ów 
2002, 2003 i 2004 r. (www.fitchpolska.com.pl). 

321 Rating & Rynek nr 24 (183) z 31.12.2004, Fitch Polska SA.

322 Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d∏u˝nych w Polsce. Wyniki badania 
ankietowego. Warszawa 2005 NBP, s. 29.

Wykres 5.1.20. Udzia∏ poszczególnych agentów emisji w organizacji emisji krótkoterminowych 
papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw (stan na koniec grudnia)

       2003 r.      2004 r.

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego pe∏niàcych funkcj´ 
depozytariusza.
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stwie do zmian, które w 2004 r. zasz∏y w strukturze nabywców DPDP, zainteresowanie zakupem 
KPDP zmniejszy∏y banki, a zwi´kszy∏y przedsi´biorstwa. Tak wysoki udzia∏ przedsi´biorstw jako 
nabywców tych papierów wynika∏ z tego, ˝e cz´sto – dzia∏ajàc w porozumieniu z emitentem lub 
agentem emisji – stanowi∏y one z góry okreÊlonà grup´ inwestorów, do których kierowano emisje.

Tendencje rozwojowe i perspektywy

W Êwietle wyników badaƒ przeprowadzonych przez NBP w 2004 r. – zarówno wÊród emiten-
tów papierów d∏u˝nych, jak i spó∏ek, które nie emitowa∏y dotychczas KPDP – mo˝na przewidywaç, 
˝e segment ten b´dzie si´ dalej zmniejsza∏. WÊród spó∏ek, które przeprowadza∏y wczeÊniej emisje 
KPDP, tylko 51% przewiduje, ˝e w ciàgu najbli˝szych dwóch lat b´dzie korzystaç z tego êród∏a 
finansowania. SpoÊród przedsi´biorstw, które dotàd nie emitowa∏y tych instrumentów, a˝ 99,5% 
w najbli˝szych dwóch latach nie przewiduje przeprowadzania takich emisji. Wed∏ug 59% badanych 
spó∏ek emitujàcych wczeÊniej KPDP, koszt pozyskania Êrodków w niepublicznej emisji by∏ ni˝szy ni˝ 
koszt kredytu bankowego (tabela 5.1.6).

Majàc na uwadze wyniki wspomnianych badaƒ warto rozwa˝yç, w jakim stopniu brak popu-
larnoÊci ratingu w Polsce utrudnia rozwój rynku KPDP. Wiele polskich przedsi´biorstw emitujàcych 

Wykres 5.1.21. Nabywcy krótkoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw (wg stanu 
na koniec grudnia)

       2003 r.     2004 r.

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych funkcji, pe∏niàcych 
funkcj´ depozytariusza.
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Tabela 5.1.6. Porównanie atrakcyjnoÊci wykorzystania emisji KPDP jako êród∏a finansowania 
zewn´trznego przedsi´biorstw w 2004 r.

Instrument %

RentownoÊç 52-tygodniowych bonów skarbowych na rynku 
pierwotnym (przetarg z 31.12.2004 r.) 6,3

RentownoÊç KPDP na rynku wtórnym (agent emisji: Bank 
Handlowy w Warszawie SA)

minimalna 6,07 (emitent: Rabobank, papiery z okresem do 
wykupu 10 dni)
maksymalna 6,63 (emitent: ˚ywiec, papiery z okresem do wykupu 
147 dni)
Êrednio 6,36

Ârednie roczne oprocentowanie kredytów dla przedsi´biorstw 
udzielonych na okres do 1 roku 7,57

Ârednie roczne oprocentowanie lokat terminowych przedsi´biorstw 
deklarowanych na okres do 1 roku 3,34

Ârednia wartoÊç WIBOR w okresie 1.01–31.12.2004 r.:
– WIBOR 1W
– WIBOR 2W
– WIBOR 1M
– WIBOR 3M

5,92
5,96
6,02
6,20

èród∏o:  dane NBP, kwotowania informacyjne z 10.12.2004 r., opublikowane przez dziennik „Rzeczpospolita” w dniu 13 grudnia 2004 r.



5

Rynki finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W 2004 R. 147

papiery wie o mo˝liwoÊci uzyskania oceny ratingowej, jednak, w ich opinii, posiadanie ratingu nie 
zwi´kszy∏oby bazy inwestorów (gdy˝ cz´sto jest ona znana ju˝ na poczàtku), nie zmniejszy∏oby 
kosztów pozyskania Êrodków, a dodatkowo wiàza∏oby si´ ze zbyt wysokim kosztem pozyskania 
ratingu. NiepewnoÊç zwiàzana z wywiàzaniem si´ ze zobowiàzaƒ przez spó∏ki ma∏e i nieznane na 
rynku powoduje, ˝e banki ograniczajà baz´ potencjalnych emitentów do spó∏ek du˝ych i bardziej 
znanych. Te zaÊ ∏atwiej znajdujà atrakcyjne êród∏a finansowania zewn´trznego, ze wzgl´du na 
wi´ksze doÊwiadczenie rynkowe, a cz´sto równie˝ wsparcie pozafinansowe w postaci gwarancji 
spó∏ek z tej samej grupy kapita∏owej. Mo˝na przypuszczaç, ˝e w d∏u˝szym okresie przedsi´biorstwa 
korzystajàce dotychczas z finansowania poprzez emisj´ KPDP b´dà preferowa∏y obligacje Êrednio- 
i d∏ugoterminowe. Jest to zgodne z tendencjami wyst´pujàcymi w krajach Unii Europejskiej. 

W kolejnych latach wp∏yw na rozwój rynku KPDP w Polsce mo˝e wp∏ywaç inicjatywa STEP (ang. 
Short-Term European Paper)323, opracowana w grudniu 2003r. w ramach grupy roboczej Stowarzyszenia 
Rynków Finansowych (ACI-STEP Task Force), ekspertów EBC oraz narodowych banków centralnych Unii 
Europejskiej. Zak∏ada ona stworzenie wspólnego standardu dla emisji nieskarbowych krótkoterminowych 
papierów d∏u˝nych. Przygotowana propozycja zaleca wprowadzenie specjalnego znaku, etykiety STEP 
(ang. STEP label) dla emisji spe∏niajàcych warunki okreÊlone przez ACI324. Inicjatywa ta jest zgodna z za∏o-
˝onym w Strategii Lizboƒskiej ograniczeniem rozdrobnienia tego rynku w Unii Europejskiej. W odpowiedzi 
na skierowanà w 2004 r. proÊb´ ACI-STEP Task Force EBC zgodzi∏ si´ wspó∏uczestniczyç w wykonywaniu 
niektórych zadaƒ zwiàzanych z projektem STEP przez pierwsze dwa lata jego funkcjonowania. Mo˝na si´ 
spodziewaç, ˝e ju˝ w 2005 r. zostanà przeprowadzone pierwsze emisje spe∏niajàce standardy stworzone 
przez inicjatyw´ STEP. Dzi´ki nadawaniu etykiety STEP wybranym instrumentom poprawi si´ przejrzystoÊç 
tego rynku. Umo˝liwi to lepszà ocen´ ryzyka kredytowego, co z kolei mo˝e przyczyniç si´ do wzrostu 
popytu na KPDP i zwi´kszenia liczby emitentów tego typu instrumentów w Polsce. 

5.1.3. Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym

Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym s∏u˝y do bie˝àcego zarzàdzania p∏ynnoÊcià finan-
sowà, gdy˝ umo˝liwia jego uczestnikom lokowanie przejÊciowych nadwy˝ek lub po˝yczanie braku-
jàcych Êrodków. Ze wzgl´du na ryzyko kredytowe transakcji o charakterze lokacyjnym wyró˝nia si´ 
niezabezpieczone lokaty mi´dzybankowe oraz lokaty zabezpieczone walutami (fx swap) i papierami 
wartoÊciowymi (operacje warunkowe – repo i sell-buy-back).

Najwa˝niejszymi uczestnikami rynku transakcji o charakterze lokacyjnym sà banki, które po˝yczajà 
sobie wolne Êrodki pieni´˝ne. Na rynku mi´dzybankowym zawiera si´ transakcje wysokokwotowe na 
okres od jednego dnia do jednego roku. Porównanie struktury mi´dzybankowego rynku transakcji loka-
cyjnych w Polsce i strefie euro wskazuje na wyraêne ró˝nice pomi´dzy tymi rynkami (wykres 5.1.22). 
W latach 2003–2004 na rynku pieni´˝nym strefy euro, w którym uczestniczà banki z ró˝nych paƒstw, 
przewa˝a∏y transakcje warunkowe – g∏ównie repo o terminach zapadalnoÊci od T/N do 1 miesiàca. Na 
rynku lokat niezabezpieczonych dominowa∏y transakcje O/N. Taka struktura obrotów wynika∏a z wi´k-
szego ryzyka kredytowego transakcji o d∏u˝szych terminach zapadalnoÊci. Instrumentem lokacyjnym 
najrzadziej wykorzystywanym przez banki w strefie euro by∏y transakcje fx swap. W tym segmencie 
rynku transakcji lokacyjnych dominujà operacje o terminie zapadalnoÊci do jednego tygodnia325.

W Polsce w 2004 r. najpopularniejszym instrumentem s∏u˝àcym do zarzàdzania p∏ynnoÊcià 
banków by∏y niezabezpieczone lokaty mi´dzybankowe. Do zapewniania p∏ynnoÊci w niewielkim 
stopniu wykorzystywano transakcje warunkowe z innymi bankami. Ârednia dzienna wartoÊç ope-
racji warunkowych pomi´dzy bankami krajowymi by∏a ponadsiedmiokrotnie ni˝sza od obrotów 
na rynku lokat niezabezpieczonych. Zauwa˝alny wzrost udzia∏u transakcji warunkowych w 2004 r. 
wynika∏ g∏ównie z operacji buy-sell-back z BGK326. Operacje mi´dzy rezydentami na rynku fx swap, 

323 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 2003.

324 Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 150.

325 Euro Money Market Study 2004. Frankfurt EBC 2005, s. 8–30.

326 Podrozdzia∏y 5.1.2.2. oraz 5.1.3.3.
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które s∏u˝à m.in. do zarzàdzania pozycjà p∏ynnoÊciowà banków krajowych w z∏otych, mia∏y niewiel-
ki udzia∏ w obrotach netto (10-15%). Struktura mi´dzybankowego rynku pieni´˝nego w Polsce by∏a 
podobna jak w innych paƒstwach naszego regionu – np. na W´grzech wÊród transakcji lokacyjnych 
dokonywanych mi´dzy bankami – rezydentami tak˝e dominowa∏y lokaty niezabezpieczone327. Brak 
rozwini´tego segmentu transakcji warunkowych Êwiadczy o nieefektywnoÊci naszego rynku pie-
ni´˝nego. Ma∏e i Êrednie banki z powodu niskich limitów kredytowych majà ograniczone mo˝liwo-
Êci finansowania na rynku lokat mi´dzybankowych i cz´sto muszà polegaç na transakcjach switch, 
których zawarcie zale˝y od podmiotu trzeciego328.

DoÊwiadczenia niektórych krajów, które ju˝ wstàpi∏y do strefy euro, wskazujà, ˝e przyj´cie 
wspólnej waluty nie wià˝e si´ ze zmianà struktury rynku transakcji lokacyjnych. Pomimo rozwoju 
rynku transakcji warunkowych w wi´kszoÊci paƒstw UGW operacje te nadal nie mia∏y du˝ego 
znaczenia w transakcjach banków dzia∏ajàcych w Finlandii329. Podobnie jak w Polsce, wÊród 
transakcji lokacyjnych banków dominowa∏y niezabezpieczone depozyty. Sta∏o si´ tak, gdy˝ przed 
przystàpieniem do strefy euro nie istnia∏ w Finlandii choçby umiarkowanie p∏ynny rynek transakcji 
warunkowych. W wyniku przyzwyczajeƒ, pomimo dost´pu do rynku repo strefy euro, banki fiƒskie 
do zarzàdzania pozycjà p∏ynnoÊciowà nadal wykorzystywa∏y jedynie niezabezpieczone lokaty mi´-
dzybankowe. Dlatego wydaje si´, ˝e w najbli˝szych latach rynek pieni´˝ny w Polsce powinien roz-
wijaç si´ w kierunku modelu istniejàcego w strefie euro, tak by po wprowadzeniu wspólnej waluty 
mog∏a nastàpiç pe∏na integracja tych rynków.

5.1.3.1.  Lokaty niezabezpieczone

Niezabezpieczone lokaty mi´dzybankowe sà naj∏atwiejszym sposobem zdobywania krótkoter-
minowego finansowania przez banki. Na tym rynku nast´puje ciàg∏e przemieszczanie Êrodków od 
banków majàcych przejÊciowe nadwy˝ki do banków, które majà niedobór p∏ynnoÊci, wynikajàcy np. 
z koniecznoÊci utrzymywania Êredniego poziomu rezerw obowiàzkowych. Rynek ten spe∏nia bardzo 
istotnà funkcj´ z punktu widzenia stabilnoÊci systemu finansowego, gdy˝ zapewnia dystrybucj´ p∏yn-
noÊci w ca∏ym systemie bankowym. W przeciwieƒstwie do transakcji warunkowych i swapów waluto-
wych po˝yczanie Êrodków na rynku lokat mi´dzybankowych ma t´ zalet´, ˝e nie wymaga posiadania 
zabezpieczenia w postaci, odpowiednio, papierów wartoÊciowych i waluty obcej. Z drugiej jednak 

Wykres 5.1.22. Obroty pomi´dzy bankami rezydentami na rynku transakcji o charakterze 
lokacyjnym w Polsce i w strefie euro

Uwagi: obroty netto na rynku transakcji o charakterze lokacyjnym sà równie wartoÊç nominalnej lokat niezabezpieczonych, 
transakcji warunkowych oraz swapów walutowych nominowanych w z∏otych i euro zawartych, odpowiednio, pomi´dzy 
bankami rezydentami Polski i strefy euro.
èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych NBP, KDPW oraz raportów EBC: Money Market Study 2003. Frankfurt 2004 ECB, Euro Money 
Market Study 2004. Frankfurt 2005 ECB.
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327 C. Balogh, P. Gabriel: The interbank money market. Past and future trends. Budapest 2003 Magyar Nemzeti Bank, 
s. 18–27.

328 Szerzej o naturze transakcji switch: Rozwój systemu finansowego Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, 
s. 152.

329 H. Koskenkylä (red.): Finnish financial markets 2002. Helsinki 2003 Bank of Finland, s. 41–42.



5

Rynki finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W 2004 R. 149

strony, wielkoÊç i p∏ynnoÊç krajowego rynku lokat niezabezpieczonych sà ograniczane przez limity 
kredytowe, które banki komercyjne wzajemnie na siebie nak∏adajà. Kwota obcià˝enia limitu kredyto-
wego z tytu∏u transakcji warunkowych stanowi, podobnie jak dla fx swap, do 10% wartoÊci nomina∏u 
transakcji, podczas gdy dla klasycznej lokaty mi´dzybankowej jest to 100% nomina∏u.

WielkoÊç rynku

W ostatnich latach nie nastàpi∏y istotne zmiany zad∏u˝enia banków z tytu∏u niezabezpieczo-
nych lokat mi´dzybankowych. Po nieznacznym spadku Êredniego zad∏u˝enia w 2003 r. wzros∏o 
ono ponownie i na koniec 2004 r. wynios∏o ponad 25 mld z∏ (wykres 5.1.23). W 2004 r. Êrednie 
dzienne obroty netto na rynku lokat mi´dzybankowych zmniejszy∏y si´ w porównaniu z 2003 r. 
o 0,3 mld z∏ i wynios∏y 7,4 mld z∏ (wykres 5.1.24). Dominowa∏y transakcje o terminie zapadal-
noÊci do jednego tygodnia. Z informacji uzyskanych od uczestników rynku wynika, ˝e lokaty O/N 
stanowi∏y a˝ 75–80% obrotów netto. Taka struktura terminowa obrotów wynika∏a z elastycznoÊci, 
jakà w zarzàdzaniu p∏ynnoÊcià banku daje zawieranie lokat O/N. P∏ynnoÊç systemu bankowego 
i stan nadwy˝ek lub potrzeby poszczególnych podmiotów zmieniajà si´ bowiem ka˝dego dnia. 
Taka struktura terminowa obrotów nie by∏a charakterystyczna jedynie dla Polski; na przyk∏ad na 
W´grzech transakcje overnight tak˝e dominowa∏y w obrotach i stanowi∏y 84%330. W strefie euro 
udzia∏ lokat O/N w obrotach netto na rynku niezabezpieczonych transakcji lokacyjnych by∏ nieco 
mniejszy i wynosi∏ 65%331.

330 Report on financial stability. December 2004. Budapest 2004 Magyar Nemzeti Bank, s. 46–48.

331 Euro Money Market Study 2004. Frankfurt 2005 ECB, s. 10.

Wykres 5.1.23. Zad∏u˝enie z tytu∏u lokat mi´dzybankowych

Uwaga: zad∏u˝enie oznacza wartoÊç lokat mi´dzybankowych w z∏otych z∏o˝onych przez banki krajowe w innych 
bankach krajowych.
èród∏o: dane NBP.
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Wykres 5.1.24. Miesi´czne obroty netto na rynku lokat mi´dzybankowych

èród∏o: dane NBP.
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Struktura rynku

Struktura terminowa obrotów wp∏ywa∏a na struktur´ zad∏u˝enia wed∏ug pierwotnych termi-
nów zapadalnoÊci lokat (wykres 5.1.25). Blisko po∏ow´ zad∏u˝enia stanowi∏a wartoÊç transakcji O/N. 
Lokaty z pierwotnym terminem zapadalnoÊci powy˝ej 3 miesi´cy stanowi∏y jedynie oko∏o 15%. 

W 2004 r. spread pomi´dzy stopami, po jakich banki chcia∏y po˝yczyç Êrodki innym bankom 
(WIBOR) i przyjàç lokaty (WIBID), by∏ stabilniejszy ni˝ w poprzednich latach. Kwotowany spread 
wynosi∏ od 10–15 punktów bazowych dla depozytów o terminach zapadalnoÊci od 1 miesiàca do 
1 roku do 15–25 punktów bazowych dla transakcji o zapadalnoÊci od 1 dnia do 2 tygodni. Szerszy 
spread dla lokat o terminach zapadalnoÊci do 2 tygodni wynika∏ z wi´kszej zmiennoÊci krótko-
terminowych stóp procentowych, które sà znacznie wra˝liwsze na zmiany p∏ynnoÊci w systemie 
bankowym.

W 2004 r. najwi´kszym wahaniom podlega∏a stopa O/N (wykres 5.1.26). Wynika∏o to 
g∏ównie ze zmian stanu lokat terminowych bud˝etu paƒstwa w NBP. Czynnikiem zwi´kszajàcym 
zmiennoÊç stóp O/N by∏ brak w aktywach niektórych banków wystarczajàco du˝ych portfeli SPW, 
które mog∏y byç zabezpieczeniem kredytu lombardowego. Ârednie odchylenie stawki 2W WIBOR 
od stopy referencyjnej wynios∏o 18 punktów bazowych i by∏o wy˝sze o 7 punktów bazowych 
w porównaniu z 2003 r. Odchylenie to by∏o szczególnie wysokie w kwietniu, maju oraz w listopa-
dzie, a wi´c w okresach napi´ç na rynku pieni´˝nym. Oprocentowanie lokat o terminie zapadalno-
Êci 1M i d∏u˝szym by∏o stabilniejsze. Stopy te w znacznie mniejszym zakresie zale˝a∏y od popytu 
na Êrodki pieni´˝ne i ich poda˝y. Wp∏yw na ich wysokoÊç mia∏y g∏ównie oczekiwania uczestników 
rynku co do przysz∏ego poziomu stóp procentowych.

Wykres 5.1.25. Struktura terminowa zad∏u˝enia z tytu∏u lokat mi´dzybankowychna koniec 
paêdziernika 2004 r.

Uwagi: zaprezentowane przedzia∏y sà prawostronnie domkni´te. Przedzia∏ oznaczony „<1M” obejmuje wszystkie lokaty 
o terminie zapadalnoÊci do jednego miesiàca w∏àcznie (w tym T/N i S/N) poza O/N.
èród∏o: dane NBP.
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èród∏o: serwis informacyjny Reuters.

II IV VI VIII X XII II IV VI VIII X XII II IV VI VIII X XII
2002 2003

2

4

6

8

10

12

14

16

18
%

O/N WIBOR 1M WIBOR Stopa referencyjna NBP
Stopa lombardowa Stopa depozytowa

2004
miesiàce



5

Rynki finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W 2004 R. 151

Podobnie jak w 2003 r., banki efektywnie zarzàdza∏y swoimi Êrodkami na rachunkach bie˝à-
cych, co w po∏àczeniu z operacjami otwartego rynku pozwoli∏o na utrzymywanie niskich nadwy˝ek 
Êredniego stanu Êrodków na rachunkach bie˝àcych w NBP w stosunku do wymaganego poziomu 
rezerwy obowiàzkowej (wykres 5.1.27). Przeci´tne dodatnie odchylenie stanu Êrodków utrzymy-
wanych na rachunkach w NBP wzgl´dem wymaganej rezerwy obowiàzkowej wynios∏o 23 mln z∏ 
(0,2% wymaganej rezerwy) i w porównaniu z 2003 r. by∏o ni˝sze o 2 mln z∏. Utrzymywanie nie-
wielkiej nadwy˝ki by∏o ∏atwiejsze dzi´ki udost´pnianiu bankom operacji depozytowo-kredytowych 
NBP na koniec dnia oraz codziennemu publikowaniu w serwisie Reuters informacji o wymaganej 
rezerwie obowiàzkowej i stanie Êrodków banków komercyjnych na rachunkach w NBP w poprzed-
nim dniu.

Ârodki na rachunkach bie˝àcych w banku centralnym s∏u˝à do regulowania wysokokwo-
towych p∏atnoÊci w systemie SORBNET. Zmiany w zakresie rezerwy obowiàzkowej wprowadzone 
w IV kwartale 2003 r. spowodowa∏y zmniejszenie wartoÊci Êrodków utrzymywanych przez banki 
na rachunkach bie˝àcych w NBP332. Oznacza to, ˝e banki przy mniejszej wartoÊci Êrodków do 
dyspozycji musia∏y rozliczaç takie same p∏atnoÊci. Relacja obrotów do stanów Êrodków banków na 
rachunkach w NBP zwi´kszy∏a si´ jeszcze bardziej w czwartym kwartale 2004 r. (wykres 5.1.28). 
W tym okresie zaobserwowano du˝y wzrost obrotów na rachunkach rozliczeniowych banków. 

332 Od 30 wrzeÊnia 2004 r. naliczona kwota rezerwy obowiàzkowej jest pomniejszana dla ka˝dego banku 
o równowartoÊç 500 tys. euro. Od 31 paêdziernika 2004 r. stop´ rezerwy obowiàzkowej obni˝ono do 3,5%. Szerzej 
na temat zmian w zakresie rezerwy obowiàzkowej w: Sprawozdanie z wykonania za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej w 2003 r., 
Warszawa 2004 NBP, s. 25–26

Wykres 5.1.27. Odchylenie stanu Êrodków na rachunkach bie˝àcych w NBP od wymaganej 
rezerwy obowiàzkowej

èród∏o: dane NBP.
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Wykres 5.1.28. Obroty na rachunkach banków w NBP i relacja tych obrotów do Êredniego 
stanu Êrodków na rachunkach w latach 2002–2004
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Wynika∏ on ze zwi´kszenia przep∏ywów z tytu∏u mi´dzybankowych zleceƒ klientowskich, co by∏o 
skutkiem wzmo˝onej aktywnoÊci nierezydentów na kasowym rynku walutowym z∏otego i rynku fx 
swap. Transakcje te sà rozliczane przez nierezydentów za poÊrednictwem rachunków nostro w ban-
kach krajowych b´dàcych uczestnikami systemu SORBNET. 

W 2004 r. NBP wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Dealerów Bankowych – ACI Polska zakoƒ-
czy∏ prace nad wprowadzeniem stawki POLONIA (Polish Overnight Index Average), odpowiednika 
istniejàcej w strefie euro stawki EONIA. Opracowano regulamin fixingu oraz przeprowadzono testy 
operacyjne przekazywania danych i kalkulacji tej stawki. Sposób i zasady wyznaczania stopy POLONIA 
b´dà podobne jak w przypadku stawki CZEONIA, wprowadzonej w Czechach w grudniu 2001 r. 
Stawka POLONIA jako Êrednie oprocentowanie lokat O/N wa˝one ich wartoÊcià b´dzie lepiej ni˝ 
O/N WIBOR odzwierciedlaç rzeczywistà cen´ pieniàdza na rynku pieni´˝nym. Planowane na styczeƒ 
2005 r. wprowadzenie bardziej przejrzystej stawki dla depozytów powinno si´ przyczyniç do rozwoju 
rynku Overnight Index Swap333. Zgodnie z za∏o˝eniami przeprowadzaniem fixingu (kalkulacjà stopy 
POLONIA) b´dzie si´ zajmowa∏ NBP. WartoÊç stawki b´dzie publikowana ka˝dego dnia roboczego 
o godzinie 17.00 w serwisie informacyjnym Reuters. Uczestnikami fixingu stawki POLONIA b´dà banki 
pe∏niàce funkcj´ Uczestnika Fixingu Stawek Referencyjnych WIBOR i WIBID334. B´dà one zobowiàzane 
do przekazywania bankowi centralnemu danych o wartoÊci, oprocentowaniu i kontrahentach wszyst-
kich niezabezpieczonych transakcji O/N zawartych z innymi uczestnikami fixingu.

W 2004 r. niezabezpieczone transakcje lokacyjne by∏y zawierane na krajowym rynku mi´-
dzybankowym za poÊrednictwem brokerów g∏osowych, elektronicznego systemu konwersacyjnego 
Reuters Direct i telefonu. Nieliczne banki wykorzystywa∏y Delta Dealing System. Relatywnie wysoki, 
wzgl´dem innych rynków, udzia∏ brokerów g∏osowych wynika∏ z du˝ej elastycznoÊci takiego sposobu 
przeprowadzania transakcji. Umo˝liwia∏ on bowiem znalezienie poÊrednika dla transakcji switch. 

W 2004 r. firma e-MID – organizator m.in. elektronicznego rynku dla depozytów mi´dzy-
bankowych w euro, którego uczestnikami w 2004 r. by∏o kilkadziesiàt banków z ró˝nych krajów 
UE – podj´∏a kolejne dzia∏ania zmierzajàce do uruchomienia elektronicznej platformy obrotu dla 
depozytów nominowanych w z∏otych. Próbny okres dzia∏alnoÊci tego systemu w Polsce zaplano-
wano na II po∏ow´ 2005 r. Transakcje na elektronicznym rynku depozytów z∏otowych mog∏yby byç 
zawierane za poÊrednictwem serwisu Bloomberg lub Internetu. W UE 18% obrotów netto na rynku 
lokat mi´dzybankowych nominowanych w euro realizuje si´ na platformie e-MID335. Wykorzystywa-
nie przez banki krajowe platformy e-MID pozwoli∏oby na upodobnienie struktury rynku krajowego 
do struktury rynku pieni´˝nego UGW, na którym w ostatnich latach wyraênie wzrasta∏a rola elek-
tronicznych systemów transakcyjnych. Przyczyni∏oby si´ tak˝e do wzrostu przejrzystoÊci rynku lokat 
mi´dzybankowych. Powstanie i funkcjonowanie platformy e-MID dla depozytów mi´dzybankowych 
w z∏otych b´dzie w du˝ej mierze zale˝a∏o od zainteresowania potencjalnych uczestników – banków 
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w Polsce.

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Dalszy rozwój rynku niezabezpieczonych depozytów mi´dzybankowych b´dzie zale˝a∏ od 
wysokoÊci limitów kredytowych nak∏adanych na siebie przez uczestników rynku. Na p∏ynnoÊç tego 
rynku mo˝e tak˝e wp∏ywaç prawdopodobna ewolucja naszego rynku pieni´˝nego w kierunku 
modelu istniejàcego w strefie euro, charakteryzujàcego si´ dobrze rozwini´tym rynkiem repo. 
Wiàza∏oby si´ to z przeniesieniem przez banki krajowe cz´Êci aktywnoÊci z rynku lokat niezabezpie-
czonych na rynek operacji warunkowych. Ewentualne korzystanie banków krajowych z platformy 
e-MID oraz planowane na I kwarta∏ 2005 r. uruchomienie systemu dla p∏atnoÊci wysokokwotowych 
w euro – SORBNET EURO – u∏atwià integracj´ naszego rynku pieni´˝nego z rynkiem strefy euro 
jeszcze przed przyj´ciem wspólnej waluty.

333 Szerzej na temat rozwoju rynku tego instrumentu w Polsce w podrozdziale 5.4.1.2.

334 Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID. Warszawa 2004, Polskie Stowarzyszenie Dealerów 
Bankowych ACI Polska.

335 Szacunki w∏asne na podstawie danych firmy e-MID i raportów ECB: Money Market Study, Frankfurt 2003 ECB, Euro 
Money Market Study 2004. Frankfurt 2005 ECB.



5

Rynki finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W 2004 R. 153

DoÊwiadczenia krajów, które tworzy∏y UGW, wskazujà, ˝e po przyj´ciu przez Polsk´ euro 
uczestnicy rynku lokat mi´dzybankowych mogà podzieliç si´ na trzy grupy. Cz´Êç banków krajo-
wych z wi´kszoÊciowym udzia∏em kapita∏u zagranicznego przekszta∏ci si´ w oddzia∏y zagranicznych 
instytucji kredytowych i nie b´dzie zarzàdza∏a pozycjà p∏ynnoÊciowà w euro w Polsce. Drugà grup´ 
b´dà stanowi∏y najwi´ksze banki, które dziÊ zawierajà ró˝norodne transakcje z bankami zagranicz-
nymi i majà otwarte du˝e limity kredytowe w tych instytucjach. Te banki b´dà aktywne na zinte-
growanym, jednolitym rynku strefy euro. Ich wiarygodnoÊç kredytowa pozwoli im na dokonywanie 
operacji zarówno na rynku lokalnym – z mniejszymi bankami krajowymi, jak i na rynkach transgra-
nicznych. Trzecia grupa, w której znajdà si´ g∏ównie ma∏e banki majàce samodzielnoÊç w zakresie 
zarzàdzania p∏ynnoÊcià, b´dzie zawieraç niezabezpieczone operacje lokacyjne jedynie na rynku 
krajowym. Dlatego wydaje si´, ˝e te banki powinny coraz cz´Êciej wykorzystywaç inne instrumenty 
lokacyjne – transakcje repo lub sell-buy-back, które pozwoli∏yby na rozszerzenie listy potencjalnych 
partnerów transakcji na rynku mi´dzybankowym.

5.1.3.2.  Lokaty zabezpieczone

Analiza rynku zabezpieczonych transakcji lokacyjnych zostanie przedstawiona w podziale na 
swapy walutowe (lokaty zabezpieczone walutami obcymi) oraz transakcje warunkowe – repo i sell-
-buy-back/buy-sell-back (lokaty zabezpieczone papierami wartoÊciowymi).

5.1.3.2.1. Swapy walutowe

Swap walutowy (fx swap) jest z∏o˝eniem dwóch przeciwstawnych transakcji wymiany walut 
rozliczanych w ró˝nych terminach. Na swap walutowy sk∏adajà si´ zatem dwie zabezpieczone 
transakcje depozytowe. Instrument ten umo˝liwia pozyskanie, na okreÊlony czas, p∏ynnoÊci w walu-
cie krajowej dzi´ki sprzeda˝y waluty obcej w wymianie poczàtkowej, a nast´pnie jej obowiàzkowy 
odkup w wymianie koƒcowej.

WielkoÊç rynku

Swap walutowy by∏ nadal najbardziej p∏ynnym instrumentem krajowego rynku pieni´˝ne-
go. W 2004 r. Êrednie dzienne obroty na mi´dzybankowym rynku swapów walutowych w Polsce 
wynios∏y 12,9 mld z∏336, z czego 89% to transakcje z nierezydentami (wykres 5.1.29). Du˝a p∏ynnoÊç 
rynku fx swap wynika∏a z regulacji wyst´pujàcych w Polsce i preferujàcych ten instrument wzgl´-
dem klasycznych depozytów mi´dzybankowych – m.in. z faktu, ˝e Êrodki przyj´te w transakcjach 
fx swap nie podlega∏y obowiàzkowi odprowadzania rezerwy obowiàzkowej, gdy˝ swapy walutowe 
sà operacjami pozabilansowymi337. Dodatkowo na dynamiczny rozwój rynku znaczny wp∏yw mia∏a 
ró˝norodnoÊç zastosowaƒ swapów walutowych338. Rozmaite strategie inwestycyjne z u˝yciem fx 
swap by∏y stosowane nie tylko w Polsce, ale tak˝e w innych krajach regionu, np. na W´grzech339. 

W 2004 r. obserwowano dalszy szybki rozwój iloÊciowy krajowego rynku swapów waluto-
wych (wykres 5.1.29). W porównaniu z 2003 r. Êrednie dzienne obroty netto wzros∏y o oko∏o 10%, 
a udzia∏ nierezydentów w obrotach zwi´kszy∏ si´ Êrednio o 3 pkt proc. Na podstawie informacji 
uzyskanych od uczestników rynku mo˝na wnioskowaç, ˝e wi´ksza p∏ynnoÊç wynika∏a ze spekulacji 
na kursie z∏otego przy wykorzystaniu syntetycznych kontraktów forward oraz finansowania cz´Êci 
znacznego wzrostu zaanga˝owania nierezydentów w obligacje skarbowe emitowane w Polsce 
(przyrost inwestycji o oko∏o 20 mld z∏). W drugiej po∏owie 2004 r. silny trend aprecjacyjny z∏otego 
oraz du˝e zainteresowanie inwestorów walutami krajów wschodzàcych sprzyja∏y stosowaniu stra-

336 Jest to Êrednia dzienna wartoÊç nominalnych kwot transakcji po wyeliminowaniu efektu podwójnej sprawozdawczoÊci. 
Liczona jest tylko z∏otowa wartoÊç wymiany poczàtkowej lub koƒcowej. 

337 Kwoty nominalne walut do wydania i do otrzymania z tytu∏u zawartych transakcji fx swap sà wykazywane przez 
banki w pozycjach pozabilansowych jako „zobowiàzania zwiàzane z realizacjà operacji kupna/sprzeda˝y”.

338 Szerzej na ten temat: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 156–157 
oraz A. S∏awiƒski: Zastosowania transakcji fx swap na polskim rynku finansowym. „Rynek Terminowy” nr 16/2/2002, 
s. 50–53.

339 Opis zastosowania tych strategii w 2003 r. na rynku forinta: C. Csávás, G. Kóczán: Development of the Hungarian 
derivatives market and its effect on financial stability. W: Report on financial stability. December 2003. Budapest 2003 
Magyar Nemzeti Bank, s. 88–92.
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tegii carry trade na rynku z∏otego. Bazujàc na danych kilku banków krajowych, mo˝na oszacowaç, 
˝e w 2004 r. oko∏o 65% wartoÊci Êrednich dziennych obrotów na rynku fx swap (operacje rezydent 
– nierezydent) to transakcje, w których nierezydenci w wymianie poczàtkowej kupowali z∏ote. Na 
tej podstawie mo˝na oceniç, ˝e co najmniej kilka miliardów z∏otych zainwestowanych przez nie-
rezydentów w polskie obligacje skarbowe mog∏o byç pozyskanych na rynku fx swap. Zwi´kszenie 
p∏ynnoÊci rynku fx swap mog∏o byç jednà z przyczyn wzrostu poziomu lokat dewizowych banków 
krajowych utrzymywanych w bankach zagranicznych (lokaty te, w porównaniu z koƒcem 2003 r., 
wzros∏y w uj´ciu bilansowym o 40%). Nie wydaje si´ jednak, ˝e by∏ to najistotniejszy czynnik wp∏y-
wajàcy na poziom lokat walutowych, gdy˝ wartoÊç walut obcych pozyskanych przez banki krajowe 
w operacjach fx swap stanowi∏a tylko cz´Êç wartoÊci lokat dewizowych. Prawdopodobnie wi´k-
szoÊç inwestycji netto nierezydentów w obligacje skarbowe by∏a sfinansowana na rynku kasowym, 
co w du˝ej mierze wp∏yn´∏o na przyrost lokat dewizowych banków krajowych.

Przeprowadzone w kwietniu 2004 r. i koordynowane przez Bank Rozrachunków Mi´dzynaro-
dowych badanie rozwoju rynku walutowego i pozagie∏dowych instrumentów pochodnych Triennial 
Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 2004340 pozwoli∏o po raz 
pierwszy uzyskaç ca∏oÊciowe informacje o p∏ynnoÊci z∏otowego rynku swapów walutowych, w tym 
o operacjach poza granicami Polski. Bioràc pod uwag´, ˝e wartoÊç transakcji zarejestrowanych 
w Polsce na rynku mi´dzybankowym by∏a w kwietniu 2004 r. ni˝sza od Êredniej w ca∏ym roku, oraz 
uwzgl´dniajàc saldo opuszczeƒ wynikajàce z metodyki badania, ca∏kowite Êrednie dzienne obroty 
na rynku fx swap z∏otego nale˝y szacowaç na 5,35–5,45 mld USD. Jest to bez wàtpienia najwi´kszy 

Wykres 5.1.29. Miesi´czne obroty na mi´dzybankowym rynku swapów walutowych 
w Polsce

Uwaga: obroty netto – miesi´czna wartoÊç nominalnych kwot 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´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych 
funkcji.
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340 Metodyka badania i szczegó∏owe wyniki badania dla Polski zosta∏y przedstawione w: Wyniki badania obrotów 
zarejestrowanych w kwietniu 2004 r. na krajowym rynku walutowym i pozagie∏dowych instrumentów pochodnych. NBP 
– www.nbp.pl/SystemFinansowy.

Tabela 5.1.7. Ârednie dzienne obroty na rynku swapów walutowych w z∏otych, koronie 
czeskiej i forincie w kwietniu 2004 r. (w mln USD)

Z∏oty Korona czeska Forint 

Obroty ogó∏em, w tym: 4.982 1.824 2.565

    transakcje mi´dzy rezydentami 446 134 205

    transakcje rezydent – nierezydent 3.049 731 1.356

    transakcje mi´dzy nierezydentami (offshore) 1.487 959 1.003

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 2004. Basel 2005 
Bank for International Settlements, s. 48–51 oraz wyników krajowych udost´pnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank 
W´gier. Nie uwzgl´dniono salda opuszczeƒ.
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rynek spoÊród walut naszego regionu (tabela 5.1.7) i ponadtrzykrotnie bardziej p∏ynny od rynku 
fx swap rosyjskiego rubla341.

Struktura rynku

Na podstawie wyników wspomnianego badania mo˝na stwierdziç, ˝e operacje mi´dzy niere-
zydentami stanowi∏y blisko 30% obrotów ogó∏em na z∏otowym rynku fx swap, podczas gdy trans-
akcje mi´dzy rezydentami to niespe∏na 10%. Jeszcze wi´kszy udzia∏ obrotów w segmencie offshore 
wyst´powa∏ na rynku forinta i korony czeskiej. Uwzgl´dniajàc bardzo wysoki udzia∏ nierezydentów 
w operacjach z bankami krajowymi (blisko 90%) oraz wartoÊç transakcji poza Polskà, nale˝y uznaç, 
˝e rynek swapów walutowych by∏ zdominowany przez nierezydentów. Podobnie jak w Polsce, rów-
nie˝ w Czechach i na W´grzech nierezydenci najcz´Êciej wykorzystywali fx swap do spekulacji na 
kursie walutowym i finansowania inwestycji w aktywach krajowych. Innà cechà charakterystycznà 
rynku fx swap walut naszego regionu by∏a ma∏a wartoÊç transakcji z podmiotami niebankowymi 
(tabela 5.1.8). Podmioty niefinansowe bardzo rzadko by∏y kontrahentami transakcji fx swap. Do 
zabezpieczania ryzyka walutowego wykorzystywa∏y bowiem g∏ównie transakcje outright-forward 
i strategie opcyjne.

Na krajowym rynku fx swap dominowa∏y operacje wymiany USD/PLN – 98% wartoÊci transak-
cji z udzia∏em z∏otego. Podobnie by∏o na W´grzech. Wy˝szy udzia∏ pary EUR/waluta krajowa w Cze-
chach wiàza∏ si´ z relatywnie du˝à wartoÊcià transakcji klientowskich (11% obrotów, podczas gdy 
w Polsce i na W´grzech operacje te stanowi∏y oko∏o 1%). Dominacja operacji USD/waluta krajowa 
na mi´dzybankowym rynku fx swap wynika∏a ze standardu istniejàcego na Êwiatowym rynku. Dolar 
amerykaƒski by∏ powszechnie u˝ywany zarówno jako zabezpieczenie krótkoterminowych po˝y-
czek w fx swap, jak i do finansowania d∏ugiej pozycji na rynku terminowym w walucie o wy˝szym 
oprocentowaniu. Banki krajowe dokonywa∏y tak˝e operacji fx swap bez udzia∏u z∏otego. Ârednie 
dzienne obroty w segmencie waluty obce/waluty obce wynios∏y w kwietniu 2004 r. 600 mln USD 
i by∏y to g∏ównie transakcje wymiany EUR/USD i USD/CHF.

PopularnoÊç zastosowania fx swap do finansowania pozycji w papierach skarbowych oraz 
krótkoterminowej spekulacji na kursie walutowym potwierdza struktura terminowa tych operacji 
– 91% obrotów stanowi∏y transakcje o terminie zapadalnoÊci do 7 dni w∏àcznie (wykres 5.1.30). 
Wed∏ug dealerów dzia∏ajàcych na krajowym rynku pieni´˝nym 75–85% wszystkich swapów waluto-
wych stanowi∏y transakcje O/N i T/N. Podobnie jak w poprzednich latach, wÊród transakcji, których 
celem jest pozyskanie z∏otych potrzebnych na inwestycje w papiery skarbowe, dominowa∏y T/N 
fx swap342. Powszechne wykorzystywanie T/N swap wynika∏o ze standardu rozliczania transakcji 
kasowych w drugim dniu roboczym. Zawarcie transakcji fx swap pozwala bowiem na zneutralizo-

341 Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 2004. Basel 2005 Bank for 
International Settlements, s. 50–51.

342 Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 158.

Tabela 5.1.8. Ârednie dzienne obroty i struktura rynku swapów walutowych w Polsce, 
Czechach i na W´grzech w kwietniu 2004 r. (w mln USD)

Polska Czechy W´gry

Obroty – waluty obce/waluta krajowa (w mln USD) 3.495 865 1.562

    – w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 2 18 4

    – w tym: USD/waluta krajowa (w %) 98 78 96

  Rynek mi´dzybankowy (w mln USD) 3.458 770 1.554

  Rynek klientowski (w mln USD) 37 95 7

Obroty – waluty obce/waluty obce (w mln USD) 600 412 409

Uwaga: na rynkach wschodzàcych kategoria „pozosta∏e instytucje sprawozdajàce” obejmowa∏a g∏ównie mniejsze 
banki, dlatego w niniejszej tabeli dla rynku mi´dzybankowego uwzgl´dniono transakcje zawarte z „innymi instytucjami 
sprawozdajàcymi” oraz „pozosta∏ymi podmiotami finansowymi”.
èród∏o: obliczenia NBP na podstawie wyników krajowych badania Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market 
activity in 2004, udost´pnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank W´gier.
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wanie przep∏ywów wynikajàcych z zawartej dzieƒ wczeÊniej transakcji kasowej przy zachowaniu 
zaj´tej pozycji z∏otowej. JeÊli inwestor chce utrzymaç swojà pozycj´ walutowà przez d∏u˝szy czas, 
to codziennie odnawia transakcj´ T/N swap. Operacje o terminie zapadalnoÊci powy˝ej miesiàca 
stanowi∏y, podobnie jak na W´grzech, oko∏o 10% i by∏y wykorzystywane g∏ównie do spekulacji na 
zmiany stóp procentowych oraz zabezpieczania pozycji w transakcjach forward.

W analizowanym okresie banki krajowe cz´sto zawiera∏y transakcje fx swap, w których sta∏a 
kwota by∏a wyra˝ona w z∏otych. Warunki transakcji na rynku mi´dzybankowym by∏y uzgadniane 
g∏ównie za poÊrednictwem elektronicznego systemu transakcyjnego – Reuters Direct.

Uczestnicy

Krajowy mi´dzybankowy rynek swapów walutowych charakteryzowa∏ si´ silnà koncentracjà 
obrotów, wi´kszà ni˝ na kasowym rynku z∏otego. Udzia∏ trzech najbardziej aktywnych banków kra-
jowych w obrotach netto wynosi∏ ponad 50% (wykres 5.1.31). Na W´grzech analogiczny wskaênik 
koncentracji by∏ jeszcze wy˝szy – 60%343. 

Jak wspomniano, najwa˝niejszymi uczestnikami z∏otowego rynku swapów walutowych byli 
nierezydenci. W tej grupie najaktywniejsze by∏y banki prowadzàce dzia∏alnoÊç operacyjnà w Londy-
nie. Jak wynika z informacji pozyskanych od uczestników rynku, w drugiej po∏owie 2004 r., kiedy 
na rynku z∏otego wyst´powa∏ silny trend aprecjacyjny, strategie carry trade z u˝yciem swapów 
walutowych by∏y cz´sto wykorzystywane przez fundusze hedgingowe do spekulacji na umocnienie 
z∏otego344. W latach 2002–2003 fundusze hedgingowe znacznie zwi´kszy∏y swojà aktywnoÊç na 
globalnym rynku walutowym. Zarzàdzajàcy aktywami, poszukujàc dochodów wy˝szych od tych, 
które mogli osiàgaç na rynku papierów wartoÊciowych, zacz´li inwestowaç m.in. w waluty o wy˝-
szym oprocentowaniu wzgl´dem dolara amerykaƒskiego i euro (ang. search for yield). Fundusze 
inwestycyjne i hedgingowe stosowa∏y na rynkach wschodzàcych, w tym na rynku z∏otego, strategi´ 
carry trade oraz strategi´ momentum trading – zajmowanie du˝ych pozycji w walutach, których 
kursy sà kszta∏towane przez silne trendy aprecjacyjne345. 

Poni˝ej przeanalizowano, jaki wp∏yw na kurs z∏otego ma stosowanie przez nierezydentów 
dwóch najbardziej popularnych strategii wykorzystujàcych swapy walutowe, czyli finansowanie  pozy-

Wykres 5.1.30. Struktura terminowa obrotów na rynku swapów walutowych w Polsce 
w 2004 r.

Uwaga: prezentowane przedzia∏y sà prawostronnie domkni´te.
èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych 
funkcji.
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343 Report on financial stability. December 2004. Budapest 2004 Magyar Nemzeti Bank, s. 39.

344 Szerzej nt. wykorzystania swapów walutowych w transakcjach carry trade patrz: Rozwój systemu finansowego 
w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 157 oraz A. S∏awiƒski: Zastosowanie transakcji fx swap na 
polskim rynku finansowym, „Rynek Terminowy” nr 2/2002, s. 50–53

345 G. Galati, M. Melin: Why has FX trading surged? Explaining the 2004 triennial survey. BIS Quarterly Review December 
2004, s. 67–74.
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cji w aktywach z∏otowych oraz transakcje carry trade. Pierwsza strategia – finansowanie inwestycji 
nierezydentów w obligacjach skarbowych – jest neutralna dla kursu walutowego. Poprzez  zawarcie 
transakcji fx swap nie zmienia si´ pozycja walutowa, zatem banki krajowe nie muszà si´ zabezpieczaç 
za pomocà operacji na kasowym rynku walutowym. Poza tym istnieje kilka innych czynników, które 
powodujà, ˝e banki krajowe rzadko sprzedajà waluty obce pozyskane w wymianie poczàtkowej. Po 
pierwsze, odsprzeda˝ pozyskanej waluty obcej wiàza∏aby si´ z otwarciem pozycji walutowej. Oprócz 
ryzyka rynkowego pojawia∏oby si´ tak˝e ryzyko p∏ynnoÊci, gdy˝ nierezydent mo˝e zaprzestaç odnawia-
nia transakcji fx swap. Po drugie, w IV kwartale 2004 r. sprzeda˝ dolarów amerykaƒskich pozyskanych 
w transakcjach fx swap wymaga∏aby przeprowadzania dodatkowej transakcji kasowej EUR/USD346. 
Ponadto banki krajowe, po˝yczajàce z∏ote nierezydentom w transakcjach fx swap, pozyskujà te z∏ote 
nie na kasowym rynku walutowym, lecz na mi´dzybankowym rynku niezabezpieczonych depozytów. 
Skutkiem gwa∏townego wzrostu pozycji nierezydentów w obligacjach, finansowanej na rynku fx 
swap, mo˝e byç zatem wzrost oprocentowania krótkoterminowych po˝yczek mi´dzybankowych, co 
z kolei mog∏oby wp∏ywaç na kurs poprzez zmian´ dysparytetu stóp procentowych. Ten wp∏yw by∏by 
jednak ograniczony ze wzgl´du na mo˝liwoÊç przeprowadzenia operacji otwartego rynku przez bank 
centralny oraz wzrost kosztu finansowania pozycji w obligacjach i tym samym zmniejszenie popytu na 
p∏ynne Êrodki w z∏otych. Podsumowujàc, zwi´kszenie inwestycji nierezydentów w polskie obligacje, 
finansowanych na rynku fx swap, nie wià˝e si´ z presjà na aprecjacj´ z∏otego wywo∏anà sprzeda˝à 
przez banki krajowe walut obcych na rynku kasowym. Niewielkie zmiany kursu mogà byç ewentu-
alnie rezultatem zmiany dysparytetu stóp procentowych wywo∏anej znacznym wzrostem popytu na 
z∏otego na rynku pieni´˝nym. Druga strategia – carry trade – ma bezpoÊredni wp∏yw na kurs z∏otego, 
gdy˝ elementem tej spekulacji na aprecjacj´ jest zakup przez nierezydentów naszej waluty na rynku 
kasowym. Ponadto strategia ta zmienia pozycje walutowe kontrahentów. Banki, b´dàce drugà stronà 
w tych operacjach, zajmujà d∏ugà pozycj´ pozabilansowà w walucie obcej. Chcàc ograniczyç otwartà 
pozycj´ walutowà, mogà sprzedawaç walut´ obcà na rynku kasowym. Skutkiem tego mo˝e byç 
wzmocnienie presji na aprecjacj´ z∏otego.

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Do czasu przyj´cia przez Polsk´ wspólnej waluty rynek swapów walutowych pozostanie 
najbardziej p∏ynnym segmentem krajowego rynku pieni´˝nego. O p∏ynnoÊci tego rynku b´dà decy-
dowa∏y zarówno czynniki globalne, jak i lokalne. Z jednej strony, utrzymanie si´ globalnej nadp∏yn-
noÊci i zwiàzanego z tym zjawiska search for yield oraz du˝a aktywnoÊç funduszy hedgingowych 
na rynkach wschodzàcych powinny stymulowaç rozwój rynku fx swap. Uczestnictwo nierezydentów 
w rynku fx swap jest bowiem jednym ze sposobów pozyskania z∏otego, co umo˝liwia im dost´p do 

Wykres 5.1.31. Koncentracja na rynku swapów walutowych i rynku kasowym z∏otego 
w kwietniu 2004 r.

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych banków uczestniczàcych w Polsce w badaniu Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange 
and derivatives market activity in 2004.
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346 Oko∏o 98% obrotów na krajowym rynku fx swap to transakcje USD/PLN, natomiast w IV kwartale 2004 r. na 
mi´dzybankowym rynku spot przewa˝a∏a para EUR/PLN – 68,5% udzia∏ w obrotach. Dolary amerykaƒskie z transakcji 
fx swap musia∏yby byç wi´c zamienione najpierw na euro, a dopiero potem na z∏ote.
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inwestycji na polskim rynku finansowym. Z drugiej strony, proces konsolidacji w krajowym systemie 
bankowym mo˝e ograniczaç p∏ynnoÊç rynku fx swap.

Wa˝nà cezurà w rozwoju krajowego rynku fx swap b´dzie data przystàpienia Polski do strefy 
euro. Jak pokazujà doÊwiadczenia krajów, które sà ju˝ cz∏onkami UGW, zastàpienie z∏otego przez 
euro b´dzie wiàza∏o si´ ze znacznym ograniczeniem operacji na rynku swapów walutowych. Przy-
k∏ad Finlandii i Portugalii – krajów, w których struktura rynku pieni´˝nego w 1998 r. by∏a podobna 
do istniejàcej dziÊ w Polsce – wskazuje, ˝e obroty na rynku transakcji fx swap z udzia∏em rezyden-
tów mogà si´ znacznie zmniejszyç (tabela 5.1.9). Zmniejszenie wielkoÊci rynku b´dzie wynika∏o 
z zaniku mo˝liwoÊci spekulacji na kursie z∏otego oraz dokonywania, za poÊrednictwem rynku fx 
swap, inwestycji w papiery skarbowe. Operacji z udzia∏em z∏otego nie zastàpià transakcje z udzia-
∏em  euro, gdy˝ g∏ówni uczestnicy tego rynku – nierezydenci – po prostu nie b´dà mieç motywów 
do zawierania transakcji z bankami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç w Polsce. Spekulacji na kursie euro 
b´dzie bowiem mo˝na dokonywaç w transakcjach z podmiotami z ca∏ego Êwiata. 

5.1.3.2.2. Transakcje warunkowe

Zaletà lokat w transakcjach warunkowych jest to, ˝e wià˝à si´ one z mniejszà ekspozycjà 
kredytowà na kontrahenta ni˝ w przypadku klasycznego depozytu mi´dzybankowego. Zabezpie-
czenie tych lokat w postaci papierów wartoÊciowych gwarantuje uczestnikom rynku wi´ksze bez-
pieczeƒstwo i pozwala swobodnie zarzàdzaç p∏ynnoÊcià nawet w warunkach zwi´kszonego ryzyka 
kredytowego instytucji finansowych. Ryzyko w transakcjach warunkowych nie wynika z wiarygod-
noÊci kredytowej kontrahenta, a jedynie ze zmiennoÊci wartoÊci zabezpieczenia. Poza tym dzi´ki 
zabezpieczeniu takiej po˝yczki jej koszt jest ni˝szy ni˝ po˝yczki na rynku lokat mi´dzybankowych.

Na krajowym rynku pieni´˝nym wyst´pujà dwa rodzaje transakcji warunkowych, których 
zabezpieczeniem sà d∏u˝ne papiery wartoÊciowe: repo oraz sell-buy-back/buy-sell-back (SBB/BSB). 
W 2004 r., poczàwszy od lipcowego okresu utrzymywania rezerwy obowiàzkowej, wprowadzono 
zerowà stawk´ rezerwy od transakcji repo z podmiotami niebankowymi347. Od tego momentu eko-
nomiczne zastosowanie i w∏aÊciwoÊci tych instrumentów sà niemal identyczne. Zmiany w zasadach 
ksi´gowoÊci (MSR 39) pozwoli∏y ujednoliciç sposób ujmowania w bilansie aktywów stanowiàcych 
zabezpieczenie operacji repo i SBB/BSB. Dla obu typów transakcji strona pozyskujàca Êrodki pieni´˝-
ne powinna prezentowaç w swoim bilansie instrumenty, które na czas trwania transakcji przeka-
za∏a jako zabezpieczenie. Obecnie o istnieniu w Polsce tych dwóch typów transakcji warunkowych 
decydujà jedynie pewne szczegó∏y ich konstrukcji prawnych, dotyczàce m.in. po˝ytków z papierów 
wartoÊciowych. W wyniku tych ró˝nic na transakcje repo i SBB/BSB nak∏adane sà odmienne limity 
inwestycyjne dla niebankowych instytucji finansowych oraz nie istnieje jednolity sposób ewidencjo-
nowania zabezpieczeƒ w depozytach papierów wartoÊciowych348.

WielkoÊç rynku

Istniejàce do po∏owy 2004 r. wy∏àczenie transakcji SBB/BSB zawieranych z klientami niebanko-
wymi z obowiàzku odprowadzania rezerwy obowiàzkowej oraz ograniczenia dokonywania operacji 

347 Uchwa∏a nr 1/2004 Rady Polityki Pieni´˝nej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rezerwy obowiàzkowej banków 
i wysokoÊci oprocentowania rezerwy obowiàzkowej. Dz.U. NBP z 2004 r., nr 2, poz. 2.

348 Szerzej na temat ró˝nic oraz zastosowaniach transakcji repo i SBB/BSB: Rozwój systemu finansowego w Polsce 
w latach 2002-2003. Warszawa 2004 NBP, s. 159–160.

Tabela 5.1.9. Ârednie dzienne obroty netto na rynku fx swap w Finlandii i Portugalii 
(w mld  USD)

1998 2001 2004

Finlandia 2.751 1.034 869

Portugalia 2.227 688 820

èród∏o: oÊwiadczenia prasowe Banku Finlandii: Survey of foreign exchange and derivatives market activity in Finland, Spring 2001; Survey 
of foreign exchange and derivatives market activity in Finland, Spring 2004, oraz oÊwiadczenie prasowe Banku Portugalii Triennial Central 
Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity. Data for Portugal – Preliminary Results.
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repo przez niektórych inwestorów instytucjonalnych (np. fundusze emerytalne) spowodowa∏y, ˝e 
w Polsce bardziej p∏ynny by∏ rynek operacji SBB/BSB. Zmiany rezerwy obowiàzkowej wprowadzone 
w ˝ycie od lipca 2004 r. nie spowodowa∏y, ze wzgl´du na utrzymanie tego drugiego ograniczenia, 
wzrostu p∏ynnoÊci rynku repo. Taka struktura operacji warunkowych odró˝nia∏a nasz rynek pieni´˝-
ny od rynku w strefie euro. W wi´kszoÊci krajów europejskich o rozwini´tych rynkach finansowych 
(np. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii), ale tak˝e na W´grzech, bardziej rozwini´ty by∏ rynek 
klasycznych operacji repo. Jedynie we W∏oszech i Hiszpanii przewa˝a∏y transakcje SBB/BSB – ich 
udzia∏ w obrotach ogó∏em na rynku operacji warunkowych stanowi∏ ponad 75%349. 

Widoczny w 2004 r. wzrost wartoÊci obrotów na rynku operacji warunkowych wynika∏ 
w∏aÊnie ze zwi´kszenia aktywnoÊci w segmencie SBB/BSB (wykres 5.1.32). Ârednie dzienne obroty 
na rynku transakcji SBB/BSB wzros∏y w porównaniu z 2003 r. o blisko 10% i wynios∏y 4,3 mld z∏. 
Widoczny w drugiej po∏owie 2004 r. wzrost wartoÊci tych transakcji mia∏ êród∏o w operacjach zasi-
lajàcych system bankowy w p∏ynnoÊç, zawieranych mi´dzy BGK a innymi bankami350. 

Ârednie dzienne obroty na rynku transakcji repo wynios∏y oko∏o 180 mln z∏, co stanowi∏o 
tylko 4% obrotów na rynku operacji warunkowych (wykres 5.1.32). Pomimo wspomnianych zmian 
w zakresie rezerwy obowiàzkowej w drugiej po∏owie 2004 r. operacje repo nadal by∏y zawierane 
prawie wy∏àcznie mi´dzy bankami. Jednak na rynku mi´dzybankowym dominowa∏y transakcje 
SBB/BSB. W 2004 r. operacje SBB/BSB stanowi∏y 80% wartoÊci obrotów na mi´dzybankowym rynku 
transakcji warunkowych. Wzrost tego udzia∏u o 20 pkt proc., w porównaniu z 2003 r., wynika∏ 
z uwzgl´dnienia w statystykach wspomnianych operacji BSB dokonywanych mi´dzy BGK a bankami 
pe∏niàcymi funkcj´ DSPW.

Rynek transakcji warunkowych w Polsce, podobnie jak na W´grzech, zdominowa∏y transakcje 
z instytucjami niebankowymi (ponad 80% obrotów)351. Niebankowe instytucje finansowe lokowa∏y 
swoje przejÊciowe nadwy˝ki w krótkoterminowych, zabezpieczonych depozytach. Struktura pod-
miotowa obrotów by∏a inna od tej, która wyst´puje w krajach UGW. W strefie euro 80% operacji 
warunkowych by∏o dokonywanych na rynku mi´dzybankowym. W 2004 r. zahamowany zosta∏ 
w Polsce, obserwowany w 2003 r., silny wzrost aktywnoÊci na rynku klientowskim. Obroty utrzy-
mywa∏y si´ na poziomie zbli˝onym do obserwowanego w 2003 r.

Pomimo znacznego wzrostu aktywnoÊci na rynku mi´dzybankowym w 2004 r., widocznego 
w przedstawionej wczeÊniej strukturze transakcji lokacyjnych (wykres 5.1.22), operacje pomi´dzy ban-
kami nadal stanowi∏y mniej ni˝ 1/5 obrotów netto na rynku transakcji warunkowych. Nale˝y przy tym 

349 M. Ciampolini, B. Rohde: Money market integration a market perspective. Opracowanie na konferencj´ 
„The Operational Framework of the Eurosystem and Financial Markets” w EBC, Frankfurt 2000, s. 17–18. 

350 Podrozdzia∏ 5.2.2.

351 C. Balogh, P. Gabriel: The interbank money market. Past and future trends. Budapest 2003 Magyar Nemzeti Bank, 
s. 29–33. 

Wykres 5.1.32. Miesi´czne obroty w segmentach SBB/BSB i repo

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych Rejestru Papierów WartoÊciowych NBP, KDPW oraz sprawozdawczoÊci banków pe∏niàcych 
funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych funkcji.
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pami´taç, ˝e du˝à cz´Êç transakcji mi´dzybankowych stanowi∏y tzw. securities-driven deals. Ich celem 
nie by∏o pozyskanie p∏ynnoÊci, lecz po˝yczenie konkretnych papierów wartoÊciowych w celu zamkni´cia 
pozycji powsta∏ej z tytu∏u innych transakcji lub domkni´cia niedopasowania w strukturze terminowej 
portfela inwestycyjnego. Potwierdza to, ˝e banki w Polsce stosunkowo rzadko, w porównaniu z banka-
mi ze strefy euro, wykorzystywa∏y operacje warunkowe do bie˝àcego zarzàdzania p∏ynnoÊcià.

Struktura rynku

W 2004 r. nastàpi∏y pewne zmiany w strukturze zabezpieczeƒ transakcji warunkowych. Na 
rynku repo banki coraz rzadziej po˝ycza∏y Êrodki, zastawiajàc bony pieni´˝ne i obligacje skarbo-
we, a cz´Êciej wykorzystywa∏y w tym celu bony skarbowe (wykres 5.1.34a). Zmniejszenie udzia∏u 
bonów pieni´˝nych w strukturze zabezpieczeƒ wynika∏o z du˝ej zmiennoÊci i ni˝szego stanu 
bonów pieni´˝nych w obiegu. 

W strukturze zabezpieczeƒ operacji SBB/BSB, które dominowa∏y na rynku krajowym, zwi´kszy∏ 
si´ udzia∏ obligacji skarbowych. Cz´Êciowo wymusi∏a to skala operacji. Zabezpieczeniem preferowa-
nym przez uczestników rynku by∏y nadal bony skarbowe. WartoÊç bonów skarbowych w posiadaniu 
systemu bankowego by∏a jednak znacznie mniejsza ni˝ obligacji skarbowych – zaanga˝owanie ban-
ków krajowych w te instrumenty wynosi∏o na koniec 2004 r., odpowiednio, 19,5 mld z∏ oraz 57,6 mld 
z∏352. W 2004 r. wartoÊç bonów skarbowych w posiadaniu banków zmniejszy∏a si´ w porównaniu 
do 2003 r. Êrednio o oko∏o 3 mld z∏. Poza tym bony skarbowe by∏y cz´sto u˝ywane w operacjach 
z bankiem centralnym – jako zabezpieczenie kredytu technicznego i lombardowego. Ze wzgl´du na 
ograniczonà wartoÊç bonów skarbowych w portfelach banków w 2004 r. jako zabezpieczenie lokat 
sk∏adanych przez inwestorów instytucjonalnych cz´Êciej wykorzystywano obligacje skarbowe (wykres 
5.1.34b). Porównujàc jednak skal´ inwestycji banków w bony i obligacje skarbowe, udzia∏ tych dru-
gich papierów wartoÊciowych w strukturze zabezpieczeƒ transakcji warunkowych nale˝y uznaç za 
bardzo niski. Taka ocena jest uzasadniona, gdy˝ na rozwini´tych rynkach finansowych podstawowym 
zabezpieczeniem w transakcjach warunkowych sà obligacje skarbowe. W przysz∏oÊci udzia∏ tego 
instrumentu w strukturze zabezpieczeƒ transakcji warunkowych zawieranych w Polsce powinien si´ 
zwi´kszyç. W 2005 r. operacje przeprowadzane przez BGK b´dà zabezpieczane tak˝e obligacjami 
skarbowymi. Kolejnym czynnikiem zwi´kszajàcym wykorzystywanie obligacji skarbowych w opera-
cjach warunkowych mo˝e byç, planowane na pierwszy kwarta∏ 2005 r., uruchomienie przez GPW 
rynku futures na obligacje. W 2004 r. wzros∏a tak˝e cz´stotliwoÊç operacji pod zastaw nieskarbowych 
instrumentów d∏u˝nych, w których kontrahentami banków by∏y g∏ównie podmioty niefinansowe.

W porównaniu z 2003 r., w strukturze terminowej obrotów nie zasz∏y wi´ksze zmiany. Zarów-
no na rynku repo, jak i SBB/BSB dominowa∏y operacje kilkudniowe. Dla obu typów instrumentów 

Wykres 5.1.33. Miesi´czne obroty netto na mi´dzybankowym i klientowskim rynku transakcji 
warunkowych

èród∏o:  opracowanie NBP na podstawie danych Rejestru Papierów WartoÊciowych NBP, KDPW oraz sprawozdawczoÊci banków pe∏niàcych 
funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych funkcji.
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transakcje z pierwotnym terminem zapadalnoÊci do 7 dni stanowi∏y oko∏o 85% obrotów ogó∏em353. 
By∏y to najcz´Êciej zabezpieczone lokaty inwestorów instytucjonalnych. Okres utrzymywania tych 
lokat ÊciÊle wynika∏ z terminów rozliczeƒ transakcji, których przedmiotem by∏y instrumenty b´dàce 
aktywami inwestycyjnymi tych instytucji. Sporadycznie dokonywano zabezpieczonych lokat o terminie 
powy˝ej jednego miesiàca (ich udzia∏ w obrotach wyniós∏ poni˝ej 5%).

Wi´kszoÊç transakcji repo i SBB/BSB by∏a zawierana na nieregulowanym rynku pozagie∏do-
wym za poÊrednictwem elektronicznego systemu transakcyjnego, brokera g∏osowego lub telefonu. 
Operacji warunkowych zabezpieczonych skarbowymi papierami wartoÊciowymi mo˝na by∏o tak˝e 
dokonywaç na elektronicznej platformie MTS Poland (do 24 listopada 2004 r. ERSPW). AktywnoÊç 
banków na tym rynku by∏a jednak nadal niewielka. 

Czynnikiem sprzyjajàcym rozwojowi rynku operacji warunkowych w Polsce by∏oby ukszta∏-
towanie jednolitych zasad ewidencji instrumentów stanowiàcych zabezpieczenie w rejestrach 
papierów wartoÊciowych. Nie zawsze stosuje si´ przeniesienie w∏asnoÊci papierów wartoÊciowych, 
charakterystyczne dla tzw. repo w∏aÊciwego. W 2004 r. wzros∏a liczba operacji repo z podmiotami 
niebankowymi; w operacjach tych nast´powa∏a blokada papierów wartoÊciowych na rachunkach 
strony zbywajàcej (po˝yczajàcej Êrodki pieni´˝ne).

Uczestnicy rynku

Nie wszystkie banki krajowe, które pe∏nià funkcj´ Dealera Rynku Pieni´˝nego, by∏y aktywnymi 
uczestnikami rynku transakcji warunkowych. Dlatego mi´dzybankowy rynek repo pozostawa∏ s∏abo 

Wykres 5.1.34. Struktura zabezpieczeƒ transakcji warunkowych w Polsce

A. Operacje repo

B. Operacje SBB/BSB

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych Rejestru Papierów WartoÊciowych w NBP, KDPW oraz sprawozdawczoÊci banków pe∏niàcych 
funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych funkcji.
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353 Podane wartoÊci sà szacunkowe, gdy˝ operacje SBB/BSB sà traktowane w systemach depozytowych jako dwie 
oddzielne transakcje i w zwiàzku z tym trudno jest uzyskaç ca∏oÊciowe, jednolite dane o strukturze terminowej transakcji 
warunkowych.
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rozwini´ty. Zarówno kwestie zwiàzane z infrastrukturà, jak i przepisy prawne i ksi´gowe nie powinny 
stanowiç ju˝ istotnej bariery rozwoju tego rynku. Paradoksalnie, najistotniejszà przeszkodà wydaje si´ 
prowadzona przez banki polityka zarzàdzania aktywami. W 2004 r. niektóre banki utrzymywa∏y bardzo 
ma∏e portfele skarbowych papierów wartoÊciowych. W Polsce wyst´powa∏ nie tylko nierównomierny 
rozk∏ad p∏ynnoÊci w systemie bankowym, ale tak˝e nierównomierny rozk∏ad obligacji skarbowych 
w portfelach inwestycyjnych banków (wykres 5.1.35). Pi´ç najwi´kszych podmiotów posiada∏o ponad 
70% obligacji skarbowych znajdujàcych si´ w portfelu banków krajowych. Wi´kszoÊç ma∏ych banków, 
które charakteryzowa∏y si´ niedoborem p∏ynnoÊci, nie dysponowa∏a niezb´dnym zabezpieczeniem, by 
móc aktywnie uczestniczyç w rynku operacji warunkowych i w ten sposób pozyskiwaç p∏ynnoÊç. Taka 
sytuacja nie jest typowa jedynie dla Polski. Podobne ograniczenia w rozwoju mi´dzybankowego rynku 
operacji warunkowych wyst´pujà tak˝e na W´grzech354. Dodatkowo, w wi´kszoÊci banków inni deale-
rzy zarzàdzali portfelem obligacji, a inni zapewniali p∏ynnoÊç banków. Dealerzy zarzàdzajàcy p∏ynnoÊcià 
banku mieli zatem do dyspozycji ograniczonà liczb´ obligacji. Taki podzia∏ zarzàdzania aktywami oraz 
bardziej proporcjonalny rozk∏ad bonów skarbowych w systemie bankowym t∏umaczà preferowanie 
bonów skarbowych jako zabezpieczenia operacji warunkowych oraz kredytu technicznego. 

W operacjach z podmiotami niebankowymi podstawowà grupà kontrahentów by∏y fundusze 
inwestycyjne i fundusze emerytalne. Udzia∏ ka˝dej z tych kategorii inwestorów w obrotach netto 
wynosi∏ 20–30%355. Instytucje te sk∏ada∏y g∏ównie zabezpieczone lokaty zawierajàc transakcje BSB. 
Fundusze emerytalne nie mog∏y bowiem po˝yczaç papierów wartoÊciowych w transakcjach repo356. 
Banki oferowa∏y transakcje warunkowe wÊród produktów wspomagajàcych zarzàdzanie p∏ynnoÊcià 
przez przedsi´biorstwa. Podmioty niefinansowe coraz ch´tniej korzysta∏y z tej oferty i lokowa∏y 
swoje przejÊciowe nadwy˝ki p∏ynnoÊci w operacjach BSB. Transakcje warunkowe z nierezydentami 
by∏y zawierane sporadycznie. 

Tendencje rozwojowe i perspektywy

W najbli̋ szych latach wartoÊç obrotów na rynku transakcji warunkowych powinna stopniowo, ale 
systematycznie wzrastaç. Czynnikiem stymulujàcym iloÊciowy rozwój tego rynku b´dzie zwí kszenie przez 
rzàd wartoÊci lokat terminowych sk∏adanych poza NBP. Oznacza to, ˝e banki coraz cz´Êciej b´dà musia∏y 
przeprowadzaç operacje warunkowe z BGK. Mo˝e to sprzyjaç wykszta∏ceniu jednolitego standardu zawiera-
nia, ewidencji i rozliczania transakcji warunkowych. Ze wzgĺ du na ograniczenia inwestycyjne niebankowych 
instytucji finansowych oraz przyzwyczajenia uczestników rynku wydaje sí , ˝e nadal b´dzie dominowa∏ 
segment SBB/BSB. Rosnàca aktywnoÊç inwestorów instytucjonalnych i ograniczona iloÊç bonów skarbowych 

354 C. Balogh, P. Gabriel: The interbank money market. Past and future trends. Budapest 2003 Magyar Nemzeti Bank, s. 36.

355 Szacunki na podstawie danych przekazywanych do NBP przez banki pe∏niàce funkcj´ dealerów rynku pieni´˝nego. 

356 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. nr 
159, poz. 1677).

Wykres 5.1.35. Rozk∏ad papierów skarbowych w krajowym systemie bankowym

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych NBP i KDPW.
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w obiegu powinny wymusiç dalsze upowszechnienie wykorzystywania obligacji jako zabezpieczenia. Wí k-
sza aktywnoÊç banków na rynku operacji warunkowych mog∏aby przyczyniç sí  do poprawy p∏ynnoÊci innych 
segmentów rynku finansowego w Polsce – rynku kasowego bonów i obligacji skarbowych. 

Brak p∏ynnego mí dzybankowego rynku transakcji repo jest z pewnoÊcià du˝ym problemem dla kra-
jowego rynku piení ˝nego. Wstàpienie do UGW spowoduje nag∏à zmian´ sytuacji p∏ynnoÊciowej w systemie 
bankowym. Podmioty majàce nadwy˝ki b´dà stara∏y sí  ulokowaç je na rynku mí dzybankowym, gdy˝ bank 
centralny nie b´dzie przeprowadza∏ absorbujàcych operacji otwartego rynku. Ulokowanie tych nadwy˝ek 
w transakcjach niezabezpieczonych mo˝e byç trudne, gdy˝ banki dzia∏ajàce w Polsce b´dà mia∏y ustalone 
wysokie limity kredytowe jedynie dla ograniczonej liczby uczestników rynku mí dzybankowego strefy euro. 
Wykorzystywanie transakcji zabezpieczonych papierami skarbowymi wydaje sí  lepszym rozwiàzaniem, tym 
bardziej ˝e banki zagraniczne majà w swoich portfelach polskie obligacje o du˝ej wartoÊci. 

Ma∏a p∏ynnoÊç mi´dzybankowych operacji warunkowych mo˝e te˝ przyczyniç si´ do marginalizacji 
krajowego rynku pieni´˝nego po wprowadzeniu wspólnej waluty. W Europie nast´puje centralizacja 
strategicznych obszarów dzia∏alnoÊci banków, w tym m.in. kontroli ryzyka, zarzàdzania p∏ynnoÊcià, funkcji 
back-office. Cz´Êç du˝ych grup bankowych decyduje si´ na zarzàdzanie pozycjà p∏ynnoÊciowà w euro 
z ograniczonej liczby miejsc – tzw. liquidity hubs. Skutki tego procesu sà widoczne np. w fiƒskim systemie 
bankowym, w którym nigdy nie rozwinà∏ si´ p∏ynny rynek transakcji warunkowych. Obecnie w Finlandii 
nie wszystkie banki zarzàdzajà swojà p∏ynnoÊcià na rynku lokalnym. W niektórych bankach pozycja p∏yn-
noÊciowa w euro zosta∏a przeniesiona do ich zagranicznych central357. Przyk∏ad ten pokazuje, ˝e brak 
odpowiednio wykszta∏conego rynku pieni´˝nego z rozwini´tym segmentem repo mo˝e spowodowaç, 
˝e dzia∏anie w Polsce b´dzie mniej efektywne ni˝ dzia∏anie w innych paƒstwach na szczeblu ca∏ej grupy. 
Wydaje si´, ˝e im bardziej struktura krajowego rynku pieni´˝nego b´dzie si´ upodabnia∏a do rynku strefy 
euro, tym wi´cej transakcji b´dà przeprowadza∏y podmioty dzia∏ajàce w Polsce. 

Mi´dzybankowy rynek transakcji warunkowych rozwija∏by si´ w Polsce szybciej, jeÊli banki 
krajowe zmieni∏yby polityk´ zarzàdzania aktywami. Wypracowanie jednolitych zasad ewidencji 
transakcji oraz dostosowania infrastruktury b´dà dodatkowo sprzyja∏y zwi´kszeniu jego p∏ynnoÊci.

5.2. Rynek kapita∏owy

5.2.1. Ewolucja wielkoÊci i struktury rynku kapita∏owego

W 2004 r. najwa˝niejszymi segmentami rynku kapita∏owego w Polsce pozostawa∏y rynek obligacji skar-
bowych oraz rynek akcji. Pozosta∏e segmenty nadal odgrywa∏y zdecydowanie mniejszà roĺ . Najszybciej rozwija-
jàcym sí  segmentem rynku kapita∏owego w 2004 r. by∏ rynek akcji. Kapitalizacja GPW wzros∏a o 74%, co by∏o 
wynikiem wprowadzenia do obrotu akcji 36 nowych spó∏ek oraz wzrostu cen notowanych papierów.

Tabela 5.2.1. Zad∏u˝enie z tytu∏u poszczególnych instrumentów rynku kapita∏owego (w mld z∏)

2001 2002 2003 2004

Instrumenty d∏u˝ne 138,3 173,3 202,1 246,1

Obligacje rynkowe SP 123,5 153,9 184,5 226,6

Obligacje komunalne 1,6 2,2 2,7 3,0

D∏ugoterminowe papiery d∏u˝ne przedsi´biorstw b.d. 3,91 5,52 6,9

D∏ugoterminowe papiery d∏u˝ne banków komercyjnych 0,06 0,09 0,75 0,78

Listy zastawne 0,1 0,2 0,8 1,0

Obligacje NBP 13,0 13,0 7,8 7,8

Instrumenty udzia∏owe – akcje3 103,4 110,6 167,7 291,7

1 Dane na koniec stycznia 2003 r.
2 Dane na koniec stycznia 2004 r. 
3 Kapitalizacja GPW.
èród∏o: opracowano na podstawie danych Ministerstwa Finansów, NBP, GPW.

357 H. Koskenkylä (red.): Finnish financial markets 2002. Helsinki 2003 Bank of Finland, s. 38–42.
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5.2.2.   Rynek d∏ugoterminowych instrumentów d∏u˝nych o charakterze 
zbywalnym

5.2.2.1.  Obligacje skarbowe

WielkoÊç i struktura rynku

W 2004 r. wartoÊç zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa z tytu∏u emisji obligacji skarbowych wzros∏a 
bardziej ni˝ wielkoÊç ca∏ego rynku d∏ugoterminowych papierów d∏u˝nych (odpowiednio: o 22,8% 
i 15,3%)358. Udzia∏ obligacji skarbowych w ca∏oÊci rynku papierów d∏u˝nych (krótkoterminowych i d∏ugo- 
terminowych) wzrós∏ z 69% na koniec 2003 r. do 73,6% na koniec 2004 r. Wysoka dynamika zad∏u˝e-
nia Skarbu Paƒstwa z tytu∏u obligacji skarbowych wynika∏a ze wzrostu potrzeb po˝yczkowych bud˝etu 
paƒstwa. W 2004 r. d∏ug publiczny wzrós∏ o 16,1%, a deficyt bud˝etowy by∏ wy˝szy o 4,4 mld z∏ od 
deficytu w 2003 r. Wzrost potrzeb po˝yczkowych nast´powa∏ jednak wolniej, ni˝ prognozowano359. 

Drugà podstawowà przyczynà dominacji segmentu obligacji Skarbu Paƒstwa w rynku papierów 
d∏u˝nych jest, oprócz wysokich potrzeb po˝yczkowych Skarbu Paƒstwa, niski stopieƒ rozwoju rynku 
nieskarbowych papierów wartoÊciowych. W krajach strefy euro same banki emitujà papiery d∏u˝ne o 
wartoÊci zbli˝onej do wartoÊci emisji papierów skarbowych. Na koniec 2004 r. papiery d∏u˝ne banków 
stanowi∏y 35,8% rynku papierów d∏u˝nych w krajach strefy euro, podczas gdy w Polsce tylko 1,4%360.

W krajach strefy euro udzia∏ sektora papierów skarbowych w ca∏ym rynku papierów d∏u˝nych 
nie jest tak du˝y, mimo ˝e relacje d∏ugu publicznego do PKB sà wy˝sze ni˝ w Polsce (tabela 5.2.2).

W 2004 r., podobnie jak w latach 2002–2003, wartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u obligacji rynko-
wych charakteryzowa∏a si´ najwy˝szà dynamikà wzrostu spoÊród instrumentów emitowanych przez 
Skarb Paƒstwa361. W latach 2002-2004 systematycznie rós∏ udzia∏ obligacji rynkowych w zad∏u˝e-
niu krajowym Skarbu Paƒstwa. Na koniec 2004 r. wyniós∏ on 77,7%, na koniec 2003 r. – 73,5%, 
a na koniec 2002 r. – 66,7%.

Szybsze tempo wzrostu wielkoÊci rynku obligacji skarbowych ni˝ krajowego zad∏u˝enia Skar-
bu Paƒstwa by∏o wynikiem spadku emisji bonów skarbowych oraz kontynuowania przez MF polityki 
obni˝ania zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa z tytu∏u obligacji nierynkowych. MF nie emitowa∏o nowych 
obligacji nierynkowych oraz wykupywa∏o papiery zapadajàce.

O ile w latach 2002–2003 wysoka dynamika rynku obligacji skarbowych by∏a g∏ównie 
wynikiem rozwoju segmentu obligacji o sta∏ym oprocentowaniu, o tyle w 2004 r. najszybciej roz-
wijajàcym si´ segmentem rynku papierów skarbowych by∏y obligacje o oprocentowaniu zmiennym 
(tabela 5.2.3). Popyt na te instrumenty by∏ spowodowany wzrostem inflacji w 2004 r., któremu 

358 WielkoÊç rynku mierzona jest wartoÊcià zad∏u˝enia.

359 Wg wst´pnych danych MF deficyt bud˝etowy w 2004 r. wyniós∏ 41,4 mld z∏ i by∏ ni˝szy o 3,9 mld z∏ od 
zak∏adanego.

360 Dane dla strefy euro wyliczono na podstawie Monthly Bulletin. May 2005 ECB. Dane dotyczà emisji nominowanych 
w euro. Dla Polski obliczenia w∏asne na podstawie danych obejmujàcych zarówno d∏ugoterminowe, jak i krótkoterminowe 
papiery d∏u˝ne banków nominowane w z∏otych.

361 Przez obligacje rynkowe rozumie si´ papiery d∏u˝ne, które mogà byç przedmiotem obrotu na rynkach finansowych.

Tabela 5.2.2. Rynek obligacji skarbowych i d∏ug publiczny w Polsce oraz w strefie euro 
w 2004 r. (w %)

 Polska Strefa euro

Udzia∏ obligacji skarbowych w rynku papierów d∏u˝nych 73,6 43,0

D∏ug publiczny do PKB 43,6 70,9

Uwaga: dane na koniec 2004 r.; dane dla rynku obligacji obejmujà jedynie papiery d∏u˝ne nominowane w walucie 
krajowej.
èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz Monthly Bulletin, May 2005 ECB.
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towarzyszy∏ wzrost stóp procentowych, jak równie˝ potrzebà rozszerzenia zakresu nabywanych 
papierów wartoÊciowych o instrumenty zmniejszajàce ryzyko inwestycyjne w d∏u˝szym okresie. 
Obligacje o zmiennym oprocentowaniu pozwalajà bowiem inwestorom, zw∏aszcza d∏ugookreso-
wym, na osiàganie przychodów z tych obligacji w okresach wzrostu inflacji i stóp procentowych. 
Z kolei MF emitowa∏o ten typ obligacji oczekujàc, ˝e wzrost inflacji ma charakter przejÊciowy i taniej 
pozyska Êrodki za pomocà obligacji o zmiennym oprocentowaniu ni˝ instrumentów o sta∏ej stopie 
procentowej. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu nadal jednak by∏y stosunkowo ma∏à cz´Êcià 
rynku – na koniec 2004 r. 10,2% wartoÊci rynku obligacji skarbowych (wykres 5.2.1).

Obawy inwestorów dotyczàce przysz∏ej polityki fiskalnej, oczekiwania na wzrost inflacji oraz 
wzrost stóp procentowych powodowa∏y, ˝e od drugiej po∏owy 2003 r. mala∏ popyt na papiery 
d∏ugoterminowe. Skutkiem tego by∏o skrócenie na koniec 2003 r. duration obligacji w obiegu. 
Wskaênik ten ustabilizowa∏ si´ w pierwszych trzech kwarta∏ach 2004 r., a pod koniec roku zaczà∏ 
rosnàç (wykres 5.2.2).

W 2004 r. Êredni okres zapadalnoÊci SPW by∏ nadal znacznie krótszy ni˝ w krajach UE-15. 
W czerwcu 2004 r. wyniós∏ on w Polsce 2,7 roku, podczas gdy analogiczny wskaênik w Austrii 
wynosi∏ 3,9 roku, w Finlandii – 4,8, w Niemczech – 5,3, w Holandii – 5,9, we W∏oszech – 6,2, 
w Belgii – 6,3 i w Wielkiej Brytanii – 11,9362.

362 Strategia zarzàdzania d∏ugiem sektora finansów publicznych w latach 2005–07. Warszawa wrzesieƒ 2004 r. 
Ministerstwo Finansów, s. 18.

Wykres 5.2.1. Struktura wyemitowanych obligacji skarbowych 

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów.
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Tabela 5.2.3. Struktura i tempo wzrostu zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa w latach 2001–2004 
(w mld z∏, stan na koniec roku)

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 
Tempo wzrostu (w %)

2002 2003 2004 2004/
2001

Zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa 283,9 327,9 378,9 402,9 15,5 15,6 6,3 41,9

I. Zad∏u˝enie krajowe Skarbu Paƒstwa 185,0 219,3 251,2 291,7 18,5 14,5 16,1 57,6

1. D∏ug z tytu∏u SPW 176,0 212,4 246,0 286,9 20,6 15,8 16,6 63,0

1.1. Rynkowe SPW 158,7 195,9 232,6 273,5 23,4 18,7 17,6 72,3

1.1.1. Obligacje rynkowe 123,5 153,9 184,5 226,6 24,6 19,9 22,8 83,5

    –  o sta∏ym oprocentowaniu 97,5 133,8 169,0 200,9 37,2 26,3 18,9 106,0

    –  o zmiennym oprocentowaniu 25,9 20,1 15,5 23,0 -22,6 -22,6 48,3 -11,2

    –  indeksowane - - - 2,6 - - - -

1.2. Obligacje oszcz´dnoÊciowe 6,1 7,7 7,4 9,1 27,4 -3,5 21,5 49,4

1.3. Nierynkowe SPW 11,3 8,8 6,0 4,3 -22,4 -61,7

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów.
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Tabela 5.2.4. Struktura skarbowych papierów wartoÊciowych o pierwotnym okresie wykupu 
pow. 1 roku w Unii Europejskiej w 2004 r. (w %)

Do 3 lat Od 3 do 5 lat Od 5 do7 lat Od 7 do 10 lat Od 10 
do 15 lat

Od 15 
do 30 lat

Kraje strefy euro

Austria 0,1 6,2 4,5 68,3 15,1 5,8

Belgia – – 0,6 46,1 26,3 26,9

Finlandia 3,1 – – 96,9 –

Francja 22,7 40,2 – 21,3 5,6 10,1

Grecja (2003) 23,9 28,8 – 30,7 – 14,4

Hiszpania 41,1 20,5 – 21,3 13,1 4

Holandia 35,5 25,8 – 38,7 – –

Irlandia – – – – 100 –

Luksemburg – – – – – –

Niemcy 38,3 23,4 – 31,8 – 6,5

Portugalia 77,4 – – 22,6 – –

W∏ochy 32,7 13,9 16,3 22,1 8,6 6,5

Kraje spoza strefy euro

Cypr 52 42,9 – 2,6 2,6 –

Czechy 19 28,3 – 30 22,8 –

Dania 40 20 – 40 – –

Estonia – – – – – –

Litwa 37,2 41,2 – 21,6 – –

¸otwa – – – 100 – –

Malta – – 13,15 8,99 11,8 17,3

Polska 48,4 34,4 1,6 14,1 1,61 –

S∏owacja 35,3 43,4 – 9,1 12,2 –

S∏owenia 25,4 25,4 49,3 – –

Szwecja 41,4 16,1 6,1 9 22,6 4,8

W´gry 42,9 28,6 – 21,4 7,1 –

Wielka Brytania 15,8 15,8 – 21,8 – 46,5

1 Podana wartoÊç obejmuje te˝ obligacje 20-letnie.
èród∏o: dane Komisji Europejskiej.
 

Obligacje rynkowe o sta∏ym oprocentowaniu

Obligacje o sta∏ym oprocentowaniu sà zasadniczà cz´Êcià rynku SPW. Na koniec 2004 r. sta-
nowi∏y 88,7% zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa z tytu∏u emisji obligacji rynkowych (wykres 5.2.1). Jednym 
z podstawowych czynników zahamowania w 2004 r. tendencji do wzrostu udzia∏u obligacji o sta∏ym 
oprocentowaniu by∏ wspomniany wczeÊniej wzrost inflacji oraz stóp procentowych (wykres 5.2.3). 

Wykres 5.2.2. Âredni okres zapadalnoÊci oraz duration obligacji wyemitowanych na rynek 
krajowy

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów.
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Popyt na obligacje o sta∏ym oprocentowaniu jest wra˝liwy na takie zmiany. Du˝e zmiany inflacji 
powodujà bowiem wzrost ryzyka inwestycyjnego. Inne przyczyny spadku udzia∏u obligacji o sta∏ym 
oprocentowaniu to m.in. potrzeba uzupe∏nienia oferty Ministerstwa Finansów o obligacje indeksowa-
ne oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym, adresowane do funduszy emerytalnych.

W 2004 r., podobnie jak w latach poprzednich, emitowano obligacje 2-, 5-, 10- i 20-letnie. 
Polityka emisyjna MF zmierza∏a do ograniczenia liczby emisji obligacji przy stopniowym zwi´ksza-
niu ich wartoÊci do poziomu stanowiàcego równowartoÊç co najmniej 5 mld euro. Mia∏o to na 
celu popraw´ efektywnoÊci funkcjonowania rynku, a przez to zmniejszenie przysz∏ych kosztów 
obs∏ugi d∏ugu publicznego. Ograniczanie liczby emisji obligacji przy wzroÊcie ich wartoÊci powo-
dowaç b´dzie w przysz∏oÊci spi´trzenie ich wykupu. W porównaniu z 2003 r. w wyniku realizacji 
tej polityki: 

–  zmniejszy∏a si´ liczba emisji obligacji hurtowych z 23 do 19,

–  Êrednia wielkoÊç emisji obligacji hurtowych wzros∏a z 7,0 mld z∏ do 10,3 mld z∏,

–  wartoÊç najwi´kszej emisji zwi´kszy∏a si´ z 22,8 mld z∏ do 28,6 mld z∏,

–  udzia∏ najwi´kszej emisji w zad∏u˝eniu Skarbu Paƒstwa z tytu∏u emisji obligacji hurtowych 
o sta∏ym oprocentowaniu wzrós∏ z 14,1% do 14,6%. 

W krajach strefy euro w strukturze zad∏u˝enia bud˝etu z tytu∏u emisji obligacji równie˝ 
dominujà papiery o sta∏ym oprocentowaniu. Na koniec 2004 r. stanowi∏y one 91,3% obligacji 
w obiegu363. Wysoki udzia∏ obligacji skarbowych o sta∏ym oprocentowaniu wyst´puje na rynkach 
rozwini´tych o stabilnej sytuacji finansowej.

363 Obliczono na podstawie Monthly Bulletin. ECB May 2005.

Wykres 5.2.3. Udzia∏ obligacji o sta∏ym oprocentowaniu w obligacjach ogó∏em a stopa 
referencyjna NBP w 2004 r.

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów i NBP.
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Tabela 5.2.5. Struktura zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa z tytu∏u emisji obligacji rynkowych 
o sta∏ym oprocentowaniu (w %)

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004

Obligacje 2-letnie zerokuponowe 22,5 28,2 31,0 26,3

Obligacje do 5 lat 53,3 50,7 48,0 35,2

Obligacje 10-letnie 9,3 12,2 15,5 34,2

Obligacje 20-letnie – 1,0 0,9 1,7

Obligacje detaliczne 0,4 1,3 1,2 1,3

Pozosta∏e obligacje 14,5 6,5 3,3 1,3

Obligacje o sta∏ym oprocentowaniu 100,0 100,0 100,0 100,0

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych MF.
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Obligacje rynkowe o zmiennym oprocentowaniu

W 2004 r. rynek obligacji rynkowych o zmiennym oprocentowaniu by∏ najszyb-
ciej rozwijajàcym si´ segmentem rynku skarbowych papierów wartoÊciowych. Po okre-
sie spadku popytu na papiery o zmiennym oprocentowaniu nastàpi∏o odwrócenie tej tenden-
cji. WartoÊç zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa z tytu∏u emisji tych obligacji wynios∏a na koniec 2004 r. 
23,0 mld z∏ i wzros∏a w porównaniu z koƒcem 2003 r. o 48,3%. Zwi´kszy∏a si´ te˝ liczba emitowanych 
instrumentów. Oprócz znajdujàcych si´ w obiegu obligacji 3-letnich o charakterze detalicznym oraz 10-
-letnich hurtowych na rynku pojawi∏y si´ nowe obligacje hurtowe: 3- i 7-letnie, oraz emisje typu private 
placement364. Struktur´ rynku obligacji o zmiennym oprocentowaniu ilustruje tabela 5.2.6.

Podstawà okreÊlania kuponów tych obligacji by∏y stawki 3M i 6M WIBOR. Dotyczy∏o to rów-
nie˝ nowych 3-letnich obligacji detalicznych. W poprzednich latach bazà do obliczania oprocento-
wania 3-letnich obligacji detalicznych by∏a rentownoÊç 13-tygodniowych bonów skarbowych.

Obligacje rynkowe indeksowane

W 2004 r. MF wprowadzi∏o do obrotu obligacje rynkowe indeksowane do inflacji. W poprzed-
nich latach tego typu papiery nie by∏y emitowane365. Obligacje wyemitowane w 2004 r. mia∏y innà 
konstrukcj´ ni˝ typowe obligacje. Oprocentowanie obligacji indeksowanych by∏o sta∏e i wynosi∏o 
3% w skali roku. Zmienna by∏a natomiast wartoÊç nominalna obligacji, która podlega∏a indeksacji 
wed∏ug wspó∏czynnika obliczanego przez MF na podstawie narastajàcego miesi´cznego wskaênika 
wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych366. Emisja obligacji Skarbu Paƒstwa indeksowanych 
do inflacji jest korzystna, gdy˝:

– wzmacnia motywacj´ emitenta do przeciwdzia∏ania inflacji,

– zwi´ksza bezpieczeƒstwo inwestowania w papiery d∏u˝ne w d∏u˝szym okresie.

Na koniec 2004 r. zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa z tytu∏u rynkowych obligacji indeksowanych 
wynios∏o 2,6 mld z∏.

Obligacje oszcz´dnoÊciowe 

Obligacje oszcz´dnoÊciowe umo˝liwiajà gospodarstwom domowym inwestowanie oszcz´d-
noÊci. Spadek inflacji oraz stóp procentowych do poziomów wyst´pujàcych w stabilnych systemach 
finansowych powoduje zazwyczaj wzrost zainteresowania gospodarstw domowych pozabankowy-

364 Szerzej w ramce 5.2.1. 

365 Ministerstwo Finansów emitowa∏o jedynie obligacje oszcz´dnoÊciowe indeksowane do inflacji.

366 Szerzej w: List Emisyjny Nr 29/2004 Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie emisji indeksowanych 
obligacji skarbowych o terminie wykupu w dniu 24 sierpnia 2016 r., www.mofnet.gov.pl.

Tabela 5.2.6. Struktura rynku obligacji o zmiennym oprocentowaniu (stan na koniec roku)

Nazwa instrumentu
WartoÊç obligacji (mld z∏) Struktura obligacji (%)

2003 2004 2003 2004

Obligacje 3-letnie detaliczne 5,3 3,4 34,1 14,8

Obligacje 3-letnie hurtowe – 6,7 0,0 29,2

Obligacje 7-letnie hurtowe – 1,1 0,0 4,9

Obligacje 10-letnie hurtowe 10,2 11,0 65,9 47,9

Emisje typu private placement – 0,8 – 3,3

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych MF.

Tabela 5.2.7. Udzia∏ obligacji oszcz´dnoÊciowych w oszcz´dnoÊciach gospodarstw domowych (%)

2000 2001 2002 2003 2004

Udzia∏ 0,9 2,4 2,9 2,7 3,0

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów.
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mi formami oszcz´dzania. Przy wy˝szym oprocentowaniu obligacji (zak∏adajàc dodatnie nachylenie 
krzywej dochodowoÊci) roÊnie rola papierów wartoÊciowych jako formy lokat oszcz´dnoÊciowych 
ludnoÊci, a maleje znaczenie tradycyjnych form oszcz´dzania, takich jak depozyty bankowe (tabela 
5.2.7). Z punktu widzenia emitenta emisja obligacji oszcz´dnoÊciowych pozwala rozszerzyç zakres 
nabywców oraz zmniejszyç koszty finansowania deficytu bud˝etowego. Obligacje oszcz´dnoÊciowe 
majà na ogó∏ ni˝sze oprocentowanie ni˝ obligacje hurtowe o podobnych parametrach. 

Obligacje oszcz´dnoÊciowe nie sà przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Przechowywane sà 
w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji, którym od 2003 r. jest PKO BP 
SA. Posiadaczami obligacji oszcz´dnoÊciowych mogà byç tylko osoby fizyczne. Po wejÊciu Polski do UE 
obligacje oszcz´dnoÊciowe mogà byç nabywane tak˝e przez osoby fizyczne b´dàce nierezydentami.

W 2004 r. MF wyemitowa∏o emerytalne obligacje 10-letnie. Obligacje te majà oprocentowanie 
zmienne, które dla danego okresu odsetkowego oblicza si´ na podstawie wskaênika wzrostu cen 
towarów i us∏ug konsumpcyjnych. Ich emisja wiàza∏a si´ z wprowadzeniem Indywidualnych Kont 
Emerytalnych, jednak popyt na nie okaza∏ si´ niewielki. Gros osób zak∏adajàcych IKE ulokowa∏o Êrodki 
w funduszach inwestycyjnych oraz w zak∏adach ubezpieczeƒ. Na koniec 2004 r. udzia∏ emerytalnych 
obligacji 10-letnich w wartoÊci obligacji oszcz´dnoÊciowych wyniós∏ 0,6% (tabela 5.2.8).

W 2004 r. w posiadaniu inwestorów, oprócz obligacji 10-letnich, znajdowa∏y si´ obligacje 
2-letnie o sta∏ym oprocentowaniu oraz obligacje 4-letnie indeksowane do inflacji.

Obligacje nierynkowe (pasywne) 

W 2004 r. kontynuowana by∏a polityka ograniczania zad∏u˝enia paƒstwa z tytu∏u emisji 
obligacji nierynkowych (tabela 5.2.9). Skarb Paƒstwa nie emitowa∏ nowych obligacji nierynkowych, 
zmniejszajàc równoczeÊnie stan zad∏u˝enia w wyemitowanych obligacjach. 

Rynek pierwotny

Organizacja rynku pierwotnego by∏a dostosowana do rozmiarów i charakteru sprzedawa-
nych obligacji Skarbu Paƒstwa. Obligacje rynkowe o charakterze hurtowym by∏y sprzedawane 
w trybie przetargów organizowanych dla Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych oraz 
private placement.

Tabela 5.2.8. Zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa z tytu∏u obligacji oszcz´dnoÊciowych

Rok
Obligacje 

oszcz´dnoÊciowe
(w mld z∏)

Udzia∏ w obligacjach oszcz´dnoÊciowych (w %)

obligacje 2-letnie obligacje 4-letnie obligacje 10-letnie

1999 0,5 95,4 4,6 –

2000 2,0 74,8 25,2 –

2001 6,1 85,3 14,7 –

2002 7,7 86,4 13,6 –

2003 7,4 85,1 14,9 –

2004 9,1 90,0 9,4 0,6

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów.

Tabela 5.2.9. Zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa z tytu∏u obligacji nierynkowych (stan na koniec 
okresu, w mld z∏)

Rok Obligacje 
restrukturyzacyjne

Obligacje na zwi´kszenie funduszy 
BG˚ Obligacje nominowane w USD ’91

1999 6,2 0,91 8,2

2000 6,4 0,79 6,3

2001 6,1 0,80 4,4

2002 5,5 0,77 2,5

2003 4,4 0,71 0,8

2004 3,7 0,64 –

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów.
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Sprzeda˝ rynkowych obligacji detalicznych oraz obligacji oszcz´dnoÊciowych prowadzi∏ PKO 
BP SA. Taka organizacja rynku pierwotnego skarbowych papierów wartoÊciowych zosta∏a stworzo-
na w latach 2002–2003. W 2004 r. wprowadzono jedynie korekty usprawniajàce funkcjonowanie 
systemu, nie zmienia∏y one jednak zasad organizacji rynku pierwotnego.

ORGANIZACJA EMISJI OBLIGACJI W SYSTEMIE PRIVATE 
PLACEMENT Z MO˚LIWOÂCIÑ ZASTOSOWANIA 

NIESTANDARDOWYCH KUPONÓW ZABEZPIECZONYCH 
SWAPEM NA STOP¢ PROCENTOWÑ

Emisje private placement sà skierowane do wybranych nabywców, a ich celem jest mini-
malizacja kosztów finansowania. MF przy emisjach w systemie private placement dodatkowo 
wykorzystuje swapy na stop´ procentowà. Emisja obligacji w po∏àczeniu z zawartà transakcjà 
wymiany p∏atnoÊci odsetkowych tworzy syntetyczny instrument o koszcie obs∏ugi ni˝szym 
w porównaniu z emisjà standardowych obligacji skarbowych.

Warunki dost´pu do emisji:

1. Podpisanie z MF Umowy ISDA lub Umowy Ramowej.
2. Emisja obligacji zabezpieczona swapem powinna tworzyç syntetyczny instrument 

o parametrach identycznych jak parametry obligacji standardowych Êrednio- i d∏ugotermino-
wych lub zbli˝onych do nich.

3. Wskazane jest, aby konstrukcja kuponów obligacji opiera∏a si´ na parametrach (indek-
sach) og∏aszanych publicznie.

4. Z∏o˝ony z obligacji i swapu syntetyczny instrument powinien obni˝aç koszty obs∏ugi 
d∏ugu w stosunku do obligacji standardowych. Odniesieniem dla instrumentu syntetycznego 
mo˝e byç:

– rynek pierwotny (Êrednia cena z przetargu), 
– rynek wtórny, 
– wskazany indeks odniesienia, np. WIBOR.

Procedura wyboru propozycji:

1. MF rozsy∏a informacj´ o gotowoÊci wyemitowania obligacji w systemie private place-
ment zabezpieczonych swapem ze wskazaniem:

– terminu zapadalnoÊci tych obligacji, 
– minimalnej kwoty emisji danego instrumentu, 
– minimalnej mar˝y.
2. Banki, które otrzyma∏y zapytanie od MF i spe∏niajà niezb´dne warunki, sk∏adajà pro-

pozycj´ zawierajàcà:
– konstrukcj´ transakcji (konstrukcj´ obligacji i transakcji zabezpieczajàcej), 
– przewidywanà wartoÊç transakcji (nie ni˝szà od kwoty minimalnej), 
– mar˝´ w granicach okreÊlonych przez MF, 
– orientacyjnà struktur´ potencjalnych nabywców obligacji.
3. Przyj´cie propozycji nast´puje po spe∏nieniu warunków formalnych.
4. Przyj´cie propozycji przez MF oznacza przystàpienie w terminie do pi´ciu dni robo-

czych do zawarcia umowy o przyznanie prawa wy∏àcznoÊci z∏o˝enia oferty na zakup obligacji 
skarbowych, obowiàzujàcej w ciàgu 30 dni kalendarzowych.

èród∏o: opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Ramka 5.2.1
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WielkoÊç emisji

W 2004 r. Ministerstwo Finansów wyemitowa∏o obligacje o wartoÊci 93,8 mld z∏, z czego 
86,9 mld z∏ stanowi∏y obligacje hurtowe (wykres 5.2.4). Oznacza to wzrost wartoÊci emisji brutto 
o 38,4% w stosunku do 2003 r. WielkoÊç emisji brutto determinujà: potrzeby po˝yczkowe bud˝etu 
paƒstwa oraz polityka MF w zakresie struktury zad∏u˝enia (emisje krajowe, emisje zagraniczne) 
(tabela 5.2.10). Polityk´ emisyjnà ustala si´ corocznie na okresy 3-letnie i prezentuje w Strategii 
zarzàdzania d∏ugiem sektora finansów publicznych367. Dokument ten stanowi za∏àcznik do ustawy 
bud˝etowej. W 2004 r. MF przedstawi∏o strategi´ zarzàdzania d∏ugiem publicznym na lata 2005–
–2007368. Zasadnicze cele nowej strategii pozosta∏y niezmienione. Sà nimi m.in.: utrzymanie wiel-
koÊci d∏ugu publicznego na bezpiecznym poziomie, d∏ugookresowa minimalizacja kosztów obs∏ugi 
d∏ugu, zwi´kszanie p∏ynnoÊci, efektywnoÊci i przejrzystoÊci rynku SPW, dostosowanie metod zarzà-
dzania d∏ugiem publicznym oraz organizacji rynku SPW do standardów obowiàzujàcych w UE. 

Podstawowà formà sprzeda˝y obligacji hurtowych sà przetargi sprzeda˝y. W ramach tej 
formy MF sprzeda∏o 75,8% wyemitowanych w 2004 r. obligacji (65,9 mld z∏)369. MF zwi´kszy∏o 
w 2004 r. sprzeda˝ obligacji dzi´ki przetargom zamiany. W 2004 r. w ramach tej formy sprzeda˝y 
sprzedano papiery o wartoÊci 20,3 mld z∏ (w 2003 r. 5,7 mld z∏), co stanowi∏o 23,3% wartoÊci 
obligacji hurtowych sprzedanych na rynku pierwotnym. Nowà formà sprzeda˝y obligacji hurtowych 
wprowadzonà w 2004 r. by∏ private placement (0,9 % sprzeda˝y).

W latach 2001–2003 stopniowo ros∏a wartoÊç Êredniej oferty papierów hurtowych na jednym 
przetargu (w 2001 r. wynosi∏a ona 1,0 mld z∏, w 2002 r. – 1,8 mld z∏, w 2003 r. – 2,2 mld z∏). W 2004 r. 
wartoÊç Êredniej oferty obni˝y∏a si´ i wynios∏a 2,0 mld z∏. Spadek wielkoÊci ofert na poszczególnych prze-
targach nie prowadzi∏ jednak do zmniejszenia si´ wartoÊci poszczególnych emisji. W 2004 r. nastàpi∏ 
dalszy wzrost Êredniej wartoÊci emisji do poziomu 10,3 mld z∏ w porównaniu z 7,0 mld z∏ w 2003 r.

367 Coroczne przygotowanie strategii na okresy 3-letnie ma na celu bie˝àce korygowanie przyj´tych za∏o˝eƒ.

368 Wi´cej w dokumencie Ministerstwa Finansów: Strategia zarzàdzania d∏ugiem sektora finansów publicznych w latach 
2005–2007, Warszawa wrzesieƒ 2004.

369 ¸àcznie z przetargami uzupe∏niajàcymi.

Wykres 5.2.4. Emisja brutto obligacji skarbowych

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych NBP i Ministerstwa Finansów.
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Tabela 5.2.10. WartoÊç emisji brutto obligacji skarbowych a przyrost zad∏u˝enia Skarbu 
Paƒstwa (w mld z∏)

Rok WartoÊç emisji brutto 
obligacji skarbowych

Przyrost zad∏u˝enia SP 
z tytu∏u emisji obligacji

Przyrost zad∏u˝enia 
krajowego SP Przyrost zad∏u˝enia SP

2002 68,5 29,5 34,3 44,0

2003 67,8 27,6 31,8 51,0

2004 93,8 42,1 40,5 23,9

Uwaga: w 2004 r. wartoÊç d∏ugu zagranicznego obni˝y∏a si´ o 16,6 mld z∏.
èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych NBP i Ministerstwa Finansów.
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Rynek wtórny

WielkoÊç obrotów370

Lata 2002–2003 charakteryzowa∏y si´ bardzo wysokà dynamikà obrotów obligacja-
mi skarbowymi. W 2002 r. obroty wzros∏y o 129%, a w 2003 r. o 82%. W 2004 r. tenden-
cja do szybkiego wzrostu obrotów zosta∏a zahamowana (wykres 5.2.5). W porównaniu 
z 2003 r. zarejestrowane obroty by∏y ni˝sze o 2,2%.

Analizujàc aktywnoÊç inwestorów w 2004 r., mo˝na wyró˝niç dwa wyraêne okresy:

–  w I po∏owie roku spada∏o zainteresowanie obligacjami skarbowymi wÊród inwestorów, 
w szczególnoÊci krajowych, co spowodowa∏o spadek obrotów,

– w II po∏owie roku zaczà∏ wzrastaç popyt na obligacje, co wywo∏a∏o wzrost obrotów.

Podstawowym czynnikiem wp∏ywajàcym na zachowania inwestorów by∏y zmiany cen obliga-
cji. W I po∏owie 2004 r. ceny obligacji spada∏y, a w II nastàpi∏o odwrócenie trendu i ceny obligacji 
zacz´∏y rosnàç (wykres 5.2.6). Skala obrotów by∏a pozytywnie skorelowana ze zmianami cen, 
a ujemnie skorelowana ze zmianami rentownoÊci obligacji (wykres 5.2.7). W miar´ obni˝ania si´ 
cen mala∏a poda˝ papierów na rynku wtórnym. Dopóki nie pojawi∏y si´ oczekiwania na spadek 
rentownoÊci, aktywnoÊç na rynku pozostawa∏a niska. Wykorzystanie instrumentów pochodnych na 
stopy procentowe tylko cz´Êciowo os∏abia∏o wp∏yw spadku cen na spadek obrotów, gdy˝ instru-
menty zabezpieczajàce nie mog∏y byç wykorzystane przez wszystkich inwestorów. 

Stabilizacja obrotów w 2004 r., w warunkach rosnàcego zad∏u˝enia SP z tytu∏u obligacji 
skarbowych, oznacza∏a obni˝enie p∏ynnoÊci rynku. Wskaênik p∏ynnoÊci wyniós∏ 1,39 (w 2003 r. 
1,67)371. W rzeczywistoÊci spadek p∏ynnoÊci na rynku obligacji skarbowych by∏ jeszcze wy˝szy, gdy˝ 
w 2004 r. dwukrotnie, w porównaniu z 2003 r., wzros∏a wartoÊç operacji warunkowych zabezpie-
czonych obligacjami skarbowymi.

370 Je˝eli nie zaznaczono inaczej, przez obroty rozumie si´ obroty brutto.

371 P∏ynnoÊç mierzona jest ilorazem Êrednich miesi´cznych obrotów obligacjami skarbowymi i Êredniej wartoÊci obligacji 
b´dàcych w posiadaniu inwestorów na koniec poszczególnych miesi´cy.

Tabela 5.2.11. Struktura transakcji obligacjami skarbowymi na mi´dzybankowym rynku 
nieregulowanym w podziale na rodzaje transakcji (w %)

2003 2004

Operacje bezwarunkowe 84,0 68,5

Repo 1,7 0,4

Sell-buy-back 14,3 31,1

Ogó∏em 100,0 100,0

èród∏o: dane KDPW.

Wykres 5.2.5. Miesi´czne obroty na rynku wtórnym obligacji skarbowych w latach 2002–2004

Uwaga: ∏àcznie rynek nieregulowany, gie∏dowy i platforma elektroniczna.
èród∏o: dane KDPW.
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Wykres 5.2.6. RentownoÊç obligacji skarbowych w 2004 r.

èród∏o:  dane NBP.
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Wykres 5.2.7. RentownoÊç obligacji skarbowych a wartoÊç miesi´cznych obrotów w 2004 r.

èród∏o: dane NBP i KDPW.
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Wykres 5.2.8. Wskaênik p∏ynnoÊci rynku obligacji skarbowych

  èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych KDPW.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

I II III IV I II III IV I III IV I IIII III IV II III IV II II III IV I II III IV
1998 1999 2000 2001

kwartały
2002 2003 2004

Tabela 5.2.12. WielkoÊç, wartoÊç obrotów oraz p∏ynnoÊç rynku obligacji skarbowych

Kraj WartoÊç obligacji w obiegu w walucie kraju 
(stan na koniec 2003 r., w mld EUR)

Ârednie miesi´czne obroty w 2003 r. 
w mld EUR

Wskaênik 
p∏ynnoÊci

Francja 589,1 4931,3 8,4

Polska 39,1 74,7 1,9

W´gry 22,4 11,4 0,5

Czechy 11,0 5,4 0,5

S∏owacja 6,3 3,8 0,6

S∏owenia 2,4 0,0 0,02

Uwaga: wskaênik p∏ynnoÊci wyliczono jako iloraz Êrednich miesi´cznych obrotów obligacji w walucie krajowej i wartoÊci 
obligacji w obiegu na koniec roku. Wskaênik dla Polski ró˝ni si´ od przedstawionego wczeÊniej ze wzgl´du na ró˝nice 
w metodyce obliczeƒ.
èród∏o: Statistical Capital Market Structure Survey, ECB 2004. Dane za 2003 r.
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Z porównaƒ mi´dzynarodowych wynika, ˝e wi´ksza p∏ynnoÊç rynku mo˝e si´ wiàzaç 
z wi´kszà wartoÊcià obligacji w obiegu. Wi´ksze rynki umo˝liwiajà wejÊcie na rynek du˝ym inwe-
storom, co korzystnie wp∏ywa na ich p∏ynnoÊç, a tym samym obni˝a koszty zakupu papierów.

Organizacja obrotu

Obrót obligacjami skarbowymi odbywa∏ si´ na trzech rynkach: mi´dzybankowym, platformie 
elektronicznej MTS-Poland oraz na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych. 

W Polsce, podobnie jak w wi´kszoÊci krajów Unii Europejskiej, dominuje rynek nieregulowany 
(pozagie∏dowy). We Francji i Finlandii transakcje obligacjami skarbowymi dokonywane sà w 100% 
na rynkach nieregulowanych, a w Grecji w 89%372. Podstawowà przyczynà koncentrowania si´ 
obrotów na rynku nieregulowanym jest organizacja rynku pierwotnego. Pierwotnymi nabywcami 
skarbowych papierów wartoÊciowych sà banki, które nast´pnie organizujà obrót tymi papierami. 
Popyt na obligacje skarbowe, je˝eli zg∏aszajà go gospodarstwa domowe, realizowany jest w du˝ej 
mierze poprzez instytucje wspólnego inwestowania, dokonujàce hurtowych zakupów obligacji. 
W krajach strefy euro ponad 50% oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych lokowanych jest w tego 
typu instytucjach. Dla instytucji wspólnego inwestowania gie∏dowy rynek obligacji w Polsce jest zbyt 
ma∏y, aby dokonywaç na nim istotnych operacji. Du˝a p∏ynnoÊç rynku mi´dzybankowego zwi´ksza 
jego atrakcyjnoÊç dla du˝ych inwestorów oraz obni˝a koszty inwestowania. Rynki gie∏dowe, o wi´k-
szej przejrzystoÊci cenowej, przyciàgajà przede wszystkim inwestorów indywidualnych. 

Rynkiem wtórnym, na którym w 2004 r. zanotowano najwi´kszy spadek obrotów, by∏a 
platforma elektroniczna. W porównaniu z 2003 r. obroty w tym segmencie obni˝y∏y si´ o 44%. 
W 2004 r. zasz∏y istotne zmiany w organizacji rynku elektronicznego. Dotychczasowy Elektroniczny 
Rynek SPW zosta∏ przekszta∏cony 25 listopada 2004 r. w platform´ elektronicznà MTS-Poland. Bez-
poÊredni dost´p do tego rynku zyskali nierezydenci373. Pierwsze rezultaty dzia∏alnoÊci MTS-Poland 
wskazujà na pewien wzrost obrotów na tym rynku. 

372 Statistical Capital Market Structure Survey. ECB 2004. Dane za 2003 r. 

373 W 2004 r. nie byli oni uczestnikami rynku, g∏ównie ze wzgl´du na problemy rozliczeniowe.

Tabela 5.2.13. Udzia∏ poszczególnych rynków w obrotach na rynku obligacji skarbowych (w %)

Rok Rynek nieregulowany1 GPW Platforma 
elektroniczna1,2

Transakcje prowadzone
w ramach operacji otwartego rynku NBP

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

2002 94,2 0,2 5,0 0,6

2003 94,1 0,4 5,4 0,1

2004 96,3 0,2 3,1 –

1 ¸àcznie z operacjami repo oraz sell-buy-back.
2 Równolegle z rynkiem elektronicznym funkcjonuje te˝ pozagie∏dowy rynek regulowany CeTO. Jednak transakcje na tym 
rynku sà zawierane sporadycznie.
èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych NBP, KDPW.

Tabela 5.2.14. Ârednia wartoÊç pojedynczej transakcji obligacjami skarbowymi na rynkach 
wtórnych (w mln z∏)

Rynek 2002 2003 2004

Mi´dzybankowy rynek nieregulowany 11,05 19,41 19,25

Platforma elektroniczna 6,09 11,18 12,81

Gie∏da Papierów WartoÊciowych 0,03 0,06 0,04

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych KDPW.
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Jednà z barier rozwoju tego rynku sà stosunkowo wysokie mar˝e transakcyjne (ró˝nice mi´dzy 
kwotowanà rentownoÊcià bid i offer). W 2004 r. mar˝e na platformie elektronicznej by∏y ponaddwu-
krotnie wy˝sze ni˝ na rynku mi´dzybankowym i znacznie wy˝sze ni˝ na innych platformach MTS. Badania 
dotyczàce kosztów transakcyjnych wskazujà, ̋ e mar˝e transakcyjne (spread) na platformach elektro-
nicznych sà z regu∏y niskie i podobne w poszczególnych krajach UE-15374. Najni˝sze spready kwoto-
wano dla najbardziej p∏ynnych obligacji (o okresie wykupu do 10 lat) – od 1 do 3 punktów bazowych, 
a dla obligacji o okresie wykupu powy˝ej 10 lat spready te wynosi∏y od 11 do 18 punktów bazo-
wych. W Polsce dla obligacji o okresie wykupu do 10 lat mar˝e te wynosi∏y odpowiednio: na MTS-
-Poland 7–13 punktów bazowych, a na rynku mi´dzybankowym 2–7 punktów bazowych. Wy˝sze 
mar˝e transakcyjne na platformie elektronicznej wynikajà przede wszystkim ze stosunkowo ma∏ej 
skali obrotów, te zaÊ z braku zainteresowania banków, przyzwyczajonych do aktywnoÊci na mniej 
przejrzystym rynku.

Inwestorzy

Podstawowymi inwestorami na rynku obligacji skarbowych sà podmioty krajowe, których 
udzia∏ w rynku na koniec 2004 r. wyniós∏ 72,8%. W porównaniu z 2003 r. udzia∏ ten obni˝y∏ si´ o 5,3 
pkt proc. W 2004 r. nie zasz∏y istotne zmiany w strukturze krajowych nabywców obligacji skarbowych 
(wykres 5.2.9). Tak jak wczeÊniej, ich g∏ównymi nabywcami by∏y banki krajowe. Banki utrzymywa∏y 
swojà pozycj´, mimo ˝e ich udzia∏ stopniowo spada∏. Kategorià inwestorów, która w latach 2002–
–2004 szybko zwi´ksza∏a swój udzia∏ w rynku obligacji skarbowych, by∏y fundusze emerytalne.

Tabela 5.2.15. Obroty na rynkach MTS w Europie 

MTS Dzienna wartoÊç obrotów na rynkach MTS 
w 2003 r. (w mln EUR)

W∏ochy 8.400

Niemcy 870

Hiszpania 724

Belgia 593

Portugalia 503

Dania 500

Holandia 500

Finlandia 250

Polska1 129

Austria 115

1 Obroty za okres grudzieƒ 2004 r. – luty 2005 r.
èród∏o: The Euro Bond Market Study 2004. Frankfurt December 2004 ECB, s. 36. Dla Polski obliczenia w∏asne na podstawie statystyk 
MTS-CeTO SA.

374 Y. Chung Cheung, F. de Jong, B. Rindi: Trading European Sovereign Bonds, the Microstructure of the MTS Trading 
Platforms. Frankfurt January 2005 ECB. Working Paper Series No. 432, s. 16, 17 i 27.

Wykres 5.2.9. Struktura inwestorów krajowych na rynku obligacji skarbowych (stan na koniec 
roku)

èród∏o: dane KDPW.
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W analizowanym okresie ponownie istotnie wzros∏o zaanga˝owanie inwestorów zagranicz-
nych (tabela 5.2.16). WartoÊç portfela nierezydentów wzros∏a w 2004 r. o 54% (w 2003 r. o 33%). 
Tendencji tej nie odwróci∏ nawet spadek cen obligacji w II po∏owie 2003 r. i I po∏owie 2004 r.

Przyczynami zainteresowania zagranicznych inwestorów polskimi obligacjami by∏y: utrzymu-
jàcy si´ dysparytet stóp procentowych (tabela 5.2.17), spadek premii za ryzyko po wejÊciu Polski do 
UE oraz utrzymujàca si´ globalna nadp∏ynnoÊç. Niski poziom stóp procentowych w krajach rozwi-
ni´tych i globalna nadp∏ynnoÊç skutkowa∏y powstaniem zjawiska search for yield. Przystàpienie Pol-
ski do UE spowodowa∏o, ˝e cz´Êç inwestorów instytucjonalnych z krajów UE-15, w szczególnoÊci 
d∏ugoterminowych, mog∏a po raz pierwszy inwestowaç na polskim rynku. 

Tendencje rozwojowe i perspektywy

WielkoÊç krajowego rynku skarbowych papierów wartoÊciowych jest pochodnà wielkoÊci zad∏u-
˝enia Skarbu Paƒstwa, bie˝àcej polityki fiskalnej oraz kierunków polityki zarzàdzania d∏ugiem publicznym. 

Jednym z czynników zwi´kszajàcych atrakcyjnoÊç polskiego rynku by∏y akcesja Polski do UE 
oraz perspektywa przystàpienia do strefy euro. Wstàpienie Polski do UE umo˝liwi∏o wejÊcie na polski 
rynek inwestorom instytucjonalnym, którzy mogà inwestowaç w instrumenty emitowane na terenie 
UE. Silniejszy ni˝ w poprzednich latach wzrost zaanga˝owania inwestorów zagranicznych oraz 
wyd∏u˝enie si´ Êredniego okresu utrzymywania papierów w portfelu sà m.in. wynikiem aktywnoÊci 
nowych inwestorów.

Jak ju˝ wspomniano, obroty obligacjami skarbowymi koncentrujà si´ na rynku mi´dzyban-
kowym. W najbli˝szych latach sytuacja ta b´dzie si´ utrzymywa∏a, gdy˝ sprzyja temu organizacja 
rynku pierwotnego. W dalszej perspektywie ta koncentracja mo˝e os∏abnàç. W ostatnich latach 
obserwuje si´ silny rozwój platform elektronicznych. Ich liczba w Europie i USA wzros∏a z 11 
w 1997 r. do 77 w 2003 r. (do najwi´kszych platform nale˝à MTS i Icap/BrokerTec). Elektroniczne 
platformy obrotu mogà si´ przyczyniaç do poprawy p∏ynnoÊci rynku. Powinny jednak charakteryzo-
waç si´ niskimi kosztami oraz umo˝liwiaç dokonywanie transakcji transgranicznych375. 

Czynnikiem mogàcym sprzyjaç rozwojowi rynku obligacji skarbowych b´dzie wprowadze-
nie w 2005 r. na GPW kontraktów terminowych na obligacje skarbowe. Kontrakty te pozwolà 

Tabela 5.2.16. Inwestorzy zagraniczni na rynku obligacji (stan na koniec roku)

Rok
WartoÊç obligacji skarbowych

w posiadaniu inwestorów zagranicznych 
(w mld z∏)

Udzia∏ inwestorów zagranicznych
w rynku obligacji krajowych 

(w %)

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

2004 62,0 27,2

èród∏o: dane MF.

Tabela 5.2.17. Ârednioroczne rentownoÊci 10-letnich obligacji skarbowych w Polsce i strefie 
euro (w %)

Rok Polska Strefa euro Ró˝nica mi´dzy rentownoÊcià obligacji w Polsce i strefie euro

2001 10,72 5,03 5,69

2002 7,34 4,92 2,42

2003 5,78 4,16 1,62

2004 6,90 4,14 2,76

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych ECB, NBP.

375 The Euro Bond Market Study 2004. Frankfurt December 2004 ECB, s. 31.



5

Rynki finansowe

ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE W 2004 R. 177

d∏ugoterminowym inwestorom instytucjonalnym na zabezpieczenie swych pozycji. Wprowadze-
nie tego instrumentu mo˝e przyczyniaç si´ do wzrostu zainteresowania rynkiem obligacji tak˝e 
wÊród inwestorów krótkoterminowych. Kontrakty futures na obligacje umo˝liwiajà bowiem 
aktywne inwestowanie, a tak˝e zarabianie na spadku cen obligacji. Warunkiem zwi´kszenia 
efektywnoÊci rynku obligacji skarbowych b´dzie osiàgni´cie odpowiedniej p∏ynnoÊci przez rynek 
kontraktów futures.

5.2.2.2. Obligacje przedsi´biorstw

WielkoÊç rynku 

W przeciwieƒstwie do krótkoterminowych instrumentów d∏u˝nych przedsi´biorstw rozwój 
rynku d∏ugoterminowych obligacji korporacyjnych w 2004 r. by∏ dynamiczny, aczkolwiek rozpoczà∏ 
si´ ze stosunkowo niskiego poziomu. Zad∏u˝enie przedsi´biorstw z tytu∏u emisji d∏ugoterminowych 
papierów d∏u˝nych zwi´kszy∏o si´ o ponad 25%, z 5,54 mld z∏ w koƒcu 2003 r. do 6,94 mld z∏ na 
koniec 2004 r. W listopadzie 2004 r. po raz pierwszy wartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u emisji d∏ugoter-
minowych instrumentów d∏u˝nych przedsi´biorstw przewy˝szy∏a wartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u emisji 
instrumentów krótkoterminowych (wykres 5.2.10). Wzrost zainteresowania emisjami DPDP wyra˝a∏ 
si´ równie˝ wzrostem liczby emitentów (tabela 5.2.19). 

Wa˝nym wydarzeniem, które mia∏o miejsce w styczniu 2004 r. by∏a pierwsza na polskim rynku 
emisja obligacji hipotecznych (ramka 5.2.2). Ich emitentem by∏ Europejski Fundusz Hipoteczny SA. Do 
obrotu w segmencie dla inwestorów kwalifikowanych MTS-CeTO wprowadzono papiery o wartoÊci 
16 mln z∏, b´dàce cz´Êcià programu emisyjnego o wartoÊci 600 mln z∏. 

Tabela 5.2.18. D∏ug publiczny w relacji do PKB w wybranych krajach europejskich (w %)

Kraj 2001 2002 2003 2004

Polska 36,7 41,2 45,4 43.6

Czechy 27,2 30,7 38,3 37.4

W´gry 52,2 55,5 56,9 57.6

S∏owacja 48,7 43,3 42,6 43,6

Cypr 61,9 65,2 69,8 71,9

Estonia 4,4 5,3 5,3 4,9

W∏ochy 110,7 108,0 106,3 105,8

Luksemburg 7,2 7,5 7,1 7,5

Strefa euro 69,4 69,2 70,7 –

UE 62,2 61,7 63,3 63,8

Uwaga: w tabeli oprócz krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, W´gry, S∏owacja) pokazano kraje 
o najwy˝szym i najni˝szym zad∏u˝eniu w grupie nowych paƒstw UE oraz strefie euro.
èród∏o: dane EBC, Statistic Pocket Book.

Wykres 5.2.10. WartoÊç zad∏u˝enia przedsi´biorstw z tytu∏u emisji DPDP i KPDP w 2004 r.

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego pe∏niàcych funkcj´ depozytariusza.
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Rynek pierwotny

W 2004 r. w strukturze emitentów DPDP najwi´kszy udzia∏ pod wzgl´dem ca∏kowitej kwoty 
zad∏u˝enia mia∏y przedsi´biorstwa (ponad 93%). Podobnie jak w segmencie KPDP, rosnàce zain-
teresowanie finansowaniem poprzez emisje DPDP mo˝na by∏o zauwa˝yç w grupie pozosta∏ych 
instytucji poÊrednictwa finansowego (g∏ównie w bran˝y leasingowej). Ich udzia∏ w ca∏kowitej sumie 
zad∏u˝enia w ciàgu roku wzrós∏ o oko∏o 2 pkt proc. i wyniós∏ ponad 6%. Na rynek wprowadzono 
oko∏o 40 nowych programów emisji376. By∏y to g∏ównie emisje obligacji o oprocentowaniu zmien-
nym, dla których stawkà bazowà by∏ WIBOR. Najwi´kszy program emisji dotyczy∏ obligacji Polskich 
Kolei Paƒstwowych SA (1,5 mld z∏). 

Oprócz emisji w z∏otych wprowadzono emisje w walutach obcych. WartoÊç zad∏u˝enia 
z tytu∏u emisji DPDP nominowanych w walutach obcych stanowi∏a na koniec 2004 r. 7,72% ca∏oÊci 
zad∏u˝enia z tytu∏u emisji tych instrumentów. 

Jedynie kilka banków specjalizowa∏o si´ w obs∏udze emisji DPDP. Grup´ pi´ciu banków orga-
nizujàcych oko∏o 72% emisji pod wzgl´dem wartoÊci stanowi∏y: BRE Bank SA, Deutsche Bank SA, 
PKO BP SA, Bank Handlowy w Warszawie SA oraz Bank Pekao SA. 

Z badaƒ wynika, ˝e z us∏ug doradczych korzysta∏o niemal 42% ankietowanych przedsi´-
biorstw, które zdecydowa∏y si´ na emisj´ DPDP. Najcz´Êciej zwraca∏y si´ one w tym celu do banków 
oraz biur i domów maklerskich (wykres 5.2.11). 

Przy wyborze agenta emisji najwa˝niejszym kryterium dla emitentów DPDP by∏y niskie koszty 
obs∏ugi, a tak˝e gwarancja obj´cia emisji przez agenta oraz sta∏a wspó∏praca z bankiem lub biurem 
maklerskim (wykres 5.2.12).

OBLIGACJE HIPOTECZNE

Obligacja hipoteczna jest papierem wartoÊciowym, z którego wierzytelnoÊci zosta∏y 
zabezpieczone w formie ustanowienia hipoteki. Jej zaletà jest to, ˝e ma pe∏ne pokrycie 
w wartoÊci nieruchomoÊci. Hipotek´ zabezpieczajàcà wierzytelnoÊç z obligacji mogà ustano-
wiç emitent lub osoba trzecia. W przypadku ustanowienia hipoteki przez emitenta wierzy-
ciele hipoteczni (obligatariusze) majà uprzywilejowanà pozycj´ wzgl´dem innych wierzycieli 
emitenta, gdy˝ przys∏uguje im pierwszeƒstwo w zaspokojeniu si´ z okreÊlonych sk∏adników 
jego majàtku. W skierowanej do potencjalnych inwestorów propozycji nabycia obligacji 
hipotecznej emitent przekazuje szczegó∏owe informacje na temat ustanowionego wpisu 
hipotecznego (wartoÊç zabezpieczenia, oznaczenie w∏aÊciciela nieruchomoÊci), a tak˝e udo-
st´pnia dane o dokonanej wycenie nieruchomoÊci.

Regulacje ustawy o obligacjach nie stanowià, ˝e prawo do emitowania tych papierów 
wartoÊciowych przys∏uguje wy∏àcznie bankom. Emitentami obligacji hipotecznych mogà wi´c 
byç wszystkie podmioty, które majà zdolnoÊç emisyjnà w zakresie obligacji1. 

1 I. Heropolitaƒska, M. Michalski: Hipoteka, listy zastawne, obligacje hipoteczne. Warszawa 2001 Twigger, s. 564.

Tabela 5.2.19. WartoÊç zad∏u˝enia przedsi´biorstw z tytu∏u emisji DPDP i liczba emitentów

2001 20021 20032 2004

WartoÊç zad∏u˝enia (mld z∏) b.d. 3,90 5,54 6,94

Liczba emitentów 51 53 59 69

1 Dane na koniec stycznia 2003 r.
2 Dane na koniec stycznia 2004 r.
èród∏o: dane NBP uzyskane od banków DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tych funkcji, Fitch Polska SA.

Ramka 5.2.2

376 Na podstawie: raportów Rating & Rynek za 2004 r. Fitch Polska SA. 
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Rynek wtórny

Rynek wtórny DPDP jest g∏ównie rynkiem nieregulowanym, a rozliczaniem transakcji 
zajmujà si´ banki organizujàce emisje. NBP nie dysponuje informacjami dotyczàcymi wielkoÊci 
obrotów tymi instrumentami na rynku wtórnym. Dost´pne dane dotyczà jedynie obrotu obliga-
cjami korporacyjnymi na regulowanym rynku pozagie∏dowym MTS-CeTO. W 2004 r. obroty na 
tym rynku wzros∏y ponadtrzykrotnie w stosunku do roku poprzedniego, jednak w porównaniu 
z ca∏kowità wartoÊcià zad∏u˝enia z tytu∏u emisji DPDP wartoÊç obrotów na MTS-CeTO by∏a 
nadal niewielka. Na MTS-CeTO notowano obligacje 4 przedsi´biorstw (na 69 emisji ogó∏em), 
natomiast przedmiotem obrotu by∏y obligacje tylko 2 spó∏ek, którymi by∏y przedsi´biorstwa 
z bran˝y leasingowej, zwiàzane kapita∏owo z bankiem BZ WBK. ¸àczne obroty tymi instrumen-
tami w 2004 r. wynios∏y 24,9 mln z∏.

Inwestorzy

Podobnie jak w poprzednich latach, g∏ównymi inwestorami na rynku DPDP w 2004 r. by∏y 
inne przedsi´biorstwa oraz banki. Na koniec grudnia mia∏y one w swoich portfelach ∏àcznie 68,2% 
ca∏kowitej wartoÊci wyemitowanych instrumentów.

Wykres 5.2.11. Podmioty Êwiadczàce us∏ugi doradztwa emitentom DPDP

Uwaga: baz´ stanowi∏y 22 przedsi´biorstwa emitujàce DPDP. Ârednia zwrotnoÊç odpowiedzi wynios∏a ok. 90%. 
èród∏o: wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez NBP na prze∏omie marca i kwietnia 2004 r.
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Wykres 5.2.12. Kryteria wyboru agenta emisji przez przedsi´biorstwa emitujàce DPDP

Uwaga: baz´ stanowi∏y 22 przedsi´biorstwa emitujàce DPDP. Ârednia zwrotnoÊç odpowiedzi wynios∏a oko∏o 90%. Na 
wykresie zaprezentowano Êrednià istotnoÊç ka˝dego kryterium, gdzie „1” oznacza, ˝e dany czynnik w ogóle nie by∏ 
istotny, a „5”– ˝e by∏ bardzo istotny. 
èród∏o: wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez NBP na prze∏omie marca i kwietnia 2004 r.
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W stosunku do poprzedniego roku w strukturze nabywców DPDP wzrós∏ udzia∏ banków oraz 
funduszy inwestycyjnych, odpowiednio o 10,2 oraz 8,6 pkt proc. 

Tendencje rozwojowe i perspektywy

W 2004 r. rozwojowi rynku DPDP sprzyja∏y rosnàce nak∏ady na Êrodki trwa∏e 
(wykres 5.2.12). Ârodki z emisji DPDP by∏y przeznaczane g∏ównie na finansowanie potrzeb inwe-
stycyjnych przedsi´biorstw. W rezultacie cz´Êç przedsi´biorstw dotychczas emitujàcych instrumenty 
krótkoterminowe zmieni∏a swoje preferencje i decydowa∏a si´ na emisje papierów d∏u˝nych o ter-
minach zapadalnoÊci przekraczajàcych jeden rok. 

Wzrost zainteresowania finansowaniem poprzez emisje DPDP wyst´powa∏ w ostatnich 
latach równie˝ na rynkach krajów strefy euro. Jednym z g∏ównych czynników, które wp∏yn´∏y na 
rozwój tego segmentu, by∏o wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej, co rozszerzy∏o mo˝-

Wykres 5.2.14. WartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u emisji DPDP oraz wzrost nak∏adów brutto 
na Êrodki trwa∏e

èród∏o: dane NBP, GUS.
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Wykres 5.2.13. Nabywcy d∏ugoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw (stan na 
koniec roku) 

         2003 r.             2004 r.

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków DSPW i (lub) dealerów rynku pieni´˝nego pe∏niàcych funkcj´ depozytariusza.
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liwoÊci finansowania przedsi´biorstw przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka walutowego377. 
RównoczeÊnie wskazuje si´, ˝e silny wzrost zainteresowania rynkiem d∏ugu korporacyjnego jest 
skutkiem wzmo˝onej aktywnoÊci w obszarze fuzji i przej´ç oraz wynikajàcych z tego potrzeb 
kapita∏owych firm378. Ponadto rosnàca konkurencja w sektorze przedsi´biorstw na rynku euro-
pejskim powoduje, ˝e wi´kszà uwag´ zwracajà one na takie kwestie, jak optymalnoÊç struktury 
finansowania oraz wykorzystanie w tym celu dêwigni finansowej379. WÊród czynników wp∏y-
wajàcych na wzrost zainteresowania obligacjami korporacyjnymi po stronie popytowej mo˝na 
wymieniç niskà rentownoÊç obligacji skarbowych w strefie euro oraz zmniejszonà, ze wzgl´du 
na ograniczenia na∏o˝one przez Pakt Stabilizacji i Wzrostu380 w koƒcu lat 90., relacj´ d∏ugu 
publicznego do PKB.

Na rynku obligacji korporacyjnych w strefie euro w ostatnich latach odnotowano znaczny 
wzrost, jednak nale˝y zauwa˝yç, ˝e rynek ten nadal by∏ niewielki i fragmentaryczny w porównaniu 
z rynkiem amerykaƒskim czy japoƒskim. W 2001 r. relacja wartoÊci zad∏u˝enia z tytu∏u emisji tych 
instrumentów przez instytucje niefinansowe do PKB w strefie euro nie przekroczy∏a 8%, podczas 
gdy w Stanach Zjednoczonych wynios∏a 29%, a w Japonii 25%. W du˝ej mierze jest to wynikiem 
historycznie ukszta∏towanego w Europie kontynentalnej systemu finansowego zorientowanego 
bankowo, w którym przedsi´biorstwa pozyskujà kapita∏ g∏ównie poprzez instytucje finansowe, 
a nie bezpoÊrednio na rynku (np. poprzez emisje papierów wartoÊciowych).

Wykres 5.2.15 pokazuje, jak du˝y potencja∏ rozwoju ma polski rynek obligacji korporacyj-
nych. Rok 2005 b´dzie prawdopodobnie kolejnym okresem zwi´kszonego zainteresowania przed-
si´biorstw finansowaniem poprzez emisje obligacji d∏ugoterminowych381. Mo˝na przypuszczaç, ˝e 
obserwowany w 2004 r. rozwój leasingu nieruchomoÊci w Polsce b´dzie mia∏ wp∏yw na zwi´ksze-
nie potrzeb finansowania spó∏ek leasingowych, co b´dzie si´ wiàza∏o z wi´kszym wykorzystaniem 
przez nie emisji DPDP. 

Wykres 5.2.15. WartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u obligacji emitowanych przez instytucje 
niefinansowe w strefie euro i Polsce (stan na koniec grudnia 2004 r.)

Uwaga: poj´cie instytucji niefinansowych obejmuje przedsi´biorstwa oraz niemonetarne instytucje finansowe, tzn. 
pozosta∏e instytucje poÊrednictwa finansowego, pomocnicze instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe i fundusze 
emerytalne. Dane nie obejmujà Irlandii i Luksemburga.
èród∏o: Euro Area Securities Issues Statistics. European Central Bank, www.ecb.int.
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377 H. Koskenkylä: Financial Integration. Bank of Finland Studies, A: 108, 2004, s. 53.

378  Second ECB Central Banking Conference Materials, B. Carnergie-Brown, M. King: The Transformation Of The European 
Financial System. W: V. Gaspar i in.: The Transformation of The European Financial System. ECB 2003, s. 250.

379 L. Baele, A. Ferrando, P. Hordahl, E. Krylova, C. Monnet: Measuring Financial Integration In The Euro Area, ECB 
Occasional Paper No. 14, April 2004, s. 45.

380 L. Baele, A. Ferrando, P. Hordahl, E. Krylova, C. Monnet: Measuring Financial Integration In The Euro Area, ECB 
Occasional Paper No. 14, April 2004, s. 45.

381 Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d∏u˝nych w Polsce. Wyniki badania 
ankietowego. Warszawa 2005 NBP.
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5.2.2.3  Obligacje komunalne

WielkoÊç rynku 

Rynek obligacji komunalnych nale˝y do najmniejszych segmentów rynku papierów d∏u˝nych. 
W 2004 r. jego udzia∏ w ca∏ym rynku papierów d∏u˝nych wyniós∏ 1%. Równie˝ w Unii Europej-
skiej obligacje komunalne stanowi∏y niewielki segment rynku papierów d∏u˝nych (2,9% na koniec 
2004 r.). 

Dynamika przyrostu zad∏u˝enia jednostek samorzàdu terytorialnego (JST) z tytu∏u emi-
sji obligacji komunalnych w 2004 r. wynios∏a 12,9%. By∏ to kolejny rok, w którym obni˝y∏o si´ 
tempo wzrostu rynku obligacji komunalnych. W 2001 r. wynios∏o ono 80,6%, w 2002 r. – 44,4%, 
a w 2003 r. – 18,4%. 

Spadek dynamiki rozwoju rynku obligacji komunalnych by∏ wynikiem poprawy sytuacji finan-
sowej JST. W 2004 r. ∏àczne dochody JST wzros∏y w porównaniu z 2003 r. o 15,6%, a ∏àczne wydat-
ki o 12,9%. W rezultacie korzystnych relacji mi´dzy dochodami a wydatkami bud˝ety JST zamkn´∏y 
si´ nadwy˝kà 117 mln z∏, przy planowanym na 2004 r. deficycie w wysokoÊci 5,3 mld z∏382. 
W 2003 r. deficyt JST wyniós∏ 1,8 mld z∏. Poprawy wyników jednostek samorzàdu terytorialnego 
nie spowodowa∏o ograniczanie inwestycji. Wydatki inwestycyjne JST w 2004 r. ros∏y szybciej ni˝ 
dochody (dynamika wydatków inwestycyjnych wynios∏a 120,5%).

Rozwój rynku papierów komunalnych w 2004 r. wynika∏ przede wszystkim ze wzrostu zain-
teresowania JST emisjà d∏u˝nych papierów wartoÊciowych jako formà pozyskania Êrodków, m.in. 

Wykres 5.2.16. Zad∏u˝enie jednostek samorzàdu terytorialnego z tytu∏u emisji d∏u˝nych 
papierów wartoÊciowych w latach 1999-2004

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów.
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Wykres 5.2.17. Struktura obligacji wyemitowanych przez sektor publiczny (stan na koniec 
2004 r.) 

èród∏o: dane Ministerstwa Finansów.
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382 Na podstawie sprawozdania Ministerstwa Finansów z wykonania bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego za 
4 kwarta∏y 2004 r.
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na realizacj´ projektów wspó∏finansowanych przez UE. Na koniec 2004 r. udzia∏ d∏u˝nych papierów 
wartoÊciowych w strukturze krajowych zobowiàzaƒ JST wyniós∏ 17,1%, podczas gdy na koniec 
2003 r. 15,1%. G∏ównym sposobem finansowania JST pozostawa∏y kredyty i po˝yczki (80,8% 
zad∏u˝enia na koniec 2004 r.). 

Zaletami emisji obligacji komunalnych w stosunku do kredytów i po˝yczek sà m.in.:

– mo˝liwoÊç pozyskania Êrodków po ni˝szych kosztach,

– mo˝liwoÊç pozyskania pieniàdza na d∏u˝sze okresy,

– brak koniecznoÊci ustanowienia dodatkowych zabezpieczeƒ na majàtku emitenta,

– wi´ksza elastycznoÊç wyboru terminów rozpocz´cia sp∏aty po˝yczonych Êrodków pieni´˝nych.

Barierà rozwoju rynku obligacji komunalnych jest ma∏a wartoÊç pojedynczych emisji. W kosz-
tach emisji papierów wartoÊciowych istotne znaczenie majà koszty sta∏e. Powodujà one, ˝e przy 
niskiej wartoÊci pojedynczej emisji obligacji mo˝e ona byç nieop∏acalna. Du˝a liczba gmin to 
jednostki ma∏e, które z przyczyn ekonomicznych nie mogà emitowaç d∏u˝nych papierów warto-
Êciowych. Rozwiàzaniem problemu ma∏ej emisji by∏oby ∏àczenie si´ gmin w zwiàzki, których celem 
by∏aby emisja obligacji. Ârednia wartoÊç zad∏u˝enia JST z tytu∏u emisji obligacji komunalnych wyno-
si∏a w 2004 r. 13,0 mln z∏383. 

Rynek pierwotny

Sposób organizacji emisji

Ma∏a wartoÊç poszczególnych emisji obligacji komunalnych powoduje, ˝e podobnie jak 
w poprzednich latach dominujàcym rynkiem dla tego typu papierów by∏ rynek niepubliczny. Na 
koniec 2004 r. obligacje wyemitowane w trybie niepublicznym stanowi∏y 87% wszystkich obligacji 
komunalnych.

W 2004 r. nie zasz∏y istotne zmiany w organizacji rynku publicznego. Rynek publiczny, który 
obejmuje 13% rynku obligacji komunalnych, skoncentrowany by∏ na MTS-CeTO. Podobnie jak 
w 2003 r. by∏y tam uplasowane emisje trzech miast: Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Rybnika. 
Poniewa˝ uplasowanie emisji na rynku publicznym wià˝e si´ z wy˝szymi kosztami, emisje publiczne 
mia∏y zdecydowanie wy˝szà wartoÊç ni˝ emisje niepubliczne. Ârednia wartoÊç emisji zarejestrowa-
nej na MTS-CeTO w 2004 r. wynosi∏a 66,1 mln z∏ (w 2003 r. 57,4 mln z∏).

Organizatorami emisji obligacji komunalnych sà banki (wykres 5.2.19). Do ich funkcji nale˝à 
m.in.: pomoc w przygotowaniu i plasowaniu emisji, prowadzenie depozytu obligacji, rozliczenia 
z tytu∏u sprzeda˝y i wykupu obligacji oraz wyp∏aty odsetek. Banki, organizatorzy emisji mogà te˝ 
gwarantowaç obj´cie emisji. 

Wykres 5.2.18. Udzia∏ zad∏u˝enia z tytu∏u emisji papierów wartoÊciowych w zad∏u˝eniu  
krajowym jednostek samorzàdu terytorialnego 

èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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383 Obliczono na podstawie Rating & Rynek Fitch Polska SA, nr 24 (183), 2004 r. 
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Rynek wtórny

Obrót publicznymi obligacjami komunalnymi odbywa si´ na regulowanym rynku pozagie∏-
dowym MTS-CeTO. Na rynku tym by∏o zarejestrowanych 7 emisji obligacji o ∏àcznej wartoÊci 396,5 
mln z∏, wyemitowanych przez 3 wspomniane wczeÊniej miasta. 

W 2004 r. obroty na rynku publicznym wynios∏y 195,4 mln z∏, podczas gdy w 2003 r. 1,0 
mln z∏. Bardzo wysoki przyrost obrotów obligacjami komunalnymi wynika∏ jedynie z ich niskiej 
skali w 2003 r. P∏ynnoÊç obligacji komunalnych jest bowiem nadal niska. Wskaênik p∏ynnoÊci 
obligacji komunalnych w 2004 r. wyniós∏ 0,04. Oznacza to, ˝e Êrednio 25% obligacji wprowa-
dzonych do publicznego obrotu raz w roku zmieni∏o w∏aÊciciela. Przyczynami niskiej p∏ynnoÊci 
obligacji komunalnych sà:

–  niska wartoÊç pojedynczej emisji,

–  zmienne oprocentowanie (obligacje o zmiennym oprocentowaniu majà zwykle ni˝szà p∏yn-
noÊç ni˝ obligacje o sta∏ym oprocentowaniu).

NBP nie ma informacji o obrotach na rynku niepublicznym.

Inwestorzy

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2004 r. g∏ównymi nabywcami obligacji komunalnych 
byli inwestorzy krajowi. Na koniec 2004 r. w ich portfelach znajdowa∏o si´ 90,7% obligacji komu-
nalnych. W 2004 r. ros∏o zainteresowanie zakupami obligacji komunalnych przez niebankowe insty-
tucje poÊrednictwa finansowego, przede wszystkim fundusze inwestycyjne. Inwestorzy zagraniczni 
posiadali 9,3% obligacji komunalnych384. 

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Rosnàce zainteresowanie jednostek samorzàdu terytorialnego emisjà obligacji komunalnych 
wskazuje, ˝e ten segment rynku nie wyczerpa∏ mo˝liwoÊci rozwoju. W najbli˝szej przysz∏oÊci rynek 
obligacji komunalnych pozostanie jednak ma∏ym segmentem rynku papierów d∏u˝nych. Dominacja 
emisji o stosunkowo ma∏ej wartoÊci powoduje, ˝e rynek ten w najbli˝szym czasie b´dzie te˝ g∏ów-
nie rynkiem niepublicznym.

Czynnikiem, który mo˝e istotnie przyczyniç si´ do rozwoju rynku obligacji komunalnych, 
jest koniecznoÊç wspó∏finansowania inwestycji realizowanych przez jednostki samorzàdu tery-

384  Struktura nabywców dotyczy próby obejmujàcej oko∏o 90% segmentu obligacji komunalnych. 

Wykres 5.2.19. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych – udzia∏ w rynku obligacji 
komunalnych w 2004 r.

Uwaga: struktura rynku obejmuje najwi´kszych organizatorów rynku. Organizowane przez nich emisje stanowià ponad 
90% wartoÊci rynku obligacji komunalnych.
èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych Fitch Polska SA.
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torialnego za pomocà funduszy unijnych. Emisja obligacji umo˝liwia bowiem szybkie uzyskanie 
Êrodków na wk∏ad w∏asny, niezb´dny do finansowania tych inwestycji. Dla finansowania inwe-
stycji za pomocà obligacji komunalnych du˝e znaczenie ma te˝ wzrost wiedzy na temat tego 
instrumentu. 

5.2.2.4.  D∏ugoterminowe papiery d∏u˝ne banków komercyjnych

D∏ugoterminowe bankowe papiery d∏u˝ne (DBPD) to papiery wartoÊciowe, których emitenta-
mi sà banki komercyjne, a ich termin zapadalnoÊci wynosi co najmniej 1 rok385. DBPD sà emitowane 
w formie obligacji bankowych i bankowych papierów wartoÊciowych.

WielkoÊç rynku

WartoÊç zad∏u˝enia z tytu∏u emisji DBPD stanowi∏a na koniec 2004 r. oko∏o 0,25% ca∏ego 
krajowego rynku papierów d∏u˝nych386. W strefie euro emisje w∏asne d∏ugoterminowych papie-
rów d∏u˝nych monetarnych instytucji finansowych stanowi∏y 31,8% rynku papierów d∏u˝nych 

385 D∏u˝ne papiery bankowe dzielà si´ na papiery zabezpieczone i niezabezpieczone. W tym podrozdziale omawiane sà 
papiery niezabezpieczone. Papiery zabezpieczone (listy zastawne) omawiane sà w odr´bnym podrozdziale.

386 Na rynku polskim papiery d∏u˝ne wyemitowa∏ tak˝e Europejski Bank Inwestycyjny. Wed∏ug danych KDPW z koƒcem 
2004 r. wartoÊç nominalna obligacji EBI wynosi∏a 1.875 mln z∏ (przyrost o 90 mln z∏ w porównaniu do koƒca 
2003 r.). 78% obligacji wyemitowanych przez EBI (wg wartoÊci) jest notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych 
w Warszawie. Oprócz tego na rynku niepublicznym znajdowa∏y si´ wyemitowane w 2004 r. dwie emisje banków 
zagranicznych o wartoÊci 40 mln z∏.

Wykres 5.2.20. Zad∏u˝enie banków komercyjnych z tytu∏u emisji DBPD

èród∏o: dane NBP.
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Tabela 5.2.20. Struktura walutowa zad∏u˝enia banków z tytu∏u emisji obligacji (stan na koniec 
roku)

Rok
WartoÊç obligacji w PLN WartoÊç obligacji w walutach obcych

mln z∏ % mln z∏ %

2002 1.857,4 77,7 532,6 22,3

2003 2.392,6 81,9 529,0 18,1

2004 1.607,2 48,8 1.684,0 51,2

Uwaga: z obligacji w walutach obcych o wartoÊci 1.684 mln z∏, wyemitowane na rynek krajowy stanowi∏y 
177 mln z∏.
èród∏o: dane NBP.

Tabela 5.2.21. Udzia∏ DBPD w zad∏u˝eniu banków z tytu∏u emisji w∏asnych papierów 
wartoÊciowych (w %)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Udzia∏ DBPD 7,5 4,4 4,0 3,3 2,9 14,9 18,9

èród∏o: dane NBP.
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ogó∏em387. Na koniec 2004 r. Êrodki pozyskane przez banki komercyjne w drodze emisji DBPD 
stanowi∏y oko∏o 0,2% pasywów ogó∏em banków komercyjnych. W krajach strefy euro na koniec 
2004 r. wskaênik ten wynosi∏ 14,6%388.

Istotny wzrost rynku DBPD, który wystàpi∏ w 2003 r. nie powtórzy∏ si´ w 2004 r. Zabrak∏o 
czynnika, który zwi´ksza∏by zainteresowanie banków emisjà tego typu instrumentów; rok wczeÊniej 
by∏y to emisje obligacji antypodatkowych389. JednoczeÊnie banki zwi´kszy∏y emisj´ DBPD w walu-
tach obcych na rynki zagraniczne. PoÊrednio wp∏yn´∏o to na s∏aby rozwój krajowego rynku DBPD. 
Emisje obligacji w walutach obcych by∏y emisjami niepublicznymi. Wzrost stóp procentowych 
w 2004 r. nie sprzyja∏ równie˝ rozwojowi rynku DBPD.

Rynek pierwotny

W 2004 r. wyemitowano w trybie publicznym obligacje o wartoÊci 2,6 mln z∏, a w trybie 
niepublicznym o wartoÊci 30 mln z∏. Organizacja rynku pierwotnego DBPD jest taka sama jak orga-
nizacja rynku KBPD. 

Rynek wtórny 

G∏ównymi rynkami dla obrotu wtórnego obligacjami sà: CeTO-RPW i GPW. Na koniec 2004 r. 
na CeTO-RPW by∏y zarejestrowane obligacje 4 banków, a na GPW obligacje 1 banku390. Do 2003 r. 
obligacje bankowe nie znajdowa∏y si´ w publicznym obrocie. W 2003 r. nastàpi∏a istotna zmiana. 
WartoÊç obrotu tymi papierami wynios∏a 7,6 mld z∏391. Wysoki obrót obligacjami bankowymi nie 
Êwiadczy∏ o du˝ej p∏ynnoÊci rynku, gdy˝ spowodowa∏y go g∏ównie przedterminowe wykupy obliga-

387 Dla strefy euro obliczono na podstawie danych statystycznych EBC. Obligacje zabezpieczone w strefie euro stanowià 
oko∏o 40% obligacji bankowych. Dla pe∏nej porównywalnoÊci z rynkiem bankowych papierów d∏u˝nych w strefie euro 
do segmentu DBPD nale˝y dodaç segment listów zastawnych, co da ∏àczny udzia∏ w ca∏ym rynku papierów d∏u˝nych 
w Polsce na poziomie oko∏o 0,5%.

388  Obliczono na podstawie: Monthly Bulletin, April 2004 ECB.

389 Emisje obligacji antypodatkowych zosta∏y opisane w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. 
Warszawa 2004 NBP, s. 183.

390 Ponadto na GPW zarejestrowane by∏y 4 obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartoÊci 
1.465 mln z∏. Obrót tymi obligacjami wyniós∏ 532 mln z∏. Obligacje te charakteryzujà si´ wysokimi nomina∏ami. 
Nominalna wartoÊç 3 obligacji wynosi 10 tys. z∏, a 1 obligacji 100 tys. z∏. Wysoka wartoÊç nominalna tych obligacji 
powoduje, ˝e w obrocie tym mogà uczestniczyç przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni. Cztery obligacje EBI 
o wartoÊci 410 mln z∏ nie sà wprowadzone do publicznego obrotu. 

391 Prezentowane wskaêniki obrotu dotyczàcà obligacji krótko- i d∏ugoterminowych.

Tabela 5.2.22. Udzia∏ DBPD w obrotach d∏ugoterminowymi papierami ogó∏em na rynku 
wtórnym oraz relatywna wielkoÊç rynku papierów d∏u˝nych w krajach UE spoza strefy euro 
oraz w krajach akcesyjnych w 2003 r.

Kraj Udzia∏ DBPD w obrotach d∏ugoterminowymi 
papierami ogó∏em na rynku wtórnym (w %)

WielkoÊç rynku papierów d∏u˝nych ogó∏em w relacji 
do PKB (w %)

Czechy 3 56

Dania 71 201

Estonia 19 3

Cypr 24 62

¸otwa 24 11

Litwa 0 16

W´gry 1 62

Malta 3 71

Polska 1 38

S∏owenia 1 47

S∏owacja 1 38

Szwecja 33 107

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie: Bond Markets And Long-Term Interest Rates In Non-Euro Area Member States Of The European 
Union And In Accession Countries. Frankfurt 2004 ECB.
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cji przez emitentów392. W 2004 r. obroty ogó∏em wynios∏y 3,0 mld z∏ i by∏y o ponad po∏ow´ ni˝sze 
ni˝ w 2003 r. Podstawowà przyczynà zmniejszenia si´ obrotów obligacjami bankowymi by∏ spadek 
przedterminowych wykupów. Udzia∏ obrotów DBPD w obrotach d∏ugoterminowymi papierami 
ogó∏em w krajach UE-15 by∏ wy˝szy (tabela 5.2.22).

P∏ynnoÊç obligacji bankowych by∏a ograniczona ma∏à wartoÊcià pojedynczych emisji. 
W porównaniu ze skarbowymi papierami wartoÊciowymi emisje DBPD charakteryzujà si´ niskà 
wartoÊcià. Najni˝sza wartoÊç emisji skarbowych obligacji hurtowych o sta∏ym oprocentowaniu 
wynosi∏a na koniec 2004 r. ponad 3 mld z∏, natomiast emisje obligacji bankowych w trybie 
publicznym mia∏y maksymalnà wartoÊç oko∏o 300 mln z∏. Nie jest to zjawisko charakterystyczne 
jedynie dla polskiego rynku. Równie˝ w krajach UE-15 obligacje bankowe majà ni˝sze wartoÊci 
emisji ni˝ papiery skarbowe. Standardowe emisje obligacji skarbowych w UE, zw∏aszcza o cha-
rakterze „benchmarkowym”, wynoszà co najmniej 5 mld EUR, natomiast prawie 50% emisji 
d∏u˝nych papierów bankowych w UE to emisje o wartoÊci poni˝ej 500 mln EUR393. 

NBP nie ma informacji o obrotach DBPD na rynku niepublicznym.

Inwestorzy

Publiczne emisje obligacji bankowych by∏y kierowane przede wszystkim do nabywców indy-
widualnych. Niepubliczne emisje sà natomiast kierowane do nabywców instytucjonalnych.

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Emisja bankowych papierów d∏u˝nych pozwala wyjÊç poza dotychczasowe tradycyjne formy 
pozyskania pieniàdza (sieç oddzia∏ów, rynek mi´dzybankowy). Mo˝e te˝ zwi´kszyç d∏ugookresowà 
stabilnoÊç finansowania banku dzi´ki wi´kszej dywersyfikacji jego êróde∏.

Istotnym czynnikiem, który b´dzie wp∏ywa∏ na wykorzystanie emisji DBPD, jest rozwój 
kredytu d∏ugoterminowego, w szczególnoÊci mieszkaniowego. Obecnie g∏ównym êród∏em finan-
sowania dynamicznie rosnàcych kredytów mieszkaniowych sà depozyty podmiotów niefinanso-
wych. Sytuacja taka nie jest optymalna z punktu widzenia stabilnoÊci banków. JednoczeÊnie, jeÊli 
inflacja b´dzie utrzymana na niskim i stabilnym poziomie, w warunkach relatywnie niskich stóp 
procentowych mo˝na spodziewaç si´ zmniejszenia popytu na depozyty, co b´dzie wynikiem np. 
konkurencji ze strony funduszy inwestycyjnych. Banki b´dà musia∏y poszukiwaç innych êróde∏ 
finansowania. Takimi êród∏ami mogà byç emisja d∏ugoterminowych papierów wartoÊciowych 
lub sekurytyzacja aktywów. Wybór formy finansowania b´dzie zale˝eç od strategii zarzàdów 
poszczególnych banków. 

Rozwojowi rynku DBPD sprzyjajà te˝ regulacje nadzorcze, mogàce powodowaç wzrost 
zainteresowania banków posiadaniem d∏u˝nych papierów innych banków. Przy pomiarze 
ryzyka zobowiàzania z tytu∏u emisji tych instrumentów traktowane sà bowiem w sposób 
uprzywilejowany394. 

Struktura terminowa bankowych papierów d∏u˝nych wcià˝ charakteryzuje si´ niskim udzia-
∏em papierów d∏ugoterminowych. WejÊcie do strefy euro powinno pozytywnie oddzia∏ywaç na 
wzrost emisji tych papierów. Zwi´kszà si´ bowiem mo˝liwoÊci sprzeda˝y papierów inwestorom 
zagranicznym, którzy zg∏aszajà popyt g∏ównie na papiery d∏ugoterminowe. W krajach UE-15 papie-
ry d∏ugoterminowe sà podstawowym segmentem rynku bankowych papierów d∏u˝nych. Z drugiej 
strony, ze wzgl´du na struktur´ w∏aÊcicielskà sektora bankowego i ró˝nice mi´dzy ratingami 
korzystniejsze mo˝e okazaç si´ zaciàganie zobowiàzaƒ w bankach matkach.

Rynek bankowych papierów d∏u˝nych prawdopodobnie pozostanie rynkiem o ma∏ej p∏ynnoÊci. 
Emisje papierów bankowych majà ma∏e wartoÊci, co nie sprzyja rozwojowi p∏ynnego rynku wtórnego.      

392 Przedterminowe wykupy obligacji by∏y integralnym elementem obligacji antypodatkowych.

393 Euro Bond Market Study 2004. Frankfurt December 2004 ECB, s. 24.

394 Euro Bond Market Study 2004. Frankfurt 2004 ECB, s. 24.
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5.2.2.5. Listy zastawne

WielkoÊç rynku

W 2004 r. zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci mia∏y 4 banki hipoteczne: HypoVereins-
bank Bank Hipoteczny SA395, Rheinhyp BRE Bank Hipoteczny SA396, 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. 

Rheinhyp BRE Bank Hipoteczny SA utrzyma∏ swojà dominujàcà funkcj´ na rynku listów 
zastawnych, aczkolwiek jego udzia∏ spad∏ do 83% (91% w 2003 r.). W 2004 r. bank ten przepro-
wadzi∏ dwie niepubliczne emisje listów zastawnych o wartoÊci 25 mln USD i 25 mln EUR. W 2004 r. 
równie˝ Âlàski Bank Hipoteczny SA przeprowadzi∏ emisj´ niepublicznà o wartoÊci 30 mln z∏. W ana-
lizowanym okresie nie by∏o ˝adnej publicznej emisji listów zastawnych. 

Podstawowe dane dotyczàce niepublicznych i publicznych emisji listów zastawnych w Polsce 
przedstawia tabela 5.2.24. ¸àcznie od 2000 r. przeprowadzono w Polsce 17 emisji tych instrumentów.

Organizacja rynku

Organizacjà emisji zajmujà si´ banki uniwersalne powiàzane kapita∏owo z ban-
kami hipotecznymi. Banki te pe∏nià jednoczeÊnie funkcje dealera, agenta p∏atnicze-
go oraz depozytariusza. BRE Bank pe∏ni dodatkowo funkcj´ organizatora rynku wtórne-
go dla listów zastawnych wyemitowanych w trybie niepublicznym przez Rheinhyp BRE 
Bank Hipoteczny SA.

Tabela 5.2.24. Emisje listów zastawnych w Polsce

Nazwa banku Data emisji Termin 
zapadalnoÊci

WartoÊç emisji 
(w mln) Waluta emisji Charakter 

emisji

Rheinhyp BRE Bank 
Hipoteczny SA

28.06.2000 5-letnie 5 PLN NP

14.09.2001 3-letnie 10 USD NP

14.09.2001 3-letnie 5 EUR NP

20.11.2001 4-letnie 10 USD NP

20.05.2002 6-letnie 10 USD NP

20.05.2002 7-letnie 10 EUR NP

29.07.2002 4-letnie 50 PLN NP

10.04.2003 5-letnie 200 PLN P

20.05.2003 6-letnie 20 EUR NP

23.10.2003 5-letnie 200 PLN P

20.05.2004 5-letnie 25 EUR NP

20.05.2004 5-letnie 25 USD NP

HypoVereinsbank Bank 
Hipoteczny SA

29.04.2002 5-letnie 22 PLN NP

16.05.2002 5-letnie 8 PLN NP

16.05.2002 5-letnie 10 PLN NP

Âlàski Bank 
Hipoteczny SA

24.01.2003 4-letnie 3 EUR NP

29.11.2004 3-letnie 30 PLN NP

Uwaga: „P” oznacza emisj´ publicznà, „NP” – niepublicznà.
èród∏o: dane NBP.

395 25 listopada 2004 r. zarejestrowano zmian´ nazwy tego banku na BPH Bank Hipoteczny SA.

396 Od 30 grudnia 2004 r. nowa nazwa tego banku to BRE – Bank Hipoteczny SA.

Tabela 5.2.23. Zad∏u˝enie banków hipotecznych z tytu∏u emisji listów zastawnych
w Polsce w latach 2001–2004 (stan na koniec grudnia, w mln z∏)

2001 2002 2003 2004

115,1 245,1 803,8 1.010,9

èród∏o: dane NBP.
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 Rynek wtórny

Wtórny obrót listami zastawnymi mo˝e odbywaç si´ zarówno na rynku publicznym, jak 
i niepublicznym. Obrót publiczny jest zorganizowany przez MTS-CeTO. W 2004 r. wartoÊç obrotu 
znacznie wzros∏a i osiàgn´∏a 122 mln z∏ (59 mln z∏ w 2003 r.). P∏ynnoÊç rynku pozosta∏a jednak 
nadal niska (wskaênik p∏ynnoÊci wyniós∏ 0,03 w 2004 r.). Notowane by∏y tylko dwie publiczne emi-
sje listów zastawnych, po 200 mln z∏ ka˝da. NBP nie dysponuje informacjami o obrotach na rynku 
niepublicznym.

Inwestorzy

Nabywcami hipotecznych listów zastawnych na rynku pierwotnym mog∏y byç banki, zak∏ady 
ubezpieczeƒ, fundusze emerytalne (OFE)397, fundusze inwestycyjne oraz spó∏ki zarzàdzania aktywa-
mi (asset management).

MTS-CeTO nie publikuje oficjalnej informacji o strukturze nabywców listów zastawnych na 
rynku publicznym. Wed∏ug informacji podanych przez emitenta (Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny) 
nabywcami tych instrumentów sà fundusze inwestycyjne (60%), banki (21%), OFE (11%), zak∏ady 
ubezpieczeƒ (5%) oraz firmy asset management (3%)398.

W 2004 r. znacznie zmieni∏a si´ struktura inwestorów na niepublicznym rynku listów zastaw-
nych. Do 2003 r. dominujàcà grupà nabywców tych instrumentów by∏y banki krajowe. W 2004 r. 
udzia∏ banków w rynku spad∏ do 21,9%. Najwi´kszà grup´ nabywców pod wzgl´dem udzia∏u 
(45,4%) stanowili inwestorzy zagraniczni. Udzia∏ pozosta∏ych podmiotów spad∏. Po raz pierwszy 
w statystykach nabywców listów zastawnych pojawi∏y si´ natomiast fundusze inwestycyjne.

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Rynek papierów wartoÊciowych s∏u˝àcych finansowaniu sektora nieruchomoÊci (w tym listów 
zastawnych) nadal ma w Polsce du˝y potencja∏ rozwojowy. Kontynuacja obserwowanego w 2004 r. 
popytu na kredyty hipoteczne powinna spowodowaç wzrost popytu banków na finansowanie d∏ugo-
terminowe, a co za tym idzie wzrost poda˝y tych instrumentów finansowych. W krajach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej wartoÊç zad∏u˝enia banków tylko z tytu∏u emisji listów zastawnych wynios∏a 

Wykres 5.2.21. Inwestorzy na rynku listów zastawnych emitowanych w drodze niepublicznych emisji

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tej funkcji.

45,4%

3,2%

7,6% 28,0%

14,4%

1,3%

21,9%

2,1%

10,1%

15,1%

45,4%

0,5%

4,0%
0,9%

Monetarne instytucje finansowe

Fundusze inwestycyjne 

Pomocnicze instytucje finansowe Inwestorzy zagraniczni 

Zak∏ady ubezpieczeƒ Pozosta∏e instytucje poÊrednictwa finansowego 

Przedsi´biorstwa 

Instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych 

2003 r. 2004 r.

397 OFE mog∏y nabywaç listy zastawne  wyemitowane na rynku publicznym i niepublicznym. Na koniec 2004 r. OFE 
mia∏y w swoich portfelach listy zastawne wyemitowane w drodze publicznej emisji o wartoÊci 85,3 mln z∏ (85,1 mln z∏ 
w 2003 r.), co stanowi∏o 0,14% wartoÊci ich portfela inwestycyjnego.

398 Prezentacja P. ¸opuszaƒski: Polski list zastawny na tle europejskich covered bonds. 2004 http://stock.wne.edu.
pl/~mkopec/3c.ppt. 
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na koniec 2003 r. ponad 1,5 bln EUR399, co stanowi∏o 16,5% PKB Unii Europejskiej (podobnie jak 
w 2002 r.). Krajami, w których rynek ten rozwija∏ si´ dynamicznie, sà Francja, Irlandia oraz Hiszpania. 
Najwi´kszymi rynkami listów zastawnych w Unii Europejskiej pozostajà jednak Wielka Brytania oraz 
Niemcy, których udzia∏ stanowi oko∏o po∏owy rynku europejskiego. W Niemczech, Francji, Danii, 
Szwecji i na W´grzech najwi´cej kredytów hipotecznych udzielajà banki hipoteczne. W pozosta∏ych 
krajach UE dostawcami tego typu kredytów sà najcz´Êciej banki komercyjne (uniwersalne). 

Rynek kredytów hipotecznych w krajach Unii Europejskiej stanowi∏ w 2004 r. 2/3 kredytów 
udzielanych gospodarstwom domowym oraz 35% kredytów ogó∏em. WartoÊç tego rynku wynios∏a 
4.000 mld EUR, co stanowi∏o 40% PKB. 

W Polsce ograniczony rozwój rynku listów zastawnych wià˝e si´ z dominacjà banków uniwersal-
nych na rynku kredytów mieszkaniowych (tabela 5.2.25). Banki uniwersalne, dzi´ki finansowaniu kredytów 
hipotecznych depozytami krótkookresowymi, mogà oferowaç niskie oprocentowanie kredytów na cele 
mieszkaniowe. Banki te dysponujà równie˝ du˝à siecià oddzia∏ów i filii, co u∏atwia im dost´p do klientów. 
Udzielanie kredytów d∏ugookresowych (do 30 lat) przy wykorzystaniu krótkookresowych depozytów mo˝e 
jednak staç si´ êród∏em istotnego ryzyka dla banków. Dlatego te˝ z czasem mogà zyskiwaç na znaczeniu 
te instytucje, które majà mo˝liwoÊç pozyskiwania d∏ugookresowego finansowania – banki hipoteczne 
emitujàce listy zastawne lub banki emitenci obligacji. Banki uniwersalne mogà równie˝ u˝yç techniki 
sekurytyzacji sprzedajàc portfel kredytów hipotecznych specjalnie utworzonym spó∏kom, tzw. SPV – special 
purpose vehicle. Poniewa˝ banki uniwersalne i funkcjonujàce w Polsce banki hipoteczne nale˝à do tych 
samych grup bankowych, decyzja o wyborze jednej z tych opcji, a wi´c rozwoju okreÊlonego segmentu 
rynku papierów wartoÊciowych, b´dzie zale˝a∏a od strategii przyj´tej w ramach grupy.

W poprzednich latach istotnà przeszkodà rozwoju rynku by∏a d∏ugotrwa∏a procedura 
w wydzia∏ach ksiàg wieczystych sàdów. W celu usprawnienia prac w sàdach prowadzàcych ksi´gi 
wieczyste w 2004 r. wprowadzono elektronizacj´ systemu wieczystoksi´gowego. Dzi´ki temu czas 
oczekiwania na wpis do hipoteki znacznie si´ skróci∏, ale nadal przekracza∏ jeden miesiàc. Zdaniem 
uczestników rynku, d∏ugie oczekiwanie na wpis do ksiàg wieczystych pozostawa∏o istotnym proble-
mem, szczególnie w du˝ych miastach.

Jednym z czynników decydujàcych o rozwoju wtórnego rynku listów zastawnych b´dzie dzia-
∏alnoÊç inwestorów instytucjonalnych (funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, zak∏adów ubezpie-
czeƒ). Znaczne aktywa finansowe, którymi dysponujà, oraz d∏ugi horyzont inwestycyjny umo˝liwiajà 
rozwój tego segmentu rynku finansowego. Przepisy prawne nie sà barierà rozwoju rynku, poniewa˝ 
zezwalajà zak∏adom ubezpieczeƒ, funduszom inwestycyjnym oraz emerytalnym na lokowanie okre-
Êlonej cz´Êci Êrodków finansowych w listy zastawne400. Krajowi inwestorzy instytucjonalni nie sà jed-

Tabela 5.2.25. Kredyty mieszkaniowe udzielane przez banki komercyjne i banki hipoteczne 
(stan na koniec okresu, w mln z∏)

Bank 2002 2003 20041

Banki komercyjne 27.237,3 38.247,9 42.793,8

Banki hipoteczne 336,5 674,5 769,0

Banki ogó∏em 27.573,8 38.922,4 43.562,8

1 Dane wst´pne
èród∏o: dane NBP. 

399 Annual Report 2004. European Mortgage Federation, www.hypo.org.

400 Obowiàzywa∏y nast´pujàce zasady inwestowania w listy zastawne przez inwestorów instytucjonalnych:

 – zak∏ady ubezpieczeƒ mog∏y inwestowaç do 10% wartoÊci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (ustawa z dnia 22 
maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151 z póên. zm.),

– fundusze inwestycyjne, do 80% wartoÊci aktywów funduszu, ale nie wi´cej ni˝ 25% wartoÊci aktywów, w listach 
zastawnych wyemitowanych przez jeden bank hipoteczny (ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, 
Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546),

– otwarte fundusze emerytalne, do 40% wartoÊci aktywów, w tym nie wi´cej ni˝ 15% w listach zastawnych niedopuszczonych 
do publicznego obrotu (rozporzàdzenie RM z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci aktywów 
otwartego funduszu emerytalnego, jaka mo˝e zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych 
ograniczeƒ w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fundusze emerytalne, Dz.U. z 2004 r. nr 32, poz. 276).
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nak grupà podmiotów aktywnie inwestujàcych na rynku hipotecznych listów zastawnych. Fundusze 
emerytalne, które zarzàdzajà du˝ymi kapita∏ami, sà praktycznie nieobecne w tym segmencie rynku 
finansowego. G∏ównà przyczynà braku zaanga˝owania krajowych inwestorów instytucjonalnych sà 
m.in.: zbyt ma∏a wartoÊç emisji publicznych oraz brak p∏ynnego rynku wtórnego.

5.2.2.6.  Obligacje NBP

W 2004 r. nie zmieni∏o si´ zad∏u˝enie NBP z tytu∏u wyemitowanych obligacji. Na rynku znaj-
dowa∏y si´ obligacje NBP o wartoÊci 7,82 mld z∏. Udzia∏ tych obligacji w rynku d∏ugoterminowych 
instrumentów d∏u˝nych wyniós∏ na koniec 2004 r. 3,2%. 

Obligacje NBP by∏y wyemitowane w 2002 r. w ramach zamiany dotychczasowych 6-, 8-let-
nich obligacji nierynkowych na 10-letnie obligacje rynkowe. Nabywcami obligacji by∏y banki komer-
cyjne. Urynkowienie obligacji NBP spowodowa∏o, ˝e sà przedmiotem transakcji na rynku wtórnym 
i mogà byç nabywane przez osoby fizyczne i prawne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Obligacje 
sà wyemitowane w postaci zdematerializowanej i sà zarejestrowane w depozycie papierów warto-
Êciowych prowadzonym przez KDPW. Nomina∏ wynosi 100 z∏.

10-letnie obligacje NBP majà oprocentowanie zmienne. Stopa procentowa jest wyliczana 
kwartalnie jako Êrednia arytmetyczna rentownoÊci 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzeda-
wanych przez Ministra Finansów na przetargach w okresie dwóch miesi´cy bezpoÊrednio poprze-
dzajàcych miesiàc, w którym rozpoczyna si´ dany okres odsetkowy401. 

Oprocentowanie zmienne jest jednym z czynników powodujàcych, ˝e obligacje NBP sà sto-
sunkowo ma∏o p∏ynne. WartoÊç obrotu obligacjami NBP wynios∏a w 2004 r. 1,7 mld z∏ i by∏a ni˝sza 
o 70% ni˝ w 2003 r. Podobnie jak w 2003 r., ca∏oÊç obrotów stanowi∏y transakcje repo.

5.2.3. Rynek instrumentów udzia∏owych o charakterze zbywalnym – akcje 

W analizowanym okresie rynek instrumentów udzia∏owych o charakterze zbywalnym obejmowa∏ 
oprócz akcji równie˝ takie instrumenty, jak prawa do akcji, prawa poboru i prawa pierwszeƒstwa.

WielkoÊç rynku

Na wartoÊç akcji przedsi´biorstw b´dàcych w obrocie, a wi´c na wielkoÊç rynku akcji mia∏y 
wp∏yw zarówno procesy zwiàzane z wprowadzaniem spó∏ek na rynek i ich wycofywaniem, jak równie˝ 
zmiany wyceny akcji. W 2004 r. kontynuowana by∏a tendencja wzrostowa z 2003 r. Kapitalizacja rynku 
wzros∏a o 74%, a indeks gie∏dowy WIG o 28%, osiàgajàc najwy˝szy w historii poziom 26.636,19 pkt. 
Najwi´kszà stop´ zwrotu przynios∏y inwestorom ma∏e spó∏ki notowane na rynku równoleg∏ym, o czym 

401 Uchwa∏a nr 5/6/PPK/2002 Zarzàdu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie emisji 
przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych na zamian´ cz´Êci obligacji nabytych przez banki w zwiàzku 
z obni˝eniem stóp rezerwy obowiàzkowej (Dziennik Urz´dowy NBP nr 3 z 2002 r., poz. 5).

Wykres 5.2.22. Kapitalizacja GPW

Uwaga: kapitalizacja liczona dla spó∏ek krajowych i zagranicznych notowanych na GPW.
èród∏o: dane GPW.
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Êwiadczy wzrost indeksu WIRR o 73%. Na dobrà koniunktur´ na gie∏dzie wp∏yn´∏y pozytywne dane 
makroekonomiczne Polski, które znalaz∏y odzwierciedlenie w rosnàcych zyskach spó∏ek. Du˝e znaczenie 
mia∏y równie˝ wejÊcie Polski do Unii Europejskiej oraz dobra sytuacja na gie∏dach Êwiatowych.

Rynek pierwotny

Przyrost kapitalizacji gie∏dy w 2004 r. by∏ g∏ównie skutkiem znacznego wzrostu liczby ofert 
na rynku pierwotnym. Do obrotu gie∏dowego wprowadzono akcje 36 nowych spó∏ek, w tym 4 
zagranicznych. Popyt zg∏aszany przez inwestorów na rynku pierwotnym przewy˝sza∏ poda˝ nowych 

Wykres 5.2.23. Liczba IPO na wybranych gie∏dach europejskich w 2004 r.

èród∏o: IPO Watch Europe. Review of the year 2004, PricewaterhouseCoopers.
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DEBIUT PKO BP SA NA GPW

Akcje najwi´kszego banku komercyjnego PKO BP zosta∏y wprowadzone do obrotu gie∏do-
wego 10 listopada 2004 r. Skarb Paƒstwa sprzeda∏ w ofercie publicznej 385 mln akcji banku 
(38,5% kapita∏u akcyjnego), z czego 42% kupili inwestorzy indywidualni (160 mln), 34% krajo-
wi inwestorzy instytucjonalni (132 mln), a 8% inwestorzy zagraniczni (85 mln). Ze wzgl´du na 
bardzo wysoki popyt redukcja zleceƒ inwestorów detalicznych wynios∏a Êrednio 89,99%. Dzi´ki 
ofercie PKO BP wzros∏a liczba rachunków inwestycyjnych – o 80 tys. (do 8.730 tys.).   

Ramka 5.2.3

Tabela 5.2.26. Statystyka rynku akcji GPW

2000 2001 2002 2003 2004

1. Kapitalizacja gie∏dy na koniec okresu (w mln z∏)1 130.085 103.370 110.565 167.717 291.697

– w tym spó∏ek krajowych (w mln z∏) 130.085 103.370 110.565 140.002 214.313

2. Liczba spó∏ek znajdujàcych si´ w obrocie 225 230 216 203 230

3. Liczba spó∏ek debiutujàcych na gie∏dzie 13 9 5 6 36

4. Indeks WIG

– na poczàtek roku (w pkt) 18.981,7 17.672,8 13.995,2 14.378,1 21.299,4

– na koniec roku (w pkt) 17.847,5 13.922,2 14.366,7 20.820,1 26.636,2

– minimalny w roku (w pkt) 14.929,3 11.564,6 12.582,4 13.502,7 21.299,4

– maksymalny w roku (w pkt) 22.868,4 17.875,9 16.311,6 22.033,8 26.636,2

– stopa zwrotu z indeksu (w %) -1,3 -22,0 3,2 44,9 27,9

5. Liczba rachunków inwestycyjnych na koniec roku (w tys.) 1.236 1.085 1.016 947 851

6. Relacja kapitalizacji do PKB (w %) 18,97 13,92 14,34 20,84 32,99

1 Kapitalizacja obliczona dla wszystkich spó∏ek notowanych na GPW (zarówno krajowych, jak i zagranicznych).
èród∏o: dane GPW.
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akcji. Wi´kszoÊç debiutujàcych spó∏ek by∏a w∏asnoÊcià prywatnà, a jedynie 2 by∏y spó∏kami Skarbu 
Paƒstwa402. Wyraêny wzrost kapitalizacji w listopadzie (o 14%) by∏ w du˝ej mierze rezultatem 
wprowadzenia do obrotu akcji banku PKO BP, który od tego momentu by∏ najwi´kszà krajowà 
spó∏kà notowanà na GPW. Pierwsza oferta publiczna (ang. IPO – initial public offering) banku PKO 
BP by∏a w 2004 r. drugà pod wzgl´dem wielkoÊci ofertà IPO na rynkach europejskich403. Pod wzgl´-
dem liczby debiutujàcych spó∏ek GPW zaj´∏a trzecie miejsce wÊród gie∏d europejskich, po London 
Stock Exchange i Euronext.

W 2004 r. wskutek przej´cia przez inne spó∏ki oraz upad∏oÊci (jednej spó∏ki) wycofano 
z obrotu akcje 9 spó∏ek. W stosunku do lat poprzednich liczba wycofanych z parkietu spó∏ek znacz-
nie zmala∏a (w 2003 r. – 19 spó∏ek). W grudniu wprowadzono do obrotu akcje pierwszej spó∏ki 
dopuszczonej do publicznego obrotu na podstawie jednolitego paszportu europejskiego. Spó∏ka 
ta (bmp AG) jest jednym z g∏ównych funduszy venture capital w Niemczech.

INDEKSY GIE¸DOWE

Podobnie jak w latach ubieg∏ych, GPW publikowa∏a siedem indeksów: WIG, WIG20, 
WIRR, NIF, MIDWIG, TechWIG oraz WIG-PL. Oprócz ww. indeksów gie∏da publikowa∏a rów-
nie˝ pi´ç subindeksów sektorowych: WIG Banki, WIG Budownictwo, WIG Informatyka, WIG 
Spo˝ywczy oraz WIG Telekomunikacja.

W 2004 r. dzi´ki hossie panujàcej na rynku akcji stopy zwrotu ze wszystkich indeksów 
gie∏dowych by∏y dodatnie. Podobnie jak w 2003 r., najwy˝szà stop´ zwrotu zapewni∏y ma∏e 
spó∏ki wchodzàce w sk∏ad indeksu WIRR (72,9%). Po raz pierwszy od wielu lat wysokà dodat-
nià stop´ zwrotu przynios∏y spó∏ki wchodzàce w sk∏ad indeksu NIF (66,8%). Inwestorzy mogli 
równie˝ osiàgnàç znaczne zyski, lokujàc Êrodki w Êrednie spó∏ki tworzàce indeks MIDWIG 
(36,3%). Najni˝szà stop´ zwrotu zapewni∏y firmy wchodzàce w sk∏ad indeksu TechWIG 
(16,5%).

Indeksy gie∏dowe kilkakrotnie pokonywa∏y swoje najwy˝sze poziomy. Na ostatniej 
sesji w 2004 r. indeksy ustanowi∏y nowe historyczne maksima (indeks WIG – 26.636,19 
pkt, indeks WIG-PL – 26.540,11 pkt) oraz najwy˝sze roczne poziomy (indeks WIG20 
– 1.960,57 pkt).

Ramka 5.2.4

Wykres 5.2.24. Indeksy rynku podstawowego WIG i WIG20 na GPW

èród∏o: dane GPW.
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402 Pierwsza od 5 lat prywatyzacja spó∏ek Skarbu Paƒstwa (PKO BP i WSiP) zakoƒczy∏a si´ sukcesem. Redukcje zleceƒ dla 
obu spó∏ek wynios∏y oko∏o 90%.

403 Raport IPO Watch 4Q 2004. PricewaterhouseCoopers.
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Drugim rynkiem obrotu akcjami spó∏ek (po GPW) by∏ CeTO-RPW. Nie zmieni∏ si´ charakter 
spó∏ek notowanych na tej platformie: by∏y to spó∏ki ma∏e i Êrednie. Na CeTO-RPW dobra koniunk-
tura panowa∏a do wrzeÊnia 2004 r., po czym pogorszy∏a si´. Wskaênik ITO404 spad∏ o 16%. Kapita-
lizacja nieznacznie wzros∏a (o 3%).

W 2004 r. na CeTO-RPW, w przeciwieƒstwie do GPW, ˝adna spó∏ka nie przeprowadzi∏a 
emisji akcji po raz pierwszy. Liczba notowanych spó∏ek zmala∏a na skutek wykluczenia z obrotu 
akcji czterech firm. Powodami wykluczenia z obrotów by∏y: likwidacja, upad∏oÊç oraz przeniesienie 
notowaƒ na GPW.

Rynek wtórny

Akcje spó∏ek sà notowane na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie (GPW) oraz 
w Centralnej Tabeli Ofert (CeTO-RPW). Pierwsza z ww. instytucji organizuje obrót gie∏dowy, druga 
– pozagie∏dowy.

W 2004 r. zmieniono Regulamin GPW. Zmiany umo˝liwi∏y zawieranie wybranych typów trans-
akcji przez szersze grono uczestników. Obecnie oprócz domów maklerskich i banków prowadzàcych 
dzia∏alnoÊç maklerskà cz∏onkami gie∏dy mogà byç zagraniczne firmy inwestycyjne oraz osoby prawne, 
inni uczestnicy KDPW oraz banki komercyjne405. Podmioty te mogà przeprowadzaç transakcje na 
rachunek w∏asny lub klienta poprzez maklerów lub dealerów gie∏dowych. Na koniec 2004 r. sta-
tus cz∏onka gie∏dy mia∏o 26 podmiotów (16 domów maklerskich, 4 banki prowadzàce dzia∏alnoÊç 
maklerskà oraz 6 banków komercyjnych b´dàcych cz∏onkami KDPW). Wybrane domy i biura makler-
skie pe∏nià równie˝ funkcje animatorów rynku i animatorów emitenta. Na koniec 2004 r. funkcj´ 
animatora rynku pe∏ni∏o 10 cz∏onków gie∏dy, a funkcj´ animatora emitenta – 14 podmiotów.

Od 8 marca 2004 r. na GPW zosta∏y zmienione dopuszczalne ograniczenia wahaƒ kursów 
akcji w stosunku do kursu odniesienia. Od tego momentu cena akcji na otwarciu sesji mo˝e si´ zmie-
niç maksymalnie o 10% w stosunku do poprzedniego notowania – kursu zamkni´cia (dotychczas 
o 15%)406. Zmiana ta mia∏a na celu zmniejszenie du˝ych ró˝nic mi´dzy kursami transakcyjnymi.

Wykres 5.2.25. Kapitalizacja CeTO-RPW

èród∏o: dane MTS-CeTO.
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404 Indeks ITO jest indeksem akcji Centralnej Tabeli Ofert.

405 Regulamin Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie z 22 wrzeÊnia 2004 r., www.gpw.com.pl. Banki 
komercyjne mogà dokonywaç transakcji jedynie na rynku instrumentów  pochodnych, tylko na rachunek w∏asny i we 
w∏asnym imieniu.

406 Uchwa∏a Zarzàdu Gie∏dy Nr 36 z 4 lutego 2004 r.

Tabela 5.2.27. Podstawowe wskaêniki rynku CeTO-RPW

CeTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Liczba notowanych spó∏ek 25 24 21 21 21 22 18

Kapitalizacja (mln z∏) 375 323 275 193 204 335 344

WartoÊç indeksu ITO (pkt) 11.500,1 15.548,8 15.254,1 9.114,9 9.775,8 9.703,5 9.456,9

èród∏o: dane MTS-CeTO.
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Od 1 maja 2004 r. rynek gie∏dowy dzieli si´ na rynki: urz´dowy (podstawowy) i nieurz´dowy (rów-
noleg∏y). Na rynku urz´dowym mogà byç notowane akcje spó∏ek spe∏niajàcych odpowiednie warunki 
rozproszenia akcji, o kapitalizacji przekraczajàcej 1 mln EUR. Na rynku nieurz´dowym nie obowiàzujà 
natomiast ˝adne wymogi kapita∏owe. Warunkiem wejÊcia na ten rynek sà: dopuszczenie do obrotu 
publicznego oraz potwierdzenie, ˝e spó∏ka nie jest w stanie upad∏oÊci lub w uk∏adzie wierzycielskim. 
W ramach obu rynków gie∏da uruchomi∏a segment dla wyró˝niajàcych si´ spó∏ek: na rynku urz´dowym 
– segment Plus, na nieurz´dowym – segment Prim. W segmencie Plus notowane by∏y akcje 8 spó∏ek, 
w segmencie Prim407 zaÊ nie by∏a notowana ˝adna spó∏ka. Dzi´ki dynamicznemu wzrostowi poda˝y 
akcji nowych spó∏ek liczba wszystkich firm notowanych na GPW wzros∏a do 230 (tj. o 13%).

Równie˝ CeTO-RPW wprowadzi∏a w Regulaminie wiele zmian, dotyczàcych m.in. obowiàz-
ków informacyjnych oraz wysokoÊci i struktury op∏at408. W celu umo˝liwienia bardziej elastycznego 
reagowania na zmieniajàcà si´ sytuacj´ rynkowà Zarzàd MTS-CeTO uzyska∏ prawo obni˝ania op∏at 
ponoszonych przez uczestników rynku lub zwalniania z tych op∏at. Wprowadzono równie˝ istotne 
zmiany w zakresie dopuszczenia uczestników do dzia∏ania na rynku. Uczestnikiem CeTO-RPW mo˝e 
zostaç równie˝ bank nieb´dàcy cz∏onkiem KDPW409.

Obroty

W 2004 r. wartoÊç obrotów na GPW wynios∏a 109,8 mld z∏410, co by∏o historycznym rekor-
dem. W stosunku do 2003 r. obroty wzros∏y o 65%. Wzrost ten by∏ wynikiem zarówno zwi´kszonej 

PRZEJRZYSTOÂå SPÓ¸EK GIE¸DOWYCH

W lipcu 2002 r. Komitet Dobrych Praktyk opracowa∏ dokument Dobre praktyki w spó∏-
kach publicznych w 2002 r. Jest to zbiór zasad obowiàzujàcych w∏adze spó∏ek oraz ich 
cz∏onków, akcjonariuszy wi´kszoÊciowych i mniejszoÊciowych. We wrzeÊniu 2002 r. kodeks 
ten przyj´∏y Zarzàd i Rada GPW. W lipcu 2003 r. spó∏ki publiczne po raz pierwszy z∏o˝y∏y 
oÊwiadczenia dotyczàce wype∏niania zasad.

W lipcu 2004 r. wszystkie spó∏ki notowane na GPW przekaza∏y oÊwiadczenia dotyczàce 
wype∏niania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk. Siedem spó∏ek oÊwiadczy∏o, ˝e przestrzega 
wszystkich zasad (w 2003 r. – 3 spó∏ki). Zmala∏a liczba spó∏ek, które zadeklarowa∏y, ˝e nie 
b´dà przestrzegaç ˝adnej zasady (z 17 w 2003 r. do 9 w 2004 r.).

OÊwiadczenia z∏o˝y∏y równie˝ spó∏ki, których akcje sà przedmiotem obrotu na CeTO-RPW. Emi-
tenci deklarowali przestrzeganie wszystkich zasad ogólnych oraz wi´kszoÊci zasad szczególnych.

Ramka 5.2.5

407 Szerzej w rozdz. 3.

408 Nie pobiera si´ op∏aty od emitentów akcji za notowanie instrumentów udzia∏owych wprowadzonych do obrotu 
w ciàgu roku kalendarzowego i notowanych ∏àcznie z instrumentami wprowadzonymi wczeÊniej do obrotu.

409 Uczestnikiem CeTO-RPW mo˝e byç podmiot dopuszczony do funkcjonowania na rynku, dzia∏ajàcy na w∏asny 
rachunek i we w∏asnym imieniu. Zob. Regulamin obrotu, www.mts-ceto.pl.

410 Poprzednio roczne obroty akcjami osiàgn´∏y najwy˝szy poziom w 2000 r. (103,7 mld z∏).

Tabela 5.2.28. Liczba spó∏ek notowanych na poszczególnych rynkach GPW w latach 
2000–2004

Rodzaj rynku 2000 2001 2002 2003 2004

Podstawowy 121 + 14 NFI 123 + 14 NFI 118 + 14 NFI 112 + 14 NFI 201 + 14 NFI

Równoleg∏y 67 61 57 54 15

Wolny 23 32 27 23 x

èród∏o: dane GPW.
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poda˝y spó∏ek, jak i wzrostu popytu, co wiàza∏o si´ z hossà trwajàcà od 2003 r. Znaczny wp∏yw 
na wzrost obrotów mia∏ debiut akcji banku PKO BP SA w listopadzie 2004 r. WartoÊç obrotów na 
sesji w dniu debiutu banku wynios∏a 2.780,4 mln z∏, co oznacza∏o najwy˝sze sesyjne obroty akcjami 
pojedynczej spó∏ki w historii GPW. Najwy˝szà wartoÊç osiàgn´∏y równie˝ sesyjne obroty akcjami 
wszystkich spó∏ek. W listopadzie miesi´czne obroty wzros∏y ponaddwukrotnie w porównaniu 
z paêdziernikiem 2004 r.

W 2004 r. wartoÊç wskaênika koncentracji obrotów akcjami dwudziestu najwi´kszych spó∏ek 
spad∏a do 77% (z 83% w 2003 r.), co nale˝y oceniç pozytywnie.

W 2004 r. zosta∏y prze∏amane negatywne tendencje na CeTO-RPW. Po raz pierwszy od 
2001 r. ∏àczna wartoÊç obrotów akcjami na tym rynku wzros∏a – prawie 2,5-krotnie. Zwi´kszy∏a si´ 

Wykres 5.2.26. Obroty akcjami na GPW

Uwaga: wartoÊç obrotów liczona jako suma dziennych obrotów brutto w miesiàcu.
èród∏o: dane GPW.

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2001 2002 2003 2004

mld z∏

miesiàce

Wykres 5.2.27. Obroty akcjami i indeks ITO na CeTO-RPW

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 MTS-CeTO.
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Tabela 5.2.29. WartoÊç obrotów akcjami na GPW

2000 2001 2002 2003 2004

Obroty na rynku akcji (mln z∏)1 103.658 60.548 47.729 66.443 109.775

– Êrednie w dniu obrotu (mln z∏) 676,4 321,8 255,7 317,8 464,8

Wskaênik obrotu (%)2 42,9 30,8 22,9 29,2 32,3

Liczba transakcji na sesj´ 14.919 12.512 11.358 12.228 15.467

1 Bez transakcji pakietowych.
2 Wskaênik obrotu dla akcji to relacja wolumenu obrotów akcjami do Êredniej liczby akcji b´dàcych w obrocie
i wprowadzonych do obrotu w badanym okresie. 
èród∏o: dane GPW.
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równie˝ Êrednia liczba transakcji w dniu obrotu: z 8 do 15 (o 88%). Niemniej jednak skala obrotów 
pozosta∏a bardzo ma∏a. W 2004 r. przeci´tne dzienne obroty kszta∏towa∏y si´ na poziomie oko∏o 
170 tys. z∏ (tj. du˝o wy˝szym ni˝ w 2003 r.). W 2003 r. dla pozagie∏dowego rynku akcji charaktery-
styczne by∏o cz´ste zawieranie transakcji pakietowych. Ich udzia∏ w obrotach ogó∏em wyniós∏ 73%. 
W 2004 r. nastàpi∏a istotna zmiana – transakcje pakietowe stanowi∏y jedynie 26% obrotów.

W 2004 r. instytucje zwiàzane z rynkiem kapita∏owym (GPW, KDPW) kontynuowa∏y polityk´ 
obni˝ania op∏at. GPW dwukrotnie obni˝a∏a op∏aty gie∏dowe pobierane od cz∏onków gie∏dy z tytu∏u 
obrotu akcjami. Pierwszà obni˝k´ wprowadzi∏a w kwietniu (do 0,051% wartoÊci obrotu), drugà 
zaÊ w listopadzie (0,035% wartoÊci obrotu). Równie˝ KDPW wprowadzi∏ zmiany w Tabeli Op∏at. 
Obni˝y∏ m.in. op∏aty pobierane od uczestników i emitentów z tytu∏u uczestnictwa bezpoÊredniego 
o 30% (od 20 tys. z∏) oraz op∏at´ kwartalnà za prowadzenie depozytu akcji do 0,0025% wartoÊci 
rynkowej akcji. Zmieni∏ równie˝ formu∏´ pobierania op∏at (brak op∏at operacyjnych, modyfikacja 
op∏at rozliczeniowych).

Uczestnicy

Dost´pnych jest kilka êróde∏ informacji o uczestnikach rynku gie∏dowego. GPW, na podsta-
wie danych z ankiet skierowanych do biur i domów maklerskich, publikuje informacje o udziale 
poszczególnych kategorii inwestorów w obrotach akcjami spó∏ek. GUS oraz NBP publikujà infor-
macje nt. wartoÊci akcji w portfelach inwestorów. Dane GUS opierajà si´ na informacjach z biur 
i domów maklerskich, nieobejmujàcych akcji zdeponowanych w bankach powiernikach (dotyczy 
to portfeli inwestorów instytucjonalnych zwiàzanych wymogami ustawowymi oraz inwestorów 
strategicznych). Dane zbierane przez NBP w celu obliczenia pozycji inwestycyjnej Polski obejmujà 
natomiast jedynie inwestorów zagranicznych. 

W analizowanym okresie zmieni∏a si´ struktura inwestorów w obrotach akcjami na GPW. 
Znacznie wzrós∏ udzia∏ inwestorów indywidualnych – do 35% (29% w 2003 r.). Zmiana tego 
udzia∏u wynika∏a przede wszystkim ze wzrostu zaanga˝owania tej grupy inwestorów w I pó∏ro-
czu 2004 r. (38% udzia∏u w obrotach). Udzia∏ inwestorów zagranicznych w obrotach akcjami na 
GPW nieznacznie wzrós∏ w porównaniu z 2003 r. (o 1%). Obroty podmiotów zagranicznych pod 
wzgl´dem wartoÊci wzros∏y natomiast a˝ o 69%. By∏o to prawdopodobnie skutkiem wejÊcia Polski 
do Unii Europejskiej oraz hossy panujàcej na rynku pierwotnym. Znacznie zmniejszy∏ si´ natomiast 

Tabela 5.2.30. WartoÊç obrotów akcjami na CeTO-RPW

2000 2001 2002 2003 2004

1. Obroty ∏àczne (mln z∏) 241 40 18 17 42

– Êrednie dzienne (mln z∏) 0,96 0,16 0,07 0,07 0,17

2. Ârednia liczba transakcji w dniu obrotu 93 17 9 8 15

èród∏o: dane MTS-CeTO.

Wykres 5.2.28. Udzia∏ inwestorów w obrotach na rynku akcji

èród∏o: dane GPW.
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udzia∏ krajowych inwestorów instytucjonalnych – do 32% (39% w 2003 r.). Mo˝e to Êwiadczyç 
o tym, ˝e otwarte fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne stosowa∏y strategi´ inwestycyjnà 
„kup i trzymaj”411.

Wed∏ug danych GUS dotyczàcych wartoÊci akcji na rachunkach inwestycyjnych prowadzo-
nych w biurach i domach maklerskich, w 2004 r. udzia∏ inwestorów zagranicznych nieznacznie 
wzrós∏ i osiàgnà∏ na koniec 2004 r. poziom 15,9% (wykres 5.2.29). Przyczynà wzrostu by∏a przede 
wszystkim hossa na gie∏dzie.

Z danych zbieranych przez NBP do statystyki pozycji inwestycyjnej Polski wynika jednak, ˝e 
zaanga˝owanie inwestorów zagranicznych na polskim rynku akcji by∏o du˝o wy˝sze (wykres 5.2.30). 
Jest to skutkiem uwzgl´dniania w danych NBP tak˝e akcji posiadanych przez inwestorów strategicz-
nych (majàcych powy˝ej 10% akcji danej spó∏ki), akcji imiennych w bankach powiernikach oraz akcji 
du˝ej cz´Êci zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, których w swoich danych nie uwzgl´dnia 
GUS. Inwestorzy strategiczni majà znacznà cz´Êç akcji, które sà wy∏àczone z obrotu gie∏dowego, 
a wi´c nie znajdujà si´ na rachunkach inwestycyjnych w biurach i domach maklerskich. 

WartoÊç akcji posiadanych przez OFE stanowi∏a 6,9% kapitalizacji GPW (8,5% na koniec 
2003 r.). Powodem spadku udzia∏u wartoÊci akcji posiadanych przez OFE w kapitalizacji gie∏dy by∏ 

Wykres 5.2.29. Struktura inwestorów na rynku akcji wg wartoÊci akcji na rachunkach 
inwestycyjnych prowadzonych w biurach i domach maklerskich

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
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411 WartoÊç akcji w zagregowanym portfelu OFE na koniec grudnia 2004 r. wynios∏a 20,2 mld z∏, co stanowi∏o 
33% wartoÊci ca∏ego portfela. Akcje wchodzàce w sk∏ad indeksu WIG20 stanowi∏y 73% akcji w posiadaniu OFE 
(76,1% w 2003 r.). Wzros∏o zainteresowanie OFE Êrednimi i ma∏ymi spó∏kami. OFE kupi∏y równie˝ cz´Êç akcji spó∏ek 
debiutujàcych w 2004 r. Akcje wchodzàce w sk∏ad indeksu MIDWIG stanowi∏y 21,4% akcji w portfelach OFE (18,6% 
w 2003 r.), a akcje wchodzàce w sk∏ad indeksu WIRR – 0,8%.
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szybszy wzrost kapitalizacji ni˝ przyrost ich aktywów. WartoÊç akcji znajdujàcych si´ w portfelach 
funduszy inwestycyjnych wynios∏a ponad 8,6 mld z∏, co stanowi∏o 2,96% kapitalizacji rynku akcji 
(2,93% w 2003 r.)412.

Tendencje rozwojowe i perspektywy na tle krajów regionu i UE

Polski rynek akcji utrzyma∏ swojà pozycj´ wÊród rynków w regionie Europy Ârodkowo-
-Wschodniej. O jego dominujàcej roli Êwiadczà podstawowe wskaêniki okreÊlajàce wielkoÊç rynku, 
takie jak kapitalizacja oraz liczba notowanych spó∏ek. Podobne jest natomiast znaczenie gie∏dy 
w gospodarce, mierzone relacjà wartoÊci kapitalizacji do PKB. Równie˝ bioràc pod uwag´ bez-
wzgl´dnà wartoÊç obrotów, gie∏dy z naszego regionu sà porównywalne. Ni˝sza p∏ynnoÊç gie∏dy 
warszawskiej w porównaniu z innymi gie∏dami regionu, a tak˝e gie∏dami w Dublinie czy w Wied-
niu, mo˝e byç wynikiem wi´kszej Êredniej wielkoÊci notowanych tam spó∏ek.

W porównaniu z wi´kszoÊcià rynków Unii Europejskiej GPW jest ciàgle stosunkowo ma∏ym 
rynkiem, zarówno pod wzgl´dem kapitalizacji, jak i obrotów. Na kierunki rozwoju polskiego rynku 
akcji nadal du˝y wp∏yw b´dà mia∏y procesy zachodzàce obecnie w Unii Europejskiej i zwiàzane 
z tym dzia∏ania prowadzone w celu integracji rynków finansowych. Polska jako kraj cz∏onkowski 
równie˝ uczestniczy w tych dzia∏aniach. W 2004 r. nastàpi∏ spodziewany wczeÊniej wzrost liczby 
spó∏ek zagranicznych notowanych na GPW. By∏ to m.in. skutek wejÊcia Polski do UE.

Wydaje si´, ˝e na razie nie ma zagro˝enia zwiàzanego z przeniesieniem notowaƒ akcji naj-
wi´kszych krajowych spó∏ek na rynki europejskie. Nie potwierdzi∏y tego wyniki badania ankietowe-
go przeprowadzonego przez NBP413. Proces przenoszenia notowaƒ akcji z kraju za granic´ dotych-
czas nie nastàpi∏, poniewa˝ krajowe spó∏ki majà zapewniony popyt na akcje ze strony inwestorów 
krajowych. Os∏ab∏ natomiast proces wycofywania spó∏ek z obrotu publicznego przez inwestorów 
strategicznych (g∏ównie zagranicznych).

Od wielu lat jednym z wa˝nych problemów rynku by∏a malejàca poda˝ nowych akcji. Sytuacja 
poprawi∏a si´ w 2004 r. Poprzez gie∏d´ sprywatyzowano, po raz pierwszy od kilku lat, dwie spó∏ki 
Skarbu Paƒstwa (PKO BP, WSiP). Proces pozyskiwania kapita∏u poprzez gie∏d´ b´dzie kontynuowa-
ny w 2005 r., na który planuje si´ kilka kolejnych IPO. Wi´kszoÊç nowych spó∏ek stanowi∏y jednak 
firmy prywatne, których w∏aÊciciele – zach´ceni dobrà koniunkturà w 2004 r. – dà˝yli do pozyskania 
kapita∏u poprzez rynek akcji. 

Tabela 5.2.31. Wybrane wskaêniki gie∏d

Gie∏da 2002 2003 2004 Gie∏da 2002 2003 2004

Liczba notowanych spó∏ek1 Wspó∏czynnik p∏ynnoÊci (w %)2

Budapeszt 48 49 46 Budapeszt 50,4 48,4 51,0

Dublin 76 66 65 Dublin 61,3 57,1 43,3

Praga 79 65 55 Praga 41,3 39,9 46,7

Warszawa 216 203 230 Warszawa 29,8 26,8 25,4

Wiedeƒ 129 125 120 Wiedeƒ 19,6 21,3 30,0

Kapitalizacja (w mld EUR)3 Obroty (w mld EUR)4

Budapeszt 12,4 15,0 21,0 Budapeszt 6,2 7,3 10,7

Dublin 57,1 67,7 83,9 Dublin 34,9 38,6 36,3

Praga 15,1 19,9 21,7 Praga 6,2 7,9 15,0

Warszawa 27,5 29,8 51,9 Warszawa 8,2 8,0 13,2

Wiedeƒ 32,0 45,0 64,6 Wiedeƒ 6,3 9,6 19,4

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 NBP na podstawie danych Federation of European Securities Exchanges i raportów rocznych poszczególnych gie∏d.

412 Raport Inwestycje funduszy inwestycyjnych na rynku akcji, grudzieƒ 2004, www.analizy.pl.

413 Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d∏u˝nych w Polsce. Wyniki badania 
ankietowego. Warszawa 2005 NBP, s. 31.
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Rozwój krajowego sektora instytucji wspólnego inwestowania pozostaje g∏ównym czynni-
kiem rozwoju rynku akcji od strony popytu414. Wskazywane wczeÊniej przez cz´Êç uczestników 
rynku zagro˝enie powstaniem bàbla cenowego, wynikajàce z du˝ego zaanga˝owania OFE w akcje 
oraz ma∏ej poda˝y akcji nowych spó∏ek w 2004 r., zmala∏o na skutek znacznego wzrostu emisji 
nowych akcji.

W 2004 r. inwestorzy indywidualni ponownie stali si´ najbardziej aktywnà grupà na rynku 
akcji. W 2003 r. opodatkowanie zysków kapita∏owych osiàganych z inwestycji w akcje, obowià-
zujàce od poczàtku 2004 r., by∏o postrzegane jako czynnik, który móg∏ hamowaç ich aktywnoÊç. 
Badania ankietowe przeprowadzone przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wykaza∏y 
jednak, ˝e wi´ksze by∏y obawy zwiàzane z wprowadzeniem podatku ni˝ jego faktyczny negatywny 
wp∏yw na inwestycje (wykres 5.2.31)415.

Organizacja pozyskiwania kapita∏u w drodze emisji akcji przez ma∏e i Êrednie przedsi´bior-
stwa pozostawa∏a barierà rozwoju rynku kapita∏owego. W 2004 r. wyraênie zmniejszy∏o si´ zna-
czenie rynku akcji na CeTO-RPW, stworzonego z myÊlà o tym sektorze gospodarki (spadek liczby 
notowanych firm, brak nowych ofert oraz niskie obroty). Prowadzenie rynku akcji przez CeTO-RPW 
staje si´ coraz mniej op∏acalne. Wydaje si´, ˝e g∏ównym kierunkiem strategii CeTO-RPW b´dzie roz-
wój p∏ynnego i efektywnego elektronicznego rynku d∏u˝nych papierów wartoÊciowych. W 2004 r. 
prowadzone by∏y rozmowy z GPW, g∏ównym udzia∏owcem spó∏ki, aby firmy, których akcje sà 
notowane na MTS-CeTO, zosta∏y przeniesione na gie∏d´ warszawskà. Sà to jednak g∏ównie ma∏e 
spó∏ki, dla których operacja przeniesienia na GPW by∏aby kosztowna m.in. ze wzgl´du na ponownà 
procedur´ wejÊcia na rynek, obowiàzki informacyjne oraz op∏aty transakcyjne. Dlatego wi´kszoÊç 
zarzàdów tych spó∏ek nie aprobuje takiego rozwiàzania.

5.3. Kasowy rynek walutowy

W 2004 r. zasz∏y du˝e zmiany na kasowym rynku z∏otego. Najwa˝niejszà z nich by∏o 
znaczne zwi´kszenie udzia∏u euro w strukturze walutowej obrotów na rynku mi´dzybankowym 
– relacja EUR/PLN sta∏a si´ dominujàcà relacjà na rynku z∏otego, a z∏oty powoli traci∏ swój koszy-
kowy charakter. W drugiej po∏owie 2004 r. wyraênie wzros∏a p∏ynnoÊç rynku offshore, co praw-
dopodobnie wiàza∏o si´ ze zwi´kszonà aktywnoÊcià funduszy hedgingowych na rynkach walut 
krajów rozwijajàcych si´.

Wykres 5.2.31. Wp∏yw wprowadzenia podatku od zysków kapita∏owych na inwestycje 
inwestorów indywidualnych

èród∏o: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, prezentacja Ogólnopolskie badanie inwestorów indywidualnych 2004. 30 czerwca 
2004 r., www.sii.org.pl.
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414 Rozdz. 4.3.

415 Prezentacja Ogólnopolskie badanie inwestorów indywidualnych. Konferencja prasowa. Czerwiec 2004 ze strony 
internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, www.sii.org.pl.  
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W niniejszym rozdziale po raz pierwszy przeprowadzono ca∏oÊciowà analiz´ rozwoju rynku 
z∏otego, z uwzgl´dnieniem operacji dokonywanych bez udzia∏u rezydentów (poza rynkiem krajo-
wym). OkreÊlenie p∏ynnoÊci rynku offshore, skoncentrowanego g∏ównie w Londynie, by∏o mo˝liwe 
na podstawie wyników badania: Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives 
market activity in 2004, przeprowadzonego w kwietniu 2004 r.416 

WielkoÊç rynku

Rynek z∏otego by∏ najbardziej p∏ynnym spoÊród rynków walut nowych cz∏onków Unii Euro-
pejskiej. Zarejestrowana w kwietniu 2004 r. Êrednia dzienna wartoÊç transakcji wymiany z∏otego 
wynios∏a 1,566 mld USD (tabela 5.3.1). Oznacza to, ˝e z∏oty by∏ dwudziestà pierwszà walutà 
Êwiata pod wzgl´dem wartoÊci obrotów na rynku kasowym. Poniewa˝ wspomniane badanie 
dotyczy∏o tylko jednego miesiàca, poni˝ej podj´to prób´ oszacowania bardziej reprezentatywnej 
miary p∏ynnoÊci rynku z∏otego, w podziale na rynek krajowy (operacje, w których przynajmniej 
jednà ze stron jest rezydent) i rynek offshore. Ze wzgl´du na to, ˝e obroty na krajowym rynku 
mi´dzybankowym by∏y w kwietniu ni˝sze od Êredniej w ca∏ym roku o oko∏o 6% (wykres 5.3.1) oraz 
uwzgl´dniajàc saldo opuszczeƒ wynikajàce z metodyki badania, Êrednie dzienne obroty netto na 
krajowym rynku walutowym wynios∏y w 2004 r. oko∏o 1,15–1,20 mld USD. Skorygowana wartoÊç 
operacji mi´dzy nierezydentami wynios∏a w kwietniu oko∏o 0,55 mld USD. Na podstawie informacji 
od uczestników rynku mo˝na wnioskowaç, ˝e w drugiej po∏owie roku bardzo silnie – o oko∏o 50% 
– wzros∏a wartoÊç transakcji mi´dzy nierezydentami. By∏o to prawdopodobnie rezultatem zwi´k-
szonej aktywnoÊci funduszy hedgingowych, które wykorzystujàc silny trend aprecjacyjny z∏otego 
(wykres 5.3.2) – zajmowa∏y du˝e pozycje w naszej walucie, spekulujàc na jej dalsze umocnienie. 
Zlecenia zagranicznych inwestorów instytucjonalnych zmienia∏y pozycje walutowe banków – ani-
matorów (ang. market-maker) rynku z∏otego, co z kolei powodowa∏o zwi´kszenie obrotów na 
rynku mi´dzybankowym w Londynie417. Z informacji pozyskanych od uczestników rynku wynika, 
˝e fundusze hedgingowe zajmowa∏y dodatkowo du˝e pozycje w opcjach walutowych na kurs 
z∏otego. Wystawcy tych opcji – banki londyƒskie – musieli na bie˝àco zabezpieczaç swoje pozycje, 
stosujàc tzw. delta hedging418 na rynku kasowym. Potwierdzeniem wzmo˝onej aktywnoÊci na rynku 
offshore mo˝e byç zwi´kszenie wartoÊci mi´dzybankowych zleceƒ klientowskich w systemie SORB-
NET (wzrost w IV kwartale wzgl´dem pozosta∏ych miesi´cy 2004 r. o oko∏o 18%). Ârednià dziennà 
wartoÊç transakcji wymiany z∏otego na rynku offshore w ostatnich miesiàcach 2004 r. mo˝na zatem 
szacowaç na oko∏o 0,8 mld USD. Podsumowujàc, dzienne obroty netto na rynku z∏otego wynosi∏y 
w 2004 r. 1,7–2,0 mld USD.

416 Metodyka i szczegó∏owe wyniki badania dla Polski: Wyniki badania obrotów zarejestrowanych w kwietniu 2004 r. 
na krajowym rynku walutowym i pozagie∏dowych instrumentów pochodnych. www.nbp.pl/SystemFinansowy. Wyniki 
globalne zosta∏y opublikowane w: Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 
2004. Basel 2005 Bank for International Settlements.

417 Du˝e zlecenie klientowskie, np. o wartoÊci 50 mln USD, istotnie zmienia pozycj´ dealera walutowego. Chcàc utrzymaç 
swojà wczeÊniejszà pozycj´, która odzwierciedla jego oczekiwania dotyczàce zmian kursu, dealer zawiera odpowiednie 
transakcje na rynku mi´dzybankowym. Najcz´Êciej dokonuje kilku operacji o ni˝szych wartoÊciach – np. z 10 bankami 
po 5 mln. Nast´pnie ka˝dy z tych banków próbuje zrównowa˝yç swojà pozycj´ i zawiera kolejne transakcje. Takie 
zachowanie okreÊla si´ w literaturze jako „passing on hot potato” – „przerzucanie goràcego kartofla”. Por. R.K. Lyons: 
The Microstructure Approach to Exchange Rates. The MIT Press 2001, s. 144–149.

418 N. Taleb: Dynamic Hedging. New York 1999 John Wiley and Sons.

Tabela 5.3.1. Ârednie dzienne obroty netto na kasowym rynku walutowym z∏otego, korony 
czeskiej i forinta w kwietniu 2004 r. (w mln USD)

Z∏oty Korona czeska Forint

Obroty ogó∏em, w tym: 1.566 736 752

  – transakcje mi´dzy rezydentami 571 174 162

  – transakcje rezydent – nierezydent 481 280 245

  – transakcje mi´dzy nierezydentami (offshore) 514 281 345

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 2004. Basel 2005 
Bank for International Settlements, s. 48–51 oraz wyników krajowych udost´pnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank 
W´gier. Nie uwzgl´dniono salda opuszczeƒ. 
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Mimo ˝e wartoÊç transakcji wymiany z∏otego by∏a dwukrotnie wi´ksza ni˝ wartoÊç operacji 
na rynku forinta lub korony czeskiej, p∏ynnoÊç kasowego rynku z∏otego nale˝y uznaç za umiar-
kowanà. Potwierdzajà to du˝a ró˝nica mi´dzy kursami kupna i sprzeda˝y oraz niska aktywnoÊç 
w póênych godzinach popo∏udniowych. Na rynku mi´dzybankowym spread dla relacji EUR/PLN 
i USD/PLN wynosi∏ 5–15, a w warunkach niskiej p∏ynnoÊci nawet 30 punktów bazowych419. Skal´ 
p∏ynnoÊci rynku odzwierciedla∏a równie˝ niska standardowa kwota transakcji, która na rynku 
z∏otego wynosi∏a 3 mln EUR lub USD dla transakcji zawieranych w systemie konwersacyjnym i 1 
mln EUR lub USD dla operacji dokonywanych w systemie Spot Matching. Umiarkowana p∏ynnoÊç 
rynku z∏otego wià˝e si´ nie tylko z k∏opotami z domykaniem pozycji, ale mo˝e mieç tak˝e wp∏yw 
na kurs naszej waluty oraz wywo∏ywaç podwy˝szonà zmiennoÊç kursu w sytuacji pojawienia si´ 
du˝ych zleceƒ kupna bàdê sprzeda˝y naszej waluty. Du˝e zlecenie kupna/sprzeda˝y z∏otego mo˝e 
bowiem spowodowaç jego aprecjacj´/deprecjacj´ oraz rozszerzenie kwotowanego spreadu. 
Mo˝liwa si∏a aprecjacji/deprecjacji z∏otego nie jest dok∏adanie znana, ale przyk∏adowo, badania 
mikrostruktury rynku korony czeskiej pokazujà, ˝e sprzeda˝ 10 mln EUR za korony (standardowa 
kwota transakcji na rynku EUR/USD) mo˝e powodowaç umocnienie czeskiej waluty o 7,6 punktu 
bazowego420. 

W 2004 r. nadal wyst´powa∏a tendencja do stopniowego zmniejszania si´ obrotów 
na krajowym mi´dzybankowym rynku z∏otego. W porównaniu z 2003 r. Êrednie dzienne 
obroty netto zmniejszy∏y si´ o oko∏o 0,1 mld z∏. Potwierdza si´ zatem teza o wyczerpa-
niu si´ potencja∏u rozwoju krajowego rynku walutowego. Zmniejszanie si´ p∏ynnoÊci na 
krajowym rynku mi´dzybankowym jest g∏ównie wynikiem centralizacji ryzyka na szczeblu 
ca∏ych grup bankowych, a przez to przenoszenia aktywnoÊci banków poza granice Polski. 
W analizowanym okresie wzros∏a natomiast wartoÊç operacji z klientami niebankowymi na 
rynku krajowym. W porównaniu z 2003 r. Êrednie dzienne obroty na rynku klientowskim by∏y 
wy˝sze o 6% i wynios∏y 0,59 mld z∏. Zwi´kszenie aktywnoÊci klientów niefinansowych na rynku 
kasowym by∏o rezultatem wzrostu obrotów w handlu zagranicznym (w 2004 r. wartoÊç eks-
portu i importu wzros∏a, odpowiednio, o 26% i 18%). Wi´kszoÊç operacji na krajowym rynku 
walutowym nadal stanowi∏y jednak transakcje spekulacyjne zawierane mi´dzy instytucjami 
finansowymi (tabela 5.3.2).

W 2004 r. najni˝sze obroty na krajowym rynku mi´dzybankowym zarejestrowano w listo-
padzie i grudniu (wykres 5.3.1), a wi´c w okresie, kiedy wartoÊç obrotów mi´dzy nierezydentami 
by∏a znacznie wy˝sza od Êredniej z pierwszej po∏owy roku. Oznacza to, ˝e na rynku z∏otego istnia∏ 
wyraêny podzia∏ na rynek krajowy i rynek offshore. Wynika∏o to z dwóch czynników. Po pierwsze, 
banki krajowe, m.in. ze wzgl´du na brak limitów kredytowych oraz zbyt wysokà wartoÊç transakcji, 

419 W odniesieniu do kursu z∏otego punkty bazowe oznaczajà setne cz´Êci grosza.

420 A. Scalia: Is foreign exchange intervention effective? Some micro-analitycal evidence from Central Europe. 2004 
http://faculty.haas.berkeley.edu/lyons/Scalia%20intervention.pdf, s. 14–21. 

Wykres 5.3.1. Miesi´czne obroty na krajowym mi´dzybankowym rynku z∏otego

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tej 
funkcji.
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nie obs∏ugiwa∏y zagranicznych funduszy hedgingowych. Po drugie, limity kredytowe, które banki 
londyƒskie nak∏ada∏y w systemie Spot Matching421 na banki z Polski, by∏y niskie w porównaniu 
z limitami ustalanymi dla banków zagranicznych. W zwiàzku z tym pozycje z tytu∏u du˝ych zleceƒ 
niebankowych instytucji finansowych by∏y domykane g∏ównie na rynku londyƒskim. T∏umaczy to 
tak˝e, dlaczego spread w kwotowaniach dost´pnych dla banków krajowych nie zmniejszy∏ si´, 
mimo wi´kszej p∏ynnoÊci rynku z∏otego w okresie od czerwca do paêdziernika 2004 r. Wzrost 
aktywnoÊci dotyczy∏ bowiem jedynie operacji mi´dzy nierezydentami. Nale˝y podkreÊliç, ˝e du˝y 
udzia∏ nierezydentów w wartoÊci transakcji z bankami krajowymi (blisko 70%) oraz wspomniany 
wzrost obrotów na rynku offshore oznaczajà, ˝e kurs z∏otego kszta∏towa∏ si´ g∏ównie pod wp∏y-
wem decyzji zagranicznych podmiotów finansowych. Ta cecha by∏a charakterystyczna tak˝e dla 
innych walut naszego regionu (tabela 5.3.1).

Struktura rynku

Najistotniejsza zmiana jakoÊciowa na rynku walutowym w Polsce dotyczy∏a struktury walu-
towej operacji mi´dzybankowych. Jeszcze w kwietniu 2004 r. udzia∏ USD/PLN w obrotach na 
rynku z∏otego wynosi∏ 76%. Odró˝nia∏o to rynek z∏otego od rynków walut innych paƒstw, które 
zamierzajà przystàpiç do UGW (tabela 5.3.2). W Czechach i na W´grzech od kilku lat podstawowa 
relacja walutowa, która informowa∏a o sile waluty krajowej, zawiera∏a euro. Wzrost transakcji EUR/
PLN nast´powa∏ w Polsce stopniowo od IV kwarta∏u 2003 r. Jednak po przystàpieniu Polski do UE 
1 maja 2004 r., zgodnie z przewidywaniami zawartymi w ubieg∏orocznym opracowaniu, wyraênie 

421 Limit taki okreÊla, jakà kwot´ mo˝na wymieniç w jednym dniu z okreÊlonym bankiem.

Wykres 5.3.2. Kurs z∏otego w latach 2002–2004

Uwaga: kurs koszykowy to hipotetyczny kurs przy za∏o˝eniu nast´pujàcych wag - 50% EUR/PLN i 50% USD/PLN.
èród∏o: serwis informacyjny Reuters.
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Tabela 5.3.2. Ârednie dzienne obroty netto i struktura kasowego rynku walutowego w Polsce, 
Czechach i na W´grzech w kwietniu 2004 r. (w mln USD)

Polska Czechy W´gry

Obroty – waluty obce/waluta krajowa (mln USD) 1.052 455 407

  Rynek mi´dzybankowy (mln USD) 767 362 346

    – w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 23 94 89

    – w tym: USD/waluta krajowa (w %) 76 5 9

  Rynek klientowski (mln USD) 285 92 61

    – w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 64 77 69

    – w tym: USD/waluta krajowa (w %) 31 18 26

Obroty – waluty obce/waluty obce (mln USD) 879 413 279

Uwaga: na rynkach wschodzàcych kategoria „pozosta∏e instytucje sprawozdajàce” obejmowa∏a g∏ównie mniejsze 
banki, dlatego w niniejszej tabeli dla rynku mi´dzybankowego uwzgl´dniono transakcje zawarte z „innymi instytucjami 
sprawozdajàcymi” oraz „pozosta∏ymi podmiotami finansowymi”.
èród∏o: obliczenia NBP na podstawie wyników krajowych badania Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market 
activity in 2004 udost´pnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank W´gier.
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zwi´kszy∏a si´ wartoÊç transakcji EUR/PLN. JednoczeÊnie banki by∏y mniej aktywne w segmencie 
USD/PLN (wykres 5.3.3). Prawdopodobnie uczestnicy rynku uznali, ˝e wstàpienie do UE znacznie 
przybli˝y∏o Polsk´ do wprowadzenia euro. Majàc na uwadze przysz∏e uczestnictwo Polski w ERM 
II dealerzy walutowi uznali, ˝e podstawowà parà walutowà na polskim rynku powinna byç para 
EUR/PLN. W IV kwartale 2004 r. transakcje EUR/PLN przewa˝a∏y ju˝ na rynku mi´dzybankowym 
i stanowi∏y blisko 70% obrotów. 

Zmianie w strukturze walutowej obrotów na rynku mi´dzybankowym towarzyszy∏ inny 
proces – z∏oty traci∏ swój koszykowy charakter. W poprzednich latach na rynku z∏otego nie by∏o 
dominujàcej pary walutowej, w tym sensie, ˝e o sile z∏otego informowa∏ kurs koszykowy – 50% 
USD/PLN i 50% EUR/PLN. Dominacja transakcji z udzia∏em dolara amerykaƒskiego oraz koszykowy 
charakter z∏otego wiàza∏y si´ z koniecznoÊcià przewalutowania przez dealerów cz´Êci ekspozycji na 
euro, tak by uniezale˝niç si´ od wahaƒ kursu EUR/USD. Ju˝ w 2003 r. kilku animatorów rynku ode-
sz∏o od stosowania zrównowa˝onej struktury koszyka walutowego i przy przewalutowaniu pozycji 
u˝ywali nowego koszyka – 70% EUR/PLN i 30% USD/PLN422. W 2004 r. uczestnicy rynku z∏otego 
zacz´li powszechnie stosowaç taki sk∏ad koszyka, gdy˝ w d∏ugim terminie zapewnia∏ minimalizacj´ 
wariancji dziennych stóp zwrotu. W grudniu udzia∏ euro w koszyku o minimalnej wariancji dzien-
nych stóp zwrotu wzrós∏ jeszcze bardziej (wykres 5.3.4).

W 2004 r. struktura walutowa obrotów na rynku klientowskim nie zmieni∏a si´ znacznie 
i by∏a podobna do wyst´pujàcej w innych krajach naszego regionu. Przewaga transakcji EUR/PLN 

422 Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 200–201.

Wykres 5.3.3. Struktura walutowa operacji wymiany z∏otego zawieranych na krajowym rynku 
mi´dzybankowym

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz kandydatów do pe∏nienia tej 
funkcji.

13,1 13,2 14,6 20,4 23,4 26,7
45,5

68,5

81,4 84,6 82,9 76,6 72,0 71,5
54,2

30,9

5,5 2,2 2,5 3,0 0,60,41,84,6

0

20

40

60

80

100

I II III IV I II III IV
2003 2004

EUR/PLN USD/PLN Inne waluty/PLN

%

kwarta∏y

Wykres 5.3.4. Udzia∏ euro w koszyku z∏otego zapewniajàcym minimalizacj´ wariancji 
dziennych stóp zwrotu

Uwaga: przedstawiony udzia∏ euro w koszyku z∏otego zapewniajàcym minimalizacj´ wariancji dziennych stóp zwrotu 
zosta∏ wyznaczony dla stóp zwrotu zaobserwowanych w ciàgu 66 kolejnych dni.
èród∏o: dane NBP, Reuters.
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(tabela 5.3.2) oraz udzia∏y innych par walutowych odzwierciedla∏y struktur´ p∏atnoÊci w handlu 
mi´dzynarodowym naszego kraju oraz Êcis∏e powiàzanie sfery realnej naszej gospodarki z UE423.

O tym, ˝e relacja EUR/PLN coraz lepiej opisywa∏a si∏´ z∏otego, Êwiadczy zmiennoÊç historycz-
na kursów EUR/PLN i USD/PLN oraz korelacje tych kursów wzgl´dem kursu EUR/USD. W 2004 r. 
zmiennoÊç kursu EUR/PLN zmniejszy∏a si´ i by∏a wyraênie ni˝sza od zmiennoÊci kursu USD/PLN 
(wykres 5.3.5). ZmiennoÊç kursu USD/PLN by∏a zbli˝ona do zmiennoÊci kursu EUR/USD. Ni˝sza, 
w porównaniu z 2003 r., zmiennoÊç kursu z∏otego wynika∏a z silnego trendu aprecjacyjnego, który 
wyst´powa∏ na rynku z∏otego w drugiej po∏owie 2004 r.

Podobnie jak w Czechach i na W´grzech, kurs wymiany waluty krajowej na dolara amerykaƒ-
skiego sta∏ si´ kursem wynikowym – zale˝nym od kursu EUR/USD. Potwierdza∏a to wysoka w ca∏ym 
2004 r. wartoÊç wspó∏czynnika korelacji pomi´dzy tymi kursami (wykres 5.3.6). Relacja EUR/PLN 
sta∏a si´ g∏ównà parà walutowà na rynku z∏otego. Mniejsza zmiennoÊç kursu EUR/PLN i jego s∏aba 
korelacja z kursem EUR/USD oznacza∏y, ˝e w 2004 r. o aprecjacji lub deprecjacji z∏otego bardzo 
dobrze informowa∏ nominalny poziom kursu euro do z∏otego. Omówione zmiany strukturalne, 
które zasz∏y w 2004 r. na kasowym rynku walutowym, potwierdzajà, ˝e z∏oty prawie utraci∏ koszy-
kowy charakter, a g∏ównà parà walutowà na rynku z∏otego by∏a para EUR/PLN. Przewa˝a∏a ona 
w obrotach, a zmiany kursu z∏otego do euro w ma∏ym stopniu zale˝a∏y od zmian kursu EUR/USD. 

423 Wed∏ug szacunków NBP w 2004 r. 69,4% wartoÊci p∏atnoÊci z tytu∏u eksportu towarów i 61,7% z tytu∏u importu 
by∏o nominowanych w euro.

Wykres 5.3.5. Trzymiesi´czna zmiennoÊç historyczna kursów USD/PLN, EUR/PLN i EUR/USD

Uwaga: trzymiesi´czna zmiennoÊç historyczna to odchylenie standardowe rozk∏adu dziennych stóp zwrotu zaobserwo-
wanych w ciàgu 66 kolejnych dni. ZmiennoÊç jest prezentowana w uj´ciu rocznym.
èród∏o: dane NBP, Reuters.
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Wykres 5.3.6. Trzymiesi´czne korelacje kursów USD/PLN i EUR/PLN wzgl´dem kursu EUR/USD

Uwaga: na wykresie przedstawiono wartoÊci bezwzgl´dne korelacji. Korelacja pomi´dzy kursami EUR/PLN i USD/PLN 
wzgl´dem EUR/USD jest, odpowiednio, dodatnia i ujemna. WartoÊç bezwzgl´dna korelacji bliska jednoÊci oznacza silnà 
zale˝noÊç mi´dzy zmianami kursów, natomiast wartoÊç bliska zera Êwiadczy o bardzo niskiej zale˝noÊci.
èród∏o: dane NBP.
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Na krajowym rynku walutowym dokonywane sà tak˝e operacje wymiany walut obcych na 
waluty obce. Ârednie dzienne obroty w kwietniu 2004 r. wynios∏y w tym segmencie 879 mln USD. 
W strukturze walutowej wyraênie dominowa∏y transakcje EUR/USD (73%). Znaczny udzia∏ mia∏y 
tak˝e relacje wymiany GBP/USD, CHF/USD i EUR/JPY. Koncentracja obrotów na kursie euro do dolara 
amerykaƒskiego by∏a pochodnà koszykowego charakteru z∏otego. Wraz ze zmianami w koszyku 
z∏otego zmniejszy∏y si´ tak˝e obroty w tym segmencie. W drugiej po∏owie 2004 r. wartoÊç transak-
cji wymiany EUR/USD by∏a Êrednio o 25% ni˝sza ni˝ w pierwszej po∏owie roku.

Wyniki badania Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market 
activity in 2004 dla Polski wskazujà, ˝e banki krajowe coraz powszechniej zawiera∏y transakcje na 
rynku kasowym wykorzystujàc elektroniczny system automatycznie kojarzàcy oferty kupna i sprze-
da˝y. W kwietniu 2004 r. wartoÊç operacji wymiany z∏otego w systemie Reuters Spot Matching 
stanowi∏a oko∏o 44% zarejestrowanych obrotów. Ponad po∏ow´ transakcji zawarto za poÊrednic-
twem tradycyjnego systemu konwersacyjnego. Sporadycznie dealerzy uzgadniali warunki transakcji 
telefonicznie lub korzystajàc z us∏ug brokera g∏osowego.

Obserwowany szybki rozwój elektronicznych systemów transakcyjnych na Êwiatowym rynku 
walutowym ma skutki dla rynku z∏otego. Takie systemy sà coraz powszechniej wykorzystywane nie tylko 
na rynku mi´dzybankowym, ale tak˝e w operacjach z klientami niebankowymi. Transakcje wymiany z∏o-
tego mogà byç przeprowadzane zarówno w portalach tworzonych przez kilka banków (np. FXall), jak 
i systemach oferowanych przez pojedyncze banki (np. Autobahn Deutsche Banku)424. WartoÊç operacji 
zawieranych w tych portalach jest oczywiÊcie znacznie ni˝sza ni˝ w systemie Spot Matching, przezna-
czonym wy∏àcznie dla banków, czego rezultatem sà oczywiÊcie szersze spready. Mimo to niebankowe 
instytucje finansowe, w szczególnoÊci fundusze hedgingowe, ch´tnie korzystajà z elektronicznych 
portali transakcyjnych, gdy˝ umo˝liwiajà one automatyczne i szybkie sfinalizowanie transakcji. Ponadto 
banki tworzàce te systemy oferujà dodatkowe us∏ugi zwiàzane z obs∏ugà transakcji walutowych. Zawie-
ranie transakcji w elektronicznych systemach transakcyjnych umo˝liwia bowiem pe∏nà automatyzacj´ 
potwierdzania warunków transakcji i ich rozliczania (ang. straight through processing).

Uczestnicy rynku

Obroty na kasowym rynku z∏otego charakteryzowa∏y si´ wysokà koncentracjà. Czterech 
najbardziej aktywnych animatorów kreowa∏o oko∏o 60% obrotów na krajowym rynku (wykres 
5.1.31). Koncentracja na krajowym rynku forinta by∏a mniejsza – 6 najbardziej aktywnych banków 
mia∏o 60% udzia∏425. Najaktywniejszymi bankami zagranicznymi na rynku z∏otego by∏y: Citigroup, 
Deutsche Bank, UBS, JP Morgan, ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein, HSBC426.

Z informacji pozyskanych od dealerów walutowych wynika, ˝e w 2004 r. na rynku z∏otego 
wzros∏a aktywnoÊç zagranicznych funduszy hedgingowych. Ta grupa inwestorów odró˝nia∏a si´ 
od innych uczestników rynku pod wzgl´dem podejmowanego ryzyka i horyzontu inwestycyj-
nego. Du˝e zainteresowanie naszà walutà wÊród tych instytucji potwierdzajà dane o obrotach. 
W kwietniu 2004 r. ponad po∏owa transakcji na rynku offshore (270 mln USD) zosta∏a zawarta 
z „pozosta∏ymi instytucjami finansowymi”. Kategoria ta obejmuje m.in. fundusze hedgingowe. 
Wzmo˝ona aktywnoÊç funduszy hedgingowych ma charakter globalny. W latach 2002–2004 
instytucje te zwi´kszy∏y swoje zaanga˝owanie na rynku walutowym i traktowa∏y waluty jako 
kategori´ aktywów, które umo˝liwia∏y osiàgni´cie wy˝szych zysków ni˝ inwestycje w akcje lub 
obligacje. Ponadto operacje na rynku walutowym pozwala∏y im na dywersyfikacj´ portfela, gdy˝ 
stopy zwrotu na rynku walutowym wykazywa∏y s∏abà korelacj´ ze stopami zwrotu z inwestycji 
w papiery wartoÊciowe427. Zwi´kszeniu aktywnoÊci tej grupy podmiotów sprzyja∏y: globalna 
nadp∏ynnoÊç oraz zmiany w infrastrukturze rynku – coraz cz´stsze korzystanie z elektronicznych 

424 Szerzej na temat elektronicznych platform transakcyjnych na rynku walutowym: D. Rime: New Electronic Trading 
Systems in Foreign Exchange Markets. Stockholm 2003 Norges Bank and Stockholm Institute for Financial Research.

425 Report on financial stability. December 2004. Budapest 2004 Magyar Nemzeti Bank, s. 38.

426 Wyniki badania rynku walutowego Euromoney: Euromoney, May 2004, Vol. 35, No 421, s. 54–71.

427 G. Galati, M. Melin: Why has FX trading surged? Explaining the 2004 triennial survey. “BIS Quarterly Review”, 
December 2004, s. 67–74.
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platform transakcyjnych i us∏ug prime brokerage428 pozwalajàcych na znaczne zwi´kszenie grupy 
potencjalnych kontrahentów.

W 2004 r. fundusze hedgingowe bardzo ch´tnie inwestowa∏y na rynkach walut krajów roz-
wijajàcych si´. Bardzo popularnymi strategiami spekulacyjnymi, stosowanymi tak˝e na rynku z∏ote-
go, by∏y carry trade i momentum trading. Podmioty te zajmowa∏y tak˝e du˝e pozycje na rynku opcji 
walutowych. AktywnoÊci funduszy hegdgingowych na rynku z∏otego sprzyja∏y relatywnie wysokie, 
wzgl´dem krajów rozwini´tych, stopy procentowe i od maja 2004 r. mocno ukszta∏towany trend 
aprecjacyjny naszej waluty. Operacje tej grupy inwestorów z pewnoÊcià wp∏ywa∏y na umocnienie 
naszej waluty w 2004 r.429 Tak˝e w przysz∏oÊci aktywnoÊç funduszy hedgingowych mo˝e wywieraç 
znaczny wp∏yw na kurs z∏otego. 

Tendencje rozwojowe i perspektywy

W najbli˝szych latach obroty na krajowym rynku mi´dzybankowym b´dà nadal powoli mala-
∏y. B´dzie to rezultatem przewidywanych fuzji w polskim systemie bankowym i polityki centralizacji 
zarzàdzania pozycjà walutowà w ramach grupy bankowej. Mimo to w 2005 r. nale˝y oczekiwaç 
niewielkiego zwi´kszenia si´ obrotów na rynku z∏otego, gdy˝ nadal b´dzie ros∏a wartoÊç transakcji 
mi´dzy nierezydentami. Wp∏yw na p∏ynnoÊç rynku offshore z∏otego b´dà mia∏y g∏ównie czynniki 
globalne – ró˝nice mi´dzy wysokoÊcià stóp procentowych w krajach rozwini´tych i w Polsce, glo-
balna nadp∏ynnoÊç i zwiàzana z tym aktywnoÊç funduszy hedgingowych. 

Mo˝na przypuszczaç, ˝e w 2005 r. z∏oty przestanie byç walutà koszykowà. Koszyk zapew-
niajàcy minimalizacj´ wariancji stóp zwrotów w d∏ugim terminie b´dzie w 90–100% z∏o˝ony 
z euro. Nale˝y tak˝e oczekiwaç dalszego wzrostu udzia∏u relacji EUR/PLN w strukturze walutowej 
obrotów – do oko∏o 80%. Wzrost aktywnoÊci funduszy hedgingowych na rynku z∏otego oraz 
zmiany trendu na rynku EUR/USD mogà powodowaç okresowe zmiany struktury walutowej 
obrotów oraz koszyka zapewniajàcego minimalizacj´ wariancji stóp zwrotów. Podmioty te korzy-
stajà bowiem z finansowania w dolarach amerykaƒskich (wspó∏pracujà z bankami szwajcarskimi 
i amerykaƒskimi) i cz´sto spekulujà poprzez zdominowany parà USD/PLN rynek fx swap, stosujàc 
strategie carry trade.

Po przystàpieniu Polski do strefy euro aktywnoÊç banków na krajowym, kasowym rynku 
walutowym zostanie znacznie ograniczona. B´dzie to jeden ze skutków przyj´cia wspólnej waluty. 
Zmniejszenie aktywnoÊci na rynku krajowym mo˝e byç widoczne ju˝ w okresie uczestnictwa Polski 
w ERM II. Ze wzgl´du na struktur´ w∏asnoÊciowà systemu bankowego w Polsce oraz centralizacj´ 
ryzyka wydaje si´, ˝e operacje wymiany z∏otego tylko w cz´Êci zostanà zastàpione transakcjami 
wymiany euro. Wyniki badania koordynowanego przez Bank Rozrachunków Mi´dzynarodowych 
pozwalajà na okreÊlenie skali potencjalnych zmian na rynku kasowym po wprowadzeniu euro 
(tabela 5.3.3) – obroty na rynku kasowym w Polsce mogà byç ni˝sze nawet o 50%. Uczestnictwo 
w rynku euro b´dzie si´ wiàza∏o ze wzrostem wolumenu transakcji, do których zawarcia wykorzy-

428 Us∏uga polegajàca na odp∏atnym udost´pnianiu przez banki ich linii kredytowych. Fundusze hedgingowe, 
korzystajàce z tej us∏ugi, mogà zawieraç transakcje z wieloma podmiotami, poddajàc si´ ocenie kredytowej i utrzymujàc 
zabezpieczenie w jednym banku, którego linie kredytowe wykorzystujà.

429 Na temat oceny wp∏ywu aktywnoÊci funduszy hedgingowych na kursy walut naszego regionu patrz: Hedge fund 
activates and exchange rates in Central and Eastern Europe. W: Report on financial stability April 2005. Budapest 2005 
Magyar Nemzeti Bank, s. 86–88.

Tabela 5.3.3. Ârednie dzienne obroty na kasowym rynku walutowym w Finlandii i Portugalii  
(w mld USD)

1998 2001 2004

Finlandia 1.156 503 743

Portugalia 1.834 917 1.005

èród∏o: oÊwiadczenia prasowe Banku Finlandii: Survey of foreign exchange and derivatives market activity in Finland, Spring 2001; Survey 
of foreign exchange and derivatives market activity in Finland, Spring 2004, oraz oÊwiadczenie prasowe Banku Portugalii: Triennial Central 
Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity. Data for Portugal – Preliminary Results.
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stuje si´ systemy automatycznie kojarzàce oferty. Po przystàpieniu do UGW banki krajowe utracà 
najwi´kszà przewag´, która pozwala∏a im na handlowanie z bankami zagranicznymi – lepszy 
dost´p do informacji, pozwalajàcy oceniç ryzyko polityczne i jego wp∏yw na kurs z∏otego. Poza 
tym po wprowadzaniu euro – ze wzgl´du na brak ryzyka kursowego (wi´kszoÊç p∏atnoÊci z tytu∏u 
zagranicznej wymiany handlowej jest rozliczana w euro) – znacznie zmaleje zapotrzebowanie klien-
tów niefinansowych na transakcje kasowe. Pewnym sposobem na utrzymanie aktywnoÊci mo˝e 
byç zarzàdzanie przez banki krajowe pozycjà ca∏ej grupy w walutach krajów kandydujàcych do UE 
– Bu∏garii i Rumunii. 

5.4. Rynek instrumentów pochodnych

Finansowe instrumenty pochodne sà przedmiotem obrotu na rynku gie∏dowym i poza-
gie∏dowym (ang. over-the-counter – OTC). Z publikacji Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych 
dotyczàcej rozwoju Êwiatowego430 rynku derywatów wynika, ˝e w 2004 r. znacznie bardziej p∏yn-
ny by∏ rynek gie∏dowy. Zasady obrotu na nim oraz funkcjonowanie izb rozliczeniowych znacznie 
ograniczajà ryzyko kredytowe kontrahenta transakcji i umo˝liwiajà uczestnictwo wielu podmiotów. 
Przedmiotem wi´kszoÊci obrotów by∏y instrumenty na stopy procentowe (tabela 5.4.1), w szczegól-
noÊci kontrakty terminowe na indeksy rynku pieni´˝nego i obligacje skarbowe. Transakcje, których 
przedmiotem by∏y walutowe instrumenty pochodne, by∏y zawierane g∏ównie na rynku OTC.

Tabela 5.4.1. Ârednie dzienne obroty netto na Êwiatowym rynku instrumentów pochodnych 
(w mld USD)

Kwiecieƒ 2001 Kwiecieƒ 2004

Rynek pozagie∏dowy 686 1.373

   Instrumenty na stopy procentowe 489 1.025

   Instrumenty walutowe 197 348

Rynek gie∏dowy 2.180 4.543

   Instrumenty na stopy procentowe 2.170 4.521

   Instrumenty walutowe 10 22

Uwaga: kategoria „instrumenty walutowe” dla rynku pozagie∏dowego nie obejmuje rynku fx swap, który zosta∏ opisany 
w podrozdziale 5.1.3.2.1.
èród∏o: Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange and derivatives market activity in 2004. Basel 2005 Bank for International 
Settlements, s. 5 i 16.

5.4.1. Ewolucja wielkoÊci i struktury rynku instrumentów pochodnych

W polskim systemie finansowym wyst´powa∏a odmienna od przedstawionej powy˝ej struktura 
rynku instrumentów pochodnych – o wiele bardziej rozwini´ty by∏ rynek pozagie∏dowy. W kwietniu 
2004 r. obroty zarejestrowane na rynku OTC znacznie przewy˝sza∏y obroty instrumentami pochod-
nymi notowanymi na GPW (tabela 5.4.2). Najbardziej p∏ynnym instrumentem na rynku zorganizo-
wanym by∏y kontrakty futures na indeks WIG20. Dominacja rynku pozagie∏dowego wynika∏a z ist-
niejàcego w Polsce bankowo zorientowanego systemu finansowego oraz du˝ej aktywnoÊci banków 
zagranicznych. Na rynku OTC funkcj´ animatorów rynku pe∏ni∏y banki, a wi´c instytucje o najwi´k-
szych aktywach w polskim systemie finansowym. BezpoÊrednie uczestnictwo banków, zawierajàcych 
nie tylko transakcje zabezpieczajàce, ale przede wszystkim spekulacyjne, zapewnia∏o p∏ynnoÊç tego 
rynku. Istotny wp∏yw na wielkoÊç obrotów na wi´kszoÊci rynków pozagie∏dowych instrumentów 
pochodnych mia∏a du˝a aktywnoÊç banków zagranicznych, prawie nieobecnych na polskich gie∏dach. 
Dodatkowo, polskie przedsi´biorstwa, które zarzàdzajà ryzykiem finansowym, znacznie cz´Êciej korzy-
sta∏y z instrumentów oferowanych przez banki, a nie przez gie∏dy. Decydowa∏y o tym m.in.: wi´ksza 
elastycznoÊç tych instrumentów, utrzymywanie przez banki d∏ugotrwa∏ych kontaktów z przedsi´bior-
stwem i wi´ksza p∏ynnoÊç rynku, która wp∏ywa na koszt stosowanego zabezpieczenia.

430 Ze wzgl´du na ograniczony zakres danych o europejskim rynku instrumentów pochodnych porównania stopnia 
rozwoju i struktury rynku derywatów w Polsce odnoszà si´ do rynku Êwiatowego.
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Zmiany wprowadzone w 2004 r. w Prawie o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi 
i regulacjach GPW, umo˝liwiajàce bezpoÊrednie uczestnictwo banków w rynku kontraktów termi-
nowych i opcji, powinny przyczyniç si´ do rozwoju rynku gie∏dowego. Wydaje si´ jednak, ˝e limity 
kredytowe oraz wartoÊç kapita∏ów banków krajowych, okreÊlajàce m.in. skal´ ich zaanga˝owania na 
rynku instrumentów pochodnych, sà niewystarczajàce, aby w Polsce mog∏y istnieç p∏ynne rynki dla 
wielu instrumentów pochodnych. Potwierdza to obserwowane w 2004 r. zahamowanie rozwoju rynku 
kontaktów FRA, wynikajàce z preferowania w tym okresie przez banki krajowe kontraktów IRS. Ponadto 
zmniejszenie p∏ynnoÊci krajowego rynku opcji walutowych, b´dàce skutkiem przeniesienia cz´Êci aktyw-
noÊci nierezydentów na rynek offshore, wskazuje, ˝e dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych 
w Polsce decydujàca jest obecnoÊç banków zagranicznych. Warto zatem, aby oprócz banków krajowych 
aktywnymi uczestnikami rynku instrumentów pochodnych na GPW sta∏y si´ tak˝e banki zagraniczne.

5.4.2. Pozagie∏dowe instrumenty pochodne

Rynek pozagie∏dowych instrumentów pochodnych spe∏nia bardzo wa˝nà funkcj´ w systemie 
finansowym, gdy˝ umo˝liwia instytucjom finansowym i przedsi´biorstwom efektywne zarzàdzanie ryzy-
kiem walutowym i stopy procentowej. Ze wzgl´du na zdecentralizowany charakter rynku jego g∏ównymi 
uczestnikami sà banki. Analiza pozycji brutto banków krajowych wed∏ug nominalnych kwot instrumentów 
potwierdza, ˝e w Polsce najbardziej rozwini´ty by∏ segment instrumentów na stopy procentowe, a aktyw-
noÊç banków koncentrowa∏a si´ na instrumentach nominowanych w z∏otych (tabela 5.4.3). 

Najwi´kszymi segmentami by∏y rynki kontraktów FRA i IRS. P∏ynnoÊç na tych rynkach by∏a kre-
owana g∏ównie przez transakcje mi´dzybankowe. Pozycje pozabilansowe banków wskazywa∏y, ˝e 
niektóre z nich sporadycznie zawiera∏y kontrakty terminowe forward na polskie obligacje skarbowe. 
Wydaje si´ zatem, ˝e tak˝e ze strony banków istnieje zapotrzebowanie na d∏ugo oczekiwane na 
GPW kontrakty futures na obligacje. Nadal najrzadziej sprzedawanym instrumentem pochodnym 
na stop´ procentowà by∏y opcje. Banki krajowe nie prowadzi∏y portfeli dla tych instrumentów, 
a jedynie kilka z nich oferowa∏o je klientom niebankowym. Najwa˝niejszà zmianà jakoÊciowà, która 
nastàpi∏a w 2004 r. na krajowym rynku instrumentów pochodnych OTC na stopy procentowe, by∏o 
pojawienie si´ nowego produktu – Overnight Index Swap.

Instrumentem pochodnym najcz´Êciej wykorzystywanym przez klientów niebankowych by∏y 
nadal walutowe transakcje forward. Podobnie jak w latach ubieg∏ych, na rynku mi´dzybankowym 
wykorzystywano syntetyczne kontrakty terminowe – z∏o˝enie transakcji fx swap i spot. Wyraênie 
zmniejszy∏y si´ obroty na krajowym rynku opcji walutowych, zarówno mi´dzybankowym, jak 
i klientowskim. Kontrakty CIRS, które pozwalajà na zarzàdzanie ryzykiem walutowym i stopy pro-
centowej, by∏y zawierane sporadycznie.

Niewielkie zaanga˝owanie w instrumenty, których wartoÊç zale˝y od cen akcji, wynika∏o 
z domykania ekspozycji powsta∏ej ze sprzeda˝y klientom private banking lokat strukturyzowanych. 
Lokaty te najcz´Êciej mia∏y wbudowane opcje na indeksy gie∏d zagranicznych. 

Tabela 5.4.2. Ârednie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych 
(w mln z∏)

Kwiecieƒ 2004

Rynek pozagie∏dowy 5.832,8

   Instrumenty na stopy procentowe 3.809,0

   Instrumenty walutowe 2.023,8

Rynek gie∏dowy 254,7

   Instrumenty na stopy procentowe 0,0

   Instrumenty walutowe 0,4

   Instrumenty zwiàzane z rynkiem akcji 254,3

        – w tym futures na WIG 20 247,7

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. Kategoria „instrumenty walutowe” dla 
rynku pozagie∏dowego nie obejmuje fx swap.
èród∏o: opracowanie NBP na podstawie danych NBP i GPW.  
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Analiza pozycji pozabilansowych potwierdza, ˝e w Polsce nie wykszta∏ci∏ si´ jeszcze rynek 
kredytowych instrumentów pochodnych. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e w 2004 r. Zwiàzek Banków 
Polskich prowadzi∏ prace nad okreÊleniem standardów dla tego rynku i przygotowa∏ projekt Rekomen-
dacji w sprawie zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku mi´dzybankowym. 
W dokumencie tym zawarto bardzo szczegó∏owy opis opcji i swapów kredytowych oraz prawne defi-
nicje i angielskie odpowiedniki podstawowych poj´ç zwiàzanych z tymi instrumentami. Dokumentacj´ 
transakcyjnà, jakà powinni stosowaç uczestnicy rynku, okreÊlajà opracowane wczeÊniej wzory umów 
z Rekomendacji w sprawie zawierania wybranych transakcji na polskim rynku mi´dzybankowym. 
Przyj´cie standardu b´dzie dopiero pierwszym krokiem w rozwoju rynku derywatów kredytowych 
z ekspozycjà na polskie wierzytelnoÊci. KNB przyj´∏a ju˝ odpowiednie przepisy umo˝liwiajàce bankom 
wykorzystywanie derywatów kredytowych do uwalniania kapita∏u regulacyjnego431. Do rozwoju rynku 
niezb´dne sà jednak jeszcze m.in.: zmiany regulacyjne dotyczàce inwestycji niebankowych instytucji 
finansowych, popyt ze strony tych podmiotów oraz rozbudowa systemów informatycznych i opraco-
wanie procedur operacyjnych w zakresie monitorowania ryzyka tych instrumentów. Ponadto wycena 
derywatów kredytowych opiera si´ na ratingach, których ma∏a popularnoÊç w Polsce mo˝e byç pewnà 
barierà rozwoju tego segmentu rynku instrumentów pochodnych.

W dalszej cz´Êci podrozdzia∏u scharakteryzowano bardziej szczegó∏owo struktur´ i czynniki 
rozwoju krajowego rynku derywatów pozagie∏dowych, w podziale na instrumenty walutowe i sto-
py procentowej. Dla instrumentów na kurs z∏otego oszacowano tak˝e p∏ynnoÊç rynku offshore.

 
5.4.2.1. Instrumenty pochodne na stopy procentowe

WielkoÊç rynku

Krajowy rynek pozagie∏dowych instrumentów pochodnych na stopy procentowe, 
ze Êrednimi dziennymi obrotami o wartoÊci oko∏o 1 mld USD, by∏ w 2004 r. najwi´kszy w naszym 

431 Uchwa∏a Nr 4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie zakresu 
i szczegó∏owych zasad wyznaczania wymogów kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka oraz 
zakresu stosowania metod statystycznych i warunków, których spe∏nienie umo˝liwia uzyskanie zgody na ich 
stosowanie, sposobu i szczegó∏owych zasad obliczania wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banku, zakresu i sposobu 
uwzgl´dniania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapita∏owych i wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci 
oraz okreÊlenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych ∏àcznie z funduszami w∏asnymi w rachunku 
adekwatnoÊci kapita∏owej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania. Uchwa∏a wejdzie w ˝ycie 
1 stycznia 2005 r.

Tabela 5.4.3. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagie∏dowych instrumentów 
pochodnych na koniec czerwca 2004 r. (wed∏ug wartoÊci nominalnej instrumentów, w mld USD)

Z∏oty1 Inne waluty

Instrumenty walutowe 46,98 14,40

   Kontrakty forward i fx swap2 36,04 11,27

   Kontrakty CIRS 4,59 1,19

   Opcje 6,35 1,94

Instrumenty na stop´ procentowà 164,77 19,60

   Kontrakty FRA 96,28 7,69

   Kontrakty IRS 67,49 11,82

   Opcje 0,42 0,06

   Kontrakty forward na obligacje 0,52 0,03

Instrumenty zwiàzane z rynkiem akcji 0,04 0,19

Instrumenty kredytowe 0,00 0,00

1 Dla instrumentów walutowych przedstawiono wartoÊç nominalnà transakcji pochodnych na kursy wymiany z∏otego 
wzgl´dem walut obcych.
2 Zgodnie z zastosowanà metodykà badania, ekspozycja z tytu∏u walutowych transakcji forward i fx swap zosta∏a uj´ta 
jako jedna pozycja.
èród∏o: badanie NBP, w którym uczestniczy∏o 13 banków krajowych. Dane zebrano i zaprezentowano zgodnie z metodykà opracowanà 
przez Bank Rozrachunków Mi´dzynarodowych i stosowanà w badaniu pozycji z tytu∏u zawartych na rynku OTC transakcji, których przed-
miotem sà instrumenty pochodne. Por. Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 2004, Basel 
2005 Bank for International Settlements.
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regionie. Rynek w Polsce wyró˝nia∏a relatywnie wysoka p∏ynnoÊç w segmencie kontraktów FRA 
i kontraktów IRS. Krajowe instytucje finansowe mog∏y zatem zajmowaç pozycje pozabilansowe 
z ekspozycjà na ca∏à krzywà dochodowoÊci. W Polsce, podobnie jak na rynku czeskim i w´gierskim, 
dominowa∏y transakcje na krajowe stopy procentowe (tabela 5.4.4). Cechà charakterystycznà 
wspomnianych rynków by∏ tak˝e bardzo niski udzia∏ transakcji z podmiotami niefinansowymi. Du˝a 
aktywnoÊç banków wynika∏a z wykorzystywania tych instrumentów zarówno do zabezpieczania 
swoich pozycji w papierach skarbowych, jak i do spekulacji na zmiany stóp procentowych. W ˝ad-
nym z paƒstw naszego regionu nie wykszta∏ci∏ si´ rynek opcji. 

Nale˝y dodaç, ˝e kontrakty FRA i IRS nominowane w z∏otych by∏y przedmiotem obrotu tak˝e 
poza Polskà – na rynku londyƒskim. NBP nie ma danych o wartoÊci transakcji mi´dzy nierezyden-
tami. Na podstawie informacji uzyskanych od uczestników rynku mo˝na jednak szacowaç, ˝e 
wartoÊç transakcji IRS na rynku offshore by∏a zbli˝ona do obrotów na rynku krajowym. Bioràc pod 
uwag´ powy˝sze informacje oraz du˝y udzia∏ nierezydentów w operacjach z bankami krajowymi, 
nale˝y stwierdziç, ˝e p∏ynnoÊç pozagie∏dowego rynku derywatów na polskie stopy procentowe by∏a 
w du˝ym stopniu kszta∏towana przez banki londyƒskie.

W 2004 r. zasz∏a istotna zmiana w iloÊciowym rozwoju rynku FRA i IRS. Obserwowany 
od powstania krajowego rynku FRA wzrost jego wielkoÊci, mierzony wartoÊcià pozycji brutto 
banków z tytu∏u zawartych kontraktów, zosta∏ zahamowany. W porównaniu z koƒcem 2003 r., 
wartoÊç zaanga˝owania systemu bankowego na rynku FRA zmniejszy∏a si´ a˝ o ponad 40% 
(wykres 5.4.1). Zmiany wartoÊci pozycji banków w pierwszej po∏owie 2004 r. by∏y prawdopodob-
nie konsekwencjà wydarzeƒ, jakie zasz∏y na rynku d∏ugu w IV kwartale 2003 r. W wyniku du˝ej 
zmiany stóp procentowych niektóre banki ponios∏y du˝e straty na pozycjach pozabilansowych na 
stopy procentowe. Efektem tego by∏o ograniczenie limitów otwartych pozycji w instrumentach 

Tabela 5.4.4. Ârednie dzienne obroty na rynku instrumentów pochodnych OTC na stopy 
procentowe w Polsce, Czechach i na W´grzech w kwietniu 2004 r. (w mln USD)

Polska Czechy W´gry

Kontrakty FRA 691 477 105

   – w tym FRA w walucie krajowej 635 260 93

   – w tym z klientami niebankowymi 14 2 0

Kontrakty IRS 267 60 90

   – w tym IRS w walucie krajowej 213 19 87

   – w tym z klientami niebankowymi 1 0 0

Opcje 0 2 0

RAZEM 958 539 195

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie wyników badania Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 
2004 udost´pnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank W´gier.

Wykres 5.4.1. WielkoÊç rynku FRA

Uwaga: wartoÊç nominalna brutto kontraktów FRA (sprzedanych i kupionych) w portfelach banków krajowych.
èród∏o: dane NBP.
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Wykres 5.4.2. WielkoÊç rynku IRS

Uwaga: wartoÊç nominalna brutto kontraktów IRS (sprzedanych i kupionych) w portfelach banków krajowych.
èród∏o: dane NBP.
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Wykres 5.4.3. Ârednie miesi´czne obroty netto na rynku FRA

Uwaga: dla transakcji mi´dzy bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczoÊci.
èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do 
tych funkcji.
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Wykres 5.4.4. Ârednie miesi´czne obroty netto na rynku IRS

Uwaga: dla transakcji mi´dzy bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczoÊci.
èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do 
tych funkcji.
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pochodnych. Redukcja ekspozycji mog∏a w najwi´kszym stopniu dotknàç instrumentu, w którym 
zaanga˝owanie by∏o najwi´ksze – kontraktów FRA. 

W 2004 r. zwi´kszy∏a si´ wartoÊç pozycji w kontraktach IRS – wartoÊç nominalna zawartych 
kontraktów wzros∏a o blisko 50% (wykres 5.4.2). Analizujàc pozycje pozabilansowe, warto tak˝e 
zwróciç uwag´ na mniejszy ni˝ w ubieg∏ych latach udzia∏ operacji IRS zawartych z nierezydentami 
(spadek do 60%).

O zahamowaniu rozwoju rynku FRA Êwiadczy tak˝e stabilizacja obrotów (wykres 5.4.3). 
W 2004 r. Êrednie dzienne obroty utrzymywa∏y si´ na poziomie podobnym jak w 2003 r. i wynios∏y 
3,4 mld z∏. Zabrak∏o g∏ównego czynnika rozwoju w postaci powi´kszania si´ grupy aktywnych 
uczestników rynku. W zasadzie wszystkie wi´ksze banki prowadzàce dzia∏alnoÊç w Polsce zawierajà 
kontrakty FRA. Na rynku IRS nastàpi∏ natomiast znaczny wzrost wartoÊci dokonywanych operacji. 
Ârednie dzienne obroty wzros∏y o oko∏o 48% i wynios∏y 0,83 mld z∏. Banki krajowe by∏y szczególnie 
aktywne w listopadzie i grudniu, czyli wtedy, kiedy spad∏y obroty na rynku FRA (wykres 5.4.4). 

Przedstawione tendencje, które zasz∏y w 2004 r. na rynku kontraktów FRA i IRS, mia∏y jednà 
wspólnà przyczyn´. Znacznie zmniejszy∏o si´ zaanga˝owanie banków krajowych w kontraktach 
FRA, gdy˝ dealerzy przenieÊli swojà aktywnoÊç na rynek IRS. Warto tu wspomnieç, ˝e wi´kszoÊç 
transakcji na rynku FRA s∏u˝y∏a bankom do zabezpieczania ich pozycji w bonach skarbowych i obli-
gacjach o krótkim terminie zapadalnoÊci. W drugiej po∏owie 2004 r. uczestnicy rynku u˝ywali w tym 
celu krótkoterminowych, g∏ównie jednorocznych, transakcji wymiany p∏atnoÊci odsetkowych.

Zabezpieczenie sk∏adajàce si´ z 1Y IRS odpowiada z∏o˝eniu trzech kontraktów FRA – 3x6, 
6x9 i 9x12, z których ka˝dy ma nomina∏ równy transakcji swapowej. Jest tak, gdy˝ BPV432 kon-
traktu 1Y IRS jest w przybli˝eniu trzy razy wi´ksze ni˝ BPV kontraktu FRA na 3M WIBOR. Oznacza 
to, ˝e spadek wartoÊci pozycji w kontraktach FRA móg∏ byç rekompensowany trzy razy mniejszym 
wzrostem zaanga˝owania na rynku IRS, przy za∏o˝eniu utrzymania tej samej ekspozycji na ryzyko 
stopy procentowej w operacjach pozabilansowych. T∏umaczy to znaczne zmniejszenie (o 220 mld 
z∏) pozycji brutto w kontraktach FRA i mniej ni˝ proporcjonalny wzrost wartoÊci nominalnej port-
fela IRS (o 100 mld z∏). O tym, ˝e banki krajowe coraz ch´tniej zawiera∏y mi´dzy sobà transakcje 
wymiany p∏atnoÊci odsetkowych, Êwiadczy∏ tak˝e wy˝szy w drugiej po∏owie 2004 r. udzia∏ operacji 
mi´dzy rezydentami (Êrednio o 10 pkt proc. ni˝ w pierwszej po∏owie roku).

WartoÊç transakcji zawieranych w najs∏abiej rozwini´tym segmencie instrumentów pochod-
nych OTC na stopy procentowe – na rynku opcji – nadal by∏a bardzo niska. Ârednie miesi´czne 
obroty netto wynios∏y w 2004 r. oko∏o 0,1 mld z∏. W wi´kszoÊci by∏y to operacje z klientami nie-
bankowymi oraz transakcje s∏u˝àce do domykania ekspozycji powsta∏ej w wyniku ich zawarcia. 
Transakcje zabezpieczajàce (ang. hedge back-to-back) by∏y zawierane z bankami zagranicznymi, 
najcz´Êciej ze spó∏kami matkami433. 

W 2004 r. na krajowym rynku derywatów pojawi∏ si´ nowy instrument – Overnight Index 
Swap (ramka 5.4.1). Kwotowania tego instrumentu, dla którego stawkà referencyjnà by∏ O/N 
WIBOR, zamieszcza∏ jeden z brokerów. Ze wzgl´du na czas potrzebny na przygotowanie procedur 
zarzàdzania ryzykiem tego instrumentu jedynie kilka banków by∏o uczestnikami rynku OIS. NBP nie 
ma danych o wartoÊci obrotów, jednak na podstawie informacji uzyskanych od dealerów miesi´cz-
nà wartoÊç zawieranych transakcji mo˝na szacowaç na 100 mln z∏. Przewa˝a∏y transakcje o ter-
minie zapadalnoÊci do dwóch tygodni, co bezpoÊrednio wynika∏o z terminu zapadalnoÊci operacji 
otwartego rynku przeprowadzanych przez NBP. W kwietniu 2004 r. Polskie Stowarzyszenie Deale-
rów Bankowych FOREX Polska wyda∏o rekomendacj´ Transakcja swapa odsetkowego opartego 
na indeksie WIBOR Overnight (OIS). Pewnym ograniczeniem rozwoju rynku OIS w Polsce by∏ brak 
wiarygodnej stawki referencyjnej. O/N WIBOR nie zawsze dobrze odzwierciedla∏ koszt pozyskania 

432 BPV – basis point value – podstawowa miara stosowana w zarzàdzaniu portfelem instrumentów odsetkowych, która 
informuje o zmianie wartoÊci instrumentu (portfela) wywo∏anej przesuni´ciem krzywej dochodowoÊci o jeden punkt 
bazowy. Na przyk∏ad, BPV dla kontraktu FRA 3x6 o nominale 100 mln z∏ wynosi oko∏o 2.500 z∏ (100.000.000 z∏ * 1/4 * 
0,01%, gdzie 1/4 to czas w uj´ciu rocznym).

433 Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 213.
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pieniàdza na rynku mi´dzybankowym, co powodowa∏o, ˝e stosowanie OIS nie by∏o efektywne. 
Dlatego w drugiej po∏owie 2004 r. NBP wraz z Polskim Stowarzyszeniem Dealerów Bankowych 
FOREX Polska pracowa∏ nad wprowadzeniem bardziej reprezentatywnej stopy referencyjnej – stawki 
POLONIA. RównoczeÊnie Êrodowisko dealerskie opracowywa∏o rekomendacj´ dla OIS rozliczanych 
wed∏ug tego nowego indeksu. NBP b´dzie przeprowadza∏ fixing stawki POLONIA ju˝ w styczniu 
2005 r. Powinno si´ to przyczyniç do zwi´kszenia aktywnoÊci banków w tym nowym segmencie 
rynku derywatów. Patrzàc na bardzo szybki rozwój rynku OIS w strefie euro w ostatnich latach434, 
nale˝y przypuszczaç, ˝e tak˝e w Polsce OIS stanie si´ jednym z najbardziej p∏ynnych instrumentów 
krajowego pozagie∏dowego rynku derywatów.  

Struktura rynku

Podobnie jak w poprzednich latach, na rynku kontraktów FRA zawierano transakcje, w których 
stawkà referencyjnà by∏y 1M, 3M i 6M WIBOR. W 2004 r. nieznacznie zwi´kszy∏a si´ liczba operacji 
o terminie zapadalnoÊci powy˝ej jednego roku (12x15, 12x18, 18x24), jednak nadal ten segment 
rynku by∏ ma∏o p∏ynny. Spad∏o zainteresowanie kontraktami FRA typu IMM435. Aktywne uczestnictwo 
wi´kszoÊci banków krajowych uniemo˝liwia∏o arbitra˝ pomi´dzy rynkiem fx swap a rynkiem FRA. 
Standardowe kwoty nominalne transakcji FRA mia∏y wartoÊç od 100 do 300 mln z∏, a kwotowane 
spready pomi´dzy kursem kupna i sprzeda˝y nadal wynosi∏y 5–10 punktów bazowych.

W 2004 r. wyraênie zmieni∏a si´ struktura terminowa obrotów na rynku transakcji wymiany p∏at-
noÊci odsetkowych. Znacznie zwi´kszy∏ si´ udzia∏ operacji o najkrótszym terminie zapadalnoÊci – g∏ów-

434 Euro Money Market Study 2004. Frankfurt 2005 ECB, s. 24–27.

435 FRA IMM to kontrakty, dla których data fixingu przypada w trzecià Êrod´ miesiàca z cyklu marzec, czerwiec, wrzesieƒ, 
grudzieƒ.

Ramka 5.4.1

OVERNIGHT INDEX SWAP (OIS) I JEGO ZASTOSOWANIA

Overnight Index Swap jest transakcjà wymiany p∏atnoÊci odsetkowych, w której odsetki 
od uzgodnionej w umowie kwoty nominalnej naliczane wed∏ug sta∏ej stopy procentowej 
sà wymieniane na odsetki naliczane wed∏ug zmiennej stopy procentowej – kapitalizowanej 
stopy O/N. Sà to transakcje krótkoterminowe, o terminie zapadalnoÊci do 1 roku. OIS jest 
kontraktem rozliczanym ró˝nicowo – strony transakcji wymieniajà w rzeczywistoÊci jedynie 
ró˝nic´ mi´dzy odsetkami naliczonymi wed∏ug sta∏ej stopy procentowej a odsetkami naliczo-
nymi wed∏ug stopy wyznaczonej na podstawie dziennych stawek referencyjnych O/N.

OIS u∏atwia zarzàdzanie p∏ynnoÊcià w bankach, gdy˝ pozwala zagwarantowaç sta∏y 
poziom kosztów finansowania na rynku pieni´˝nym. Standardowo banki finansujà swoje 
pozycje w skarbowych papierach wartoÊciowych na rynku mi´dzybankowym transakcjami 
O/N lub T/N. Zakup kontraktu OIS (p∏acenie odsetek wed∏ug ustalonej stopy procentowej) 
uniezale˝nia koszt refinansowania pozycji od nag∏ych zmian p∏ynnoÊci w sektorze banko-
wym i wahaƒ stawki O/N. Instrument ten umo˝liwia ustalenie z góry kosztów utrzymywania 
rezerwy obowiàzkowej. OIS mo˝e byç stosowany tak˝e do spekulacji na zmiany stóp pro-
centowych banku centralnego. Zaletà takiej spekulacji jest to, ˝e ze wzgl´du na rozliczenie 
ró˝nicowe nie wywo∏uje ona znacznych przep∏ywów finansowych. W strefie euro przy wyko-
rzystaniu tych swapów dokonywano zyskownego arbitra˝u, gdy stopa OIS by∏a ni˝sza od 
oprocentowania podstawowych operacji refinansujàcych1. OIS mogà te˝ stosowaç podmioty 
niefinansowe do zabezpieczenia oprocentowania nadwy˝ek gotówkowych lokowanych 
w jednodniowych depozytach.

1 Por. Euro Money Market Study 2001. Frankfurt 2002 ECB, s. 15–18 oraz 28–30.
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nie 1Y IRS (wykres 5.4.5). By∏o to skutkiem wspomnianego przeniesienia aktywnoÊci dealerów z rynku 
kontraktów FRA na 1Y IRS. Wzrost operacji o rocznym horyzoncie spowodowa∏ spadek udzia∏ów pozo-
sta∏ych kategorii kontraktów. Dodatkowo, popyt na transakcje o horyzoncie powy˝ej 3 lat ograniczy∏a 
dekonwergencja stóp procentowych436. Segment transakcji z terminem zapadalnoÊci powy˝ej 10 lat 
nadal by∏ ma∏o p∏ynny. W 2004 r. wzros∏o zainteresowanie krótkoterminowymi transakcjami, w których 
stawkà referencyjnà by∏a jednomiesi´czna stopa procentowa (kontrakty 1Y IRS ze zmiennà stopà 1M 
WIBOR). Takie operacje pojawi∏y si´ na rynku krajowym ju˝ w 2003 r. Dealerzy zapewniali sobie poziom 
kosztów finansowania pozycji w krótkoterminowych papierach skarbowych, zawierajàc kontrakty ze 
stawkà 1M WIBOR, gdy˝ ta stopa lepiej ni˝ 3M WIBOR odzwierciedla∏a efektywny koszt tego finan-
sowania (najcz´Êciej transakcje po˝yczkowe O/N lub T/N). Poza tym kontrakty IRS z jednomiesi´cznà 
stopà zmiennà mog∏y byç alternatywà dla transakcji FRA, w których stawkà referencyjnà by∏ 1M WIBOR. 
Standardowe kwoty kontraktów IRS nie zmienia∏y si´ i wynosi∏y 25–50 mln z∏.

Uczestnicy rynku

Uczestnikami rynku pozagie∏dowych instrumentów pochodnych na stop´ procentowà by∏y 
prawie wy∏àcznie banki. Zarówno rynek kontraktów FRA, jak i kontraktów IRS charakteryzowa∏y 
si´ du˝à koncentracjà – udzia∏ 5 najbardziej aktywnych banków w obrotach ogó∏em netto wyniós∏ 
oko∏o 75% (wykres 5.4.6). W 2004 r. wzros∏a liczba banków krajowych, które regularnie zawiera∏y 
kontrakty IRS. Funkcj´ animatorów rynku (ang. market-maker) nadal jednak pe∏ni∏y trzy banki. Dane 
o obrotach i pozycjach banków potwierdzajà, ˝e du˝à rol´ na krajowym rynku derywatów na stop´ 
procentowà odgrywa∏y banki zagraniczne (g∏ównie londyƒskie). Podobnie jak na kasowym rynku 
walutowym i rynku fx swap aktywnoÊç nierezydentów silnie wp∏ywa∏a na p∏ynnoÊç kontraktów FRA 
i IRS. Na rynku IRS banki zagraniczne cz´sto stosowa∏y strategi´ calendar spread – gr´ na nierów-
noleg∏e przesuni´cie krzywej dochodowoÊci.

Transakcje z podmiotami niebankowymi by∏y zawierane rzadko i mia∏y kilkuprocentowy 
udzia∏ w obrotach (tabela 5.4.4). Polskie przedsi´biorstwa sporadycznie zabezpiecza∏y si´ przed 
ryzykiem stopy procentowej, mimo ˝e wi´kszoÊç z nich by∏a nara˝ona na ten rodzaj ryzyka. Ma∏e 
zainteresowanie instrumentami pochodnymi wÊród przedsi´biorstw wynika∏o z wysokich kosztów 
stosowania derywatów i obaw co do skutecznoÊci zabezpieczenia (ramka 5.4.1). Na podstawie 
danych NBP mo˝na wnioskowaç, ˝e przedsi´biorstwa sporadycznie zajmujà pozycje w kontraktach 
FRA. W zarzàdzaniu ryzykiem stopy procentowej klienci cz´Êciej wykorzystywali natomiast transak-

436 Dekonwergencja stóp procentowych – zjawisko polegajàce na oddalaniu si´ rentownoÊci polskich obligacji 
skarbowych i kontraktów IRS od poziomów wyst´pujàcych w krajach strefy euro.

Wykres 5.4.5. Struktura terminowa kontraktów IRS w 2003 i 2004 r.

Uwaga: struktura wed∏ug pierwotnych terminów zapadalnoÊci, przedzia∏y zapadalnoÊci kontraktów sà prawostronnie 
domkni´te.
èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do 
tych funkcji.
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cje IRS, mimo ˝e zakup tego instrumentu wià˝e si´ ze spe∏nieniem rygorystycznych wymogów kre-
dytowych. Emitenci obligacji d∏ugoterminowych mogli stosowaç kontrakty IRS w celu dopasowania 
profilu oprocentowania aktywów i pasywów. W 2004 r. du˝ym zainteresowaniem klientów cieszy∏y 
si´ swapy amortyzowane i zaliczkowe (ang. amortising and drawdown swaps).

Wykres 5.4.6. Koncentracja obrotów na rynku kontraktów FRA i IRS

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych banków uczestniczàcych w Polsce w badaniu Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange 
and derivatives market activity in 2004.
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WYKORZYSTYWANIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 
PRZEZ POLSKIE PRZEDSI¢BIORSTWA 

W ZABEZPIECZANIU RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ

Na prze∏omie marca i kwietnia 2004 r. NBP za poÊrednictwem firmy Ipsos i systemu 
Emitent przeprowadzi∏ badanie ankietowe dotyczàce wykorzystywania przez przedsi´bior-
stwa instrumentów pochodnych w zarzàdzaniu ryzykiem stopy procentowej. Analizà obj´to 
odpowiedzi 363 firm ró˝norodnych pod wzgl´dem wielkoÊci, formy prawnej, bran˝y, okresu 
dzia∏alnoÊci oraz doÊwiadczeƒ w zakresie powiàzaƒ z rynkiem finansowym (badano zarówno 
emitentów akcji na rynku publicznym, emitentów instrumentów d∏u˝nych, jak i firmy nieko-
rzystajàce dotychczas z tej formy pozyskania kapita∏u)1. 

Badanie potwierdza, ˝e zmiany stóp procentowych sà czynnikiem wp∏ywajàcym na 
wyniki finansowe przedsi´biorstw dzia∏ajàcych w Polsce. Na pytanie, czy firma jest nara˝ona 
na ryzyko stopy procentowej, ponad 25,3% ankietowanych firm odpowiedzia∏o „zdecydowa-
nie tak”, a 37,2% „raczej tak” (wykres 5.4.7). Odsetek badanych podmiotów, które uwa˝ajà, 
˝e sà nara˝one na ten rodzaj ryzyka, jest najwi´kszy wÊród grupy du˝ych przedsi´biorstw, 
a najmniejszy wÊród ma∏ych firm. Jedynie 11,8% ankietowanych instytucji uzna∏o, ˝e ich 
dzia∏alnoÊç nie wià˝e si´ z ekspozycjà na ryzyko stopy procentowej.

Zdecydowana wi´kszoÊç przedsi´biorstw, pomimo ˝e jest nara˝ona na ryzyko stopy pro-
centowej, nie stara∏a si´ w przesz∏oÊci regularnie ograniczaç tego rodzaju ryzyka. Na pytanie, 
czy kiedykolwiek przedsi´biorstwo zabezpiecza∏o si´ przed wspomnianym rodzajem ryzyka, 
jedynie 7,8% stwierdzi∏o, ˝e robi∏o to „cz´sto” lub „bardzo cz´sto”. WÊród badanych firm tylko 
1,6% zawsze zabezpiecza∏o si´ przed zmianami stóp procentowych. Warto zwróciç uwag´, ˝e 
firmy, które pozyskujà kapita∏ na rynku finansowym, emitujàc instrumenty d∏u˝ne ,cz´Êciej ni˝ 
inne podmioty zabezpieczajà ekspozycj´ na ryzyko stopy procentowej (wykres 5.4.8).

Ramka 5.4.2

1  Metodyka badania i szczegó∏owa charakterystyka badanej próby zosta∏y opisane w opracowaniu Wybrane 
determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d∏u˝nych w Polsce, Warszawa 2004 NBP,
s. 8–11.
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Wykres 5.4.7. Nara˝enie przedsi´biorstw na ryzyko stopy procentowej

Baza: 363 przedsi´biorstwa.

Uwagi: ma∏e, Êrednie i du˝e przedsi´biorstwa sà definiowane jako firmy o przychodach netto, odpowiednio, 
do 7 mln euro w∏àcznie, od 7 do 40 mln euro w∏àcznie oraz powy˝ej 40 mln euro. Przyj´ty podzia∏ jest 
zgodny z zapisami ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. z 1999 r., nr 
101, poz. 1178).
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Wykres 5.4.8. Zabezpieczanie si´ przed ryzykiem stopy procentowej

Baza: 320 przedsi´biorstw. Próba nie obejmuje przedsi´biorstw, które stwierdzi∏y, ˝e „nie” sà nara˝one na ryzyko 
stopy procentowej.
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stopy procentowej i które „nigdy” nie zabezpiecza∏y si´ przed tym ryzykiem.
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Podobnie jak w poprzednich latach, ma∏o aktywni na rynku instrumentów pochodnych byli 
inwestorzy instytucjonalni. Ze wzgl´du na horyzont inwestycyjny tych podmiotów kontrakty IRS sà 
doskona∏ym narz´dziem pozwalajàcym na efektywne zarzàdzanie portfelem obligacji skarbowych. 
Zmiany w regulacjach sektorowych, które wesz∏y w ˝ycie w 2004 r., umo˝liwi∏y zak∏adom ubez-
pieczeƒ i funduszom inwestycyjnym otwartym wykorzystywanie tego instrumentu do ograniczania 
ryzyka inwestycyjnego (zabezpieczania wartoÊci portfela papierów d∏u˝nych). Nadal nie wydano 
jednak rozporzàdzenia okreÊlajàcego zasady dokonywania przez OFE lokat w prawa pochodne 
w celu zabezpieczania si´ przed ryzykiem inwestycyjnym. Planuje si´, ˝e prace nad tym dokumen-
tem zostanà zakoƒczone w 2005 r. Wzrost wartoÊci oraz wyd∏u˝anie duration portfeli obligacji 
w posiadaniu tych instytucji zwi´kszajà ryzyko spadku wartoÊci oszcz´dnoÊci przysz∏ych emerytów. 
Ryzyko to mo˝e si´ zmaterializowaç w przypadku znacznego wzrostu stóp procentowych.

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Wydaje si´, ˝e minà∏ ju˝ okres szybkiego rozwoju krajowego rynku pozagie∏dowych instru-
mentów pochodnych na stopy procentowe. Jest ma∏o prawdopodobne, aby w Polsce powsta∏ mi´-
dzybankowy rynek opcji na stop´ procentowà. W najbli˝szych latach, ze wzgl´du na wysokie koszty 
kupna odpowiednich systemów oraz koniecznoÊç opracowania procedur zarzàdzania ryzykiem, 
raczej ˝aden bank nie b´dzie prowadzi∏ portfela tych instrumentów. Po wprowadzeniu w Polsce 
wspólnej waluty banki krajowe mogà natomiast pe∏niç jedynie funkcj´ poÊrednika w sprzeda˝y 
opcji na stopy procentowe strefy euro klientom niebankowym, a portfele tych instrumentów b´dà 
zarzàdzane za granicà przez ich podmioty dominujàce437. 

Przedsi´biorstwa, które kiedykolwiek zabezpiecza∏y si´ przed ryzykiem stopy procento-
wej, poproszono o wskazanie, jak cz´sto wykorzystujà poszczególne instrumenty finansowe 
w swoich strategiach zabezpieczajàcych. Analiza udzielonych odpowiedzi potwierdza, ˝e 
przedsi´biorstwa bardzo rzadko wykorzystujà instrumenty pochodne. JeÊli ju˝ decydujà si´ 
na zabezpieczanie przed ryzykiem za pomocà derywatów, to stosujà najcz´Êciej instrumenty 
o prostej konstrukcji – kontrakty FRA, IRS i futures (wykres 5.4.9).

W badaniu podj´to prób´ zidentyfikowania najistotniejszych czynników, które mogà byç 
przyczynà ma∏ego zainteresowania instrumentami pochodnymi wÊród przedsi´biorstw nara˝o-
nych na ryzyko stopy procentowej2. Najwa˝niejszymi przyczynami rzadkiego wykorzystywania 
instrumentów pochodnych sà, zdaniem ankietowanych podmiotów, koszty oraz obawy co do 
skutecznoÊci ich stosowania. Du˝a cz´Êç przedsi´biorstw uwa˝a, ˝e korzyÊci z zabezpieczania 
w stosunku do jego kosztów sà zbyt ma∏e (Êrednia ocena 3,08; dla 37,5% firm czynnik bardzo 
istotny lub istotny). W opinii badanych podmiotów istotnymi czynnikami sà tak˝e koszty produk-
tów/instrumentów oferowanych zarówno przez banki (Êrednia ocena 3,02; dla 34,1% firm czyn-
nik bardzo istotny lub istotny), jak i gie∏dy (Êrednia ocena 2,77; dla 26,6% firm czynnik bardzo 
istotny lub istotny). Obawy firm budzi∏a tak˝e skutecznoÊç oferowanych strategii (Êrednia ocena 
2,79; dla 29,7% firm czynnik bardzo istotny lub istotny). Czynniki, które w powszechnej opinii 
mogà byç barierà w stosowaniu derywatów – skomplikowana ksi´gowoÊç operacji na instrumen-
tach pochodnych oraz nieznajomoÊç instrumentów i zasad dzia∏ania rynku – zosta∏y uznane przez 
ankietowanych za najmniej istotne (Êrednie oceny odpowiednio: 2,16 i 2,25). Nale˝y dodaç, ˝e 
dla co piàtego przedsi´biorstwa brak zgody w∏aÊcicieli firmy na zawieranie transakcji na instru-
mentach pochodnych by∏ istotnym lub bardzo istotnym powodem ich niewykorzystywania.

2  Ankietowane podmioty ocenia∏y istotnoÊç czynników wed∏ug nast´pujàcej skali porzàdkowej: 1, 2, 3, 4, 5, 
przy czym wartoÊç 1 oznacza∏a brak istotnoÊci danego czynnika, a wartoÊç 5 bardzo wysokà istotnoÊç. Baza 
przedsi´biorstw odpowiadajàcych na to pytanie liczy∏a 320 podmiotów (nie obejmowa∏a firm, które stwierdzi∏y, 
˝e nie sà nara˝one na ryzyko stopy procentowej).

437 Szerzej na temat uwarunkowaƒ rozwoju rynku opcji na stopy procentowe w Polsce: Rozwój systemu finansowego 
w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 212–213.
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Najwi´kszy potencja∏ rozwoju ma rynek OIS. Wprowadzenie nowej stawki referencyjnej dla 
tego instrumentu powinno byç impulsem do jego rozwoju. W wielu bankach konieczne jest jednak 
opracowanie procedur operacyjnych zwiàzanych z monitorowaniem pozycji i ryzyka generowanego 
przez transakcje OIS. Po wprowadzeniu stawki referencyjnej POLONIA mo˝e nastàpiç okresowe 
ograniczenie aktywnoÊci banków. Uczestnicy rynku mogà podzieliç si´ na dwie grupy – zwolenników 
nowej i starej stawki. Cz´Êç banków mo˝e preferowaç rozliczanie OIS wed∏ug O/N WIBOR, gdy˝ 
poprzez uczestnictwo w fixingu tego indeksu mogà w wi´kszym stopniu wp∏ywaç na jego poziom. 

Do czasu wejÊcia Polski do strefy euro p∏ynnoÊç rynku FRA nie powinna zmieniç si´ istotnie. 
Lepsze perspektywy rozwoju ma rynek IRS. Rozwój iloÊciowy tego rynku mo˝e byç stymulowany 
wzrostem zaanga˝owania inwestorów instytucjonalnych oraz wyd∏u˝aniem duration krajowego 
d∏ugu publicznego. Najwa˝niejszymi czynnikami kszta∏tujàcymi struktur´ i p∏ynnoÊç rynku kontrak-
tów IRS i FRA w najbli˝szych latach b´dà:

–  niskie limity kredytowe w bankach krajowych nak∏adane na kontrahentów transakcji, co 
mo˝e ograniczaç p∏ynnoÊç rynku,

–  aktywnoÊç niebankowych instytucji finansowych i umo˝liwienie OFE ograniczania ryzyka 
inwestycyjnego poprzez lokaty w prawa pochodne,

–  rozwój rynku kontraktów futures na obligacje skarbowe na GPW (instrument ten b´dzie 
alternatywà dla kontraktów IRS),

–  rzadkie wykorzystywanie instrumentów pochodnych w zarzàdzaniu ryzykiem stopy procen-
towej przez polskie przedsi´biorstwa.

Du˝e zmiany na krajowym rynku instrumentów pochodnych OTC b´dà zwiàzane z przystà-
pieniem Polski do UGW. Patrzàc na przeobra˝enia na rynkach finansowych paƒstw, które przystàpi∏y 
do strefy euro, mo˝na oczekiwaç znacznego spadku obrotów na rynku kontraktów FRA, a nawet 
atrofii tego rynku (tabela 5.4.5). Obserwowany w Finlandii znacznie mniejszy spadek wartoÊci 
transakcji IRS, a w Portugalii nawet czterokrotny wzrost wynikajà w du˝ej mierze z metodyki spo-
rzàdzania statystyk – zaliczania do kategorii IRS instrumentu OIS oraz szybkiego rozwoju rynku OIS 
w strefie euro. Wydaje si´ zatem, ˝e w Polsce w najbli˝szych latach powinien rozwijaç si´ rynek OIS, 
aby po wprowadzeniu euro banki i ich klienci znali ten instrument i mogli byç aktywnymi uczestni-
kami rynku swapów rozliczanych wed∏ug stawki EONIA. Poniewa˝ funkcjonowanie na rynku strefy 
euro i centralizacja zarzàdzania ryzykiem b´dà wiàza∏y si´ z ograniczeniem operacji mi´dzybanko-
wych, warto promowaç produkty nakierowane na klientów niebankowych, dopasowane do ich 
indywidualnych potrzeb. W ofertach banków nale˝y oczekiwaç bardziej z∏o˝onych instrumentów 
pochodnych i produktów strukturyzowanych.

5.4.2.2. Walutowe instrumenty pochodne

WielkoÊç rynku

Cechà charakterystycznà rynku walutowych instrumentów pochodnych OTC na kurs z∏ote-
go, forinta i korony czeskiej by∏a dominacja operacji zawieranych mi´dzy nierezydentami. By∏o to 
szczególnie widoczne na najbardziej p∏ynnym rynku – rynku transakcji forward (tabela 5.4.6). Banki 

Tabela 5.4.5. Ârednie dzienne obroty w wybranych segmentach rynku pozagie∏dowych 
instrumentów pochodnych w Finlandii i Portugalii (w mln USD)

1998 2001 2004

Finlandia

Kontrakty FRA 1.781 30 43

Kontrakty IRS 331 328 209

Portugalia

Kontrakty FRA 801 38 0

Kontrakty IRS 157 288 627

èród∏o: oÊwiadczenia prasowe Banku Finlandii: Survey of foreign exchange and derivatives market activity in Finland, Spring 2001; Survey 
of foreign exchange and derivatives market activity in Finland. Spring 2004, oraz oÊwiadczenie prasowe Banku Portugalii: Triennial Central 
Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity. Data for Portugal – Preliminary Results.
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londyƒskie dokonywa∏y terminowych transakcji wymiany walut najcz´Êciej z niebankowymi insty-
tucjami finansowymi. Du˝a wartoÊç obrotów na rynku forward w Polsce wynika równie˝ z du˝ej 
wartoÊci operacji banków krajowych z klientami niefinansowymi. W 2004 r. rynek pochodnych 
transakcji z∏otowych wyró˝nia∏ si´ rozwini´tym, w porównaniu z rynkami innych walut Europy 
Ârodkowo-Wschodniej, segmentem opcji (tabela 5.4.7). Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e podobnie jak 
na rynku forward du˝a cz´Êç transakcji (oko∏o 50%) by∏a zawierana poza Polskà – mi´dzy bankami 
z Londynu i Nowego Jorku. 

Dla ˝adnej z walut naszego regionu nie wykszta∏ci∏ si´ p∏ynny rynek dwuwalutowych trans-
akcji wymiany p∏atnoÊci odsetkowych. Ârednie dzienne obroty na rynku kontraktów CIRS, w któ-
rych jednà z walut jest z∏oty, forint lub korona czeska, wynios∏y w kwietniu 2004 r. zaledwie kilka 
milionów USD438. 

Istotnà cechà, która w 2004 r. odró˝nia∏a krajowy rynek walutowych instrumentów pochod-
nych OTC od rynku instrumentów na stopy procentowe, by∏ znacznie wy˝szy udzia∏ transakcji 
z klientami niebankowymi. Mi´dzybankowy rynek transakcji forward, na którym Êrednie dzienne 
obroty netto w 2004 r. wynios∏y 0,16 mld z∏, by∏ blisko pi´ciokrotnie mniejszy od rynku klien-
towskiego – Êrednie dzienne obroty 0,76 mld z∏ (wykres 5.4.10). Podobna sytuacja wyst´powa∏a 
w Czechach i na W´grzech (tabela 5.4.8). Klienci niebankowi bardzo cz´sto stosowali transakcje 
forward do zabezpieczania si´ przed ryzykiem kursowym. Na rynku mi´dzybankowym zamiast 
transakcji forward wykorzystywano natomiast syntetyczne kontrakty terminowe, b´dàce z∏o˝eniem 
transakcji zawieranych na bardziej p∏ynnych rynkach – kasowym rynku walutowym i rynku fx swap. 
W 2004 r. nie zmieni∏a si´ znaczàco p∏ynnoÊç mi´dzybankowego rynku transakcji forward w Pol-
sce. W II po∏owie roku nieznacznie wzrós∏ udzia∏ operacji zawieranych z bankami zagranicznymi 
i wyniós∏ oko∏o 90%.

W 2004 r. znacznie (o oko∏o 50%) wzros∏y obroty na rynku klientowskim. Wyraêne zwi´k-
szenie p∏ynnoÊci tego segmentu rynku transakcji forward nastàpi∏o po przystàpieniu Polski do 
UE (wykres 5.4.10). Wynika∏o to ze wzrostu wymiany handlowej i zwiàzanego z tym wi´kszego 
zapotrzebowania na instrumenty pozwalajàce zabezpieczyç wartoÊç przysz∏ych p∏atnoÊci nomino-
wanych w walutach obcych.

Tabela 5.4.6. Ârednie dzienne obroty na rynku forward z∏otego, korony czeskiej i forinta 
w kwietniu 2004 r. (w mln USD)

Z∏oty Korona czeska Forint

Obroty ogó∏em, w tym: 483 253 308

   – transakcje mi´dzy rezydentami 161 39 54

   – transakcje rezydent – nierezydent 27 3 28

   – transakcje mi´dzy nierezydentami (offshore) 295 211 226

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 2004. Basel 2005 
Bank for International Settlements, s. 76-79 oraz wyników krajowych udost´pnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank 
W´gier. Nie uwzgl´dniono salda opuszczeƒ. 

Tabela 5.4.7. Ârednie dzienne obroty na rynku opcji walutowych z∏otego, korony czeskiej 
i forinta w kwietniu 2004 r. (w mln USD)

Z∏oty Korona czeska Forint

Obroty ogó∏em, w tym: 260 98 49

   – transakcje mi´dzy rezydentami 53 15 6

   – transakcje rezydent – nierezydent 90 32 7

   – transakcje mi´dzy nierezydentami (offshore) 117 51 36

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 2004. Basel 2005 
Bank for International Settlements, s. 80-83 oraz wyników krajowych udost´pnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank 
W´gier. Nie uwzgl´dniono salda opuszczeƒ. 

438 Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 2004. Basel 2005 Bank for 
International Settlements, s. 76–77.
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Na krajowym rynku opcji walutowych, podobnie jak w Czechach, przewa˝a∏y transakcje 
mi´dzybankowe (tabela 5.4.9). W 2004 r. nadal tylko kilka spoÊród banków dzia∏ajàcych w Pol-
sce zarzàdza∏o portfelami opcji walutowych, dlatego p∏ynnoÊç na rynku mi´dzybankowym by∏a 
w znacznym stopniu generowana przez banki zagraniczne (ponad 95% udzia∏u w obrotach). 
Banki krajowe sporadycznie zawiera∏y mi´dzy sobà walutowe transakcje opcyjne. W 2004 r. 
zosta∏ zahamowany systematyczny wzrost obrotów na krajowym rynku opcji walutowych na 
kurs z∏otego (wykres 5.4.11). Spadek p∏ynnoÊci wystàpi∏ zarówno na rynku klientowskim (Êrednia 
dzienna wartoÊç obrotów wynios∏a 0,1 mld z∏ i by∏a ni˝sza ni˝ w 2003 r. o oko∏o 60%), jak i na 
rynku mi´dzybankowym (Êrednia dzienna wartoÊç obrotów wynios∏a 0,03 mld z∏ i by∏a ni˝sza ni˝ 
w 2003 r. o oko∏o 40%). Klienci niebankowi rzadziej korzystali z tego instrumentu ze wzgl´du na 
ni˝szà zmiennoÊç i silny trend aprecjacyjny z∏otego. Poza tym w zarzàdzaniu ryzykiem walutowym 
preferowali prostsze instrumenty – transakcje forward. Spadek popytu na opcje walutowe na rynku 
klientowskim by∏ jednym z czynników, który ograniczy∏ obroty na rynku mi´dzybankowym. Cz´Êç 
banków krajowych oferujàcych opcje walutowe pe∏ni∏a bowiem funkcj´ poÊrednika – domyka∏a 
pozycj´ powsta∏à z zawarcia transakcji opcyjnej z klientem poprzez zawarcie przeciwstawnej trans-
akcji z podmiotem dominujàcym lub innym bankiem zagranicznym. 

O wiele wa˝niejszym czynnikiem, który wp∏ynà∏ na zmniejszenie obrotów na krajowym, 
mi´dzybankowym rynku opcji walutowych, by∏o przeniesienie aktywnoÊci nierezydentów na rynek 
offshore. W 2004 r. wzrostowi obrotów na rynku offshore towarzyszy∏o ograniczenie p∏ynnoÊci na 
rynku krajowym. Na podstawie informacji uzyskanych od dealerów zarzàdzajàcych portfelami opcji 
walutowych mo˝na stwierdziç, ˝e w II po∏owie 2004 r. wartoÊç obrotów na rynku offshore by∏a 

Wykres 5.4.10. Miesi´czne obroty netto na rynku walutowym forward

Uwaga: dane dla rynku klientowskiego sà dost´pne jedynie dla 2003 i 2004 r.
èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do 
tych funkcji.
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Tabela 5.4.8. Ârednie dzienne obroty i struktura rynku forward w Polsce, Czechach i na 
W´grzech w kwietniu 2004 r.

Polska Czechy W´gry

Obroty – waluty obce/waluta krajowa (w mln USD) 188 42 82

    – w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 63 74 70

    – w tym: USD/waluta krajowa (w %) 33 24 21

   Rynek mi´dzybankowy (w mln USD) 32 7 22

   Rynek klientowski (w mln USD) 156 35 60

Obroty – waluty obce/waluty obce (w mln USD) 141 28 43

Uwaga: na rynkach wschodzàcych kategoria „pozosta∏e instytucje sprawozdajàce” obejmowa∏a g∏ównie mniejsze ban-
ki, dlatego w niniejszej tabeli dla rynku mi´dzybankowego uwzgl´dniono transakcje zawarte z „innymi instytucjami 
sprawozdajàcymi” oraz „pozosta∏ymi podmiotami finansowymi”.
èród∏o: obliczenia NBP na podstawie wyników krajowych badania Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market 
activity in 2004 udost´pnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank W´gier.
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znacznie wy˝sza od wartoÊci zarejestrowanej w kwietniu (tabela 5.4.7). Na mi´dzybankowym rynku 
opcji na kurs z∏otego nastàpi∏a segmentacja jego uczestników – banki krajowe coraz rzadziej mog∏y 
byç kontrahentami dla banków zagranicznych ze wzgl´du na zbyt wysokie kwoty nominalne strategii 
opcyjnych. Standardowa kwota nominalna najpopularniejszej strategii opcyjnej ATMF straddle439 
wynosi∏a na rynku krajowym 10 mln EUR (USD)440, podczas gdy du˝e banki zagraniczne handlowa∏y 
strategiami o nomina∏ach 50, 100, a niekiedy nawet 200 mln EUR (USD). Z informacji uzyskanych od 
uczestników rynku mo˝na wnioskowaç, ˝e w II po∏owie 2004 r. banki zagraniczne stosunkowo cz´sto 
zawiera∏y transakcje o takiej wartoÊci z funduszami hedgingowymi. Na rynku krajowym istnia∏a zatem 
mo˝liwoÊç domkni´cia jedynie niewielkiej cz´Êci ekspozycji powsta∏ej w wyniku kupna lub sprzeda˝y 
strategii o tak du˝ych kwotach nominalnych. Banki dzia∏ajàce w Polsce nie mog∏y zawieraç transakcji 
o wi´kszych kwotach nominalnych, gdy˝ nie pozwala∏y im na to limity nak∏adane na kontrahentów, 
ale przede wszystkim limity na ryzyko rynkowe. Czynnikiem ograniczajàcym p∏ynnoÊç krajowego, mi´-
dzybankowego rynku opcji walutowych by∏a zatem wartoÊç kapita∏ów banków dzia∏ajàcych w Polsce, 
okreÊlajàca zakres podejmowanego ryzyka. 

Tabela 5.4.9. Ârednie dzienne obroty i struktura rynku opcji walutowych w Polsce, Czechach 
i na W´grzech w kwietniu 2004 r.

Polska Czechy W´gry

Obroty – waluty obce/waluta krajowa (w mln USD) 143 47 13

     – w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 55 80 4

     – w tym: USD/waluta krajowa (w %) 44 17 40

   Rynek mi´dzybankowy (w mln USD) 96 35 7

   Rynek klientowski (w mln USD) 47 12 6

Obroty – waluty obce/waluty obce (w mln USD) 38 14 33

Uwaga: na rynkach wschodzàcych kategoria „pozosta∏e instytucje sprawozdajàce” obejmowa∏a g∏ównie mniejsze 
banki, dlatego w niniejszej tabeli dla rynku mi´dzybankowego uwzgl´dniono transakcje zawarte z „innymi instytucjami 
sprawozdajàcymi” oraz „pozosta∏ymi podmiotami finansowymi”.
èród∏o: obliczenia NBP na podstawie wyników badania Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 
2004 udost´pnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank W´gier.

Wykres 5.4.11. 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´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do 
tych funkcji.
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439 Szerzej na temat tej i innych strategii opcyjnych sprzedawanych na rynku mi´dzybankowym P. Mielus: Rynek opcji 
walutowych w Polsce. Warszawa 2002 Wydawnictwo K.E. LIBER, s. 109–117

440 Kwota ta odnosi si´ do nomina∏u ka˝dej opcji wchodzàcej w sk∏ad sprzedawanej strategii.
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W 2004 r. rynek kontraktów CIRS pozostawa∏ jednym z najs∏abiej rozwini´tych segmentów 
krajowego rynku instrumentów pochodnych OTC. W 2004 r. Êrednia dzienna wartoÊç zawiera-
nych transakcji CIRS wynios∏a 5 mln z∏. W obrotach przewa˝a∏y transakcje basis swap zawierane 
z bankami zagranicznymi (wykres 5.4.12). Kontrakty mi´dzy bankami krajowymi by∏y zawierane 
sporadycznie. 

Miesi´czne obroty na rynku klientowskim wynios∏y 100 mln z∏. Kontrahentami dwuwa-
lutowych transakcji wymiany p∏atnoÊci odsetkowych by∏y, podobnie jak w latach poprzednich, 
du˝e przedsi´biorstwa finansujàce si´ na rynku mi´dzynarodowym. Kontrakty CIRS s∏u˝y∏y im do 
zabezpieczenia si´ przed ryzykiem walutowym i stopy procentowej wynikajàcym z niedopasowania 
struktury aktywów i pasywów. 

Struktura rynku

W obrotach na rynku z∏otowych transakcji forward przewa˝a∏y operacje na kurs EUR/PLN (tabe-
la 5.4.8). Dominacja tej relacji na rynku klientowskim wynika z du˝ego udzia∏u euro w rozliczeniach 
transakcji gospodarczych z zagranicà. Na rynku mi´dzybankowym banki by∏y aktywne w segmencie 
EUR/PLN, gdy˝ domyka∏y pozycje walutowe powsta∏e z transakcji klientowskich. Dominowa∏y trans-
akcje krótkoterminowe, do 6 miesi´cy. Operacje z terminem zapadalnoÊci do 7 dni stanowi∏y oko∏o 
43% obrotów, natomiast udzia∏ kontraktów, których rozliczenie nast´puje po roku od daty zawarcia 
umowy, wynosi∏ mniej ni˝ 1%. W 2004 r. przedsi´biorstwa coraz ch´tniej wykorzystywa∏y opcje 
terminowe i par forward. Instrumenty te by∏y kwotowane z wi´kszà mar˝à ni˝ klasyczne transakcje 
forward, ale z drugiej strony stanowi∏y bardziej elastyczny rodzaj zabezpieczenia, który ∏atwiej dopa-
sowaç do planowanych przep∏ywów finansowych441. WÊród klientów private banking, którzy spekulu-
jà na kursie z∏otego, nadal popularne by∏y kontrakty terminowe rozliczane ró˝nicowo. Zarejestrowane 
w kwietniu 2004 r. doÊç wysokie obroty w segmencie waluta obca/waluta obca (tabela 5.4.8) nie by∏y 
reprezentatywne i wynika∏y z du˝ej wartoÊci klientowskich transakcji wymiany EUR/JPY.

Banki zarzàdzajàce portfelami opcji walutowych kwotowa∏y strategie o terminach realizacji 
od jednego tygodnia do jednego roku (1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 1Y). W 2004 r. struktura termino-
wa obrotów nie zmieni∏a si´ istotnie. Dominowa∏y transakcje o najkrótszych terminach realizacji. 
Podobnie jak na W´grzech442, 50-procentowy udzia∏ w obrotach mia∏y opcje o terminie wygaÊni´-
cia do 1 miesiàca (wykres 5.4.13). Na krajowym rynku najcz´Êciej handlowano opcjami na kurs 
EUR/PLN – 55-procentowy udzia∏ w wartoÊci transakcji na kurs z∏otego. Operacje w segmencie 

Wykres 5.4.12.  Ârednie miesi´czne obroty na rynku kontraktów CIRS waluta obca/PLN

èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do 
tych funkcji.
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441 Szerzej na temat opcji terminowych i par forward: J. Zajàc. Polski rynek walutowy w praktyce. Warszawa 2004 
Wydawnictwo K.E. LIBER, s. 57–59 i 203–106.

442 Report on financial stability. December 2004. Budapest 2004 Magyar Nemzeti Bank, s. 40.
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USD/PLN stanowi∏y 44%. Przewaga relacji EUR/PLN wynika∏a ze struktury walutowej p∏atnoÊci 
zabezpieczanych przez przedsi´biorstwa oraz wzrostu znaczenia tej pary w obrotach na kasowym 
rynku walutowym. Analizujàc struktur´ walutowà rynku opcji w Polsce i na W´grzech, warto zwró-
ciç uwag´ na stosunkowo du˝à wartoÊç obrotów opcjami na kursy walut obcych (tabela 5.4.9). 
Gros tych transakcji stanowi∏y strategie na kurs EUR/USD. Spread w kwotowaniach strategii opcyj-
nej ATMF straddle, podawanych na stronach banków w serwisie informacyjnym Reuters, nadal by∏ 
bardzo szeroki (od 0,7 do 1,5 pkt proc.).

Struktura terminowa transakcji zawartych w 2004 r. na rynku kontraktów CIRS potwierdza, 
˝e rynek ten nie mo˝e byç uznany za dobrze rozwini´ty. W obrotach nadal przewa˝a∏y (60% 
udzia∏u) transakcje o okresie zapadalnoÊci do 2 lat w∏àcznie (wykres 5.4.14). Kontrakty o terminie 
realizacji powy˝ej 5 lat by∏y zawierane bardzo rzadko. Taka struktura terminowa wynika∏a przede 
wszystkim z faktu, ˝e transakcje o d∏ugich terminach zapadalnoÊci bardziej obcià˝ajà linie kredy-
towe banków. Na rynku mi´dzybankowym obserwowano zbli˝ony udzia∏ transakcji z udzia∏em 
euro i dolara amerykaƒskiego. Podmioty niefinansowe najcz´Êciej wymienia∏y p∏atnoÊci odsetkowe 
w z∏otych na p∏atnoÊci nominowane w euro.

Uczestnicy rynku

W 2004 r. g∏ównymi uczestnikami omawianych rynków by∏y nadal banki krajowe, banki 
zagraniczne i podmioty niefinansowe. Jak ju˝ wspomniano, p∏ynnoÊç na rynku transakcji forward 

Wykres 5.4.13. Struktura terminowa obrotów na rynku z∏otowych opcji walutowych 
w 2004 r.

Uwaga: struktura terminowa wed∏ug pierwotnych terminów zapadalnoÊci, przedzia∏y zapadalnoÊci kontraktów sà 
prawostronnie domkni´te.
èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do 
tych funkcji.
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Wykres 5.4.14. Struktura terminowa obrotów na rynku kontraktów CIRS w 2004 r.

Uwaga: przedzia∏y zapadalnoÊci kontraktów sà prawostronnie domkni´te.
èród∏o: dane NBP uzyskane od banków pe∏niàcych funkcj´ DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieni´˝nego oraz podmiotów kandydujàcych do 
tych funkcji.
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by∏a kreowana g∏ównie przez operacje z klientami niebankowymi, a na rynku opcji dzi´ki aktywnoÊci 
banków zagranicznych. Przedsi´biorstwa najcz´Êciej zabezpiecza∏y si´ na rynku finansowym przed 
ryzykiem kursowym wykorzystujàc ró˝norodne odmiany transakcji forward (ramka 5.4.2). Drugà, 
obok przedsi´biorstw, aktywnà grupà na rynku walutowych transakcji terminowych byli klienci private 
banking spekulujàcy na kursie z∏otego. Inwestorzy instytucjonalni nadal rzadko zawierali transakcje 
na rynku derywatów, w tym w segmencie walutowych instrumentów pochodnych. Wiàza∏o si´ to 
m.in. z ograniczeniami inwestycyjnymi obwiàzujàcymi OFE w zakresie lokat na rynkach zagranicznych 
i wynikajàcym z nich brakiem potrzeby zabezpieczania si´ przed ryzykiem kursowym.

Na rynku opcji walutowych nie zwi´kszy∏a si´ liczba banków krajowych zarzàdzajàcych port-
felami tych instrumentów. Rynek ten charakteryzowa∏ si´ silnà koncentracjà obrotów. Walutowych 
transakcji opcyjnych dokonywa∏y regularnie tylko cztery banki. Ich udzia∏ w obrotach netto zare-
jestrowanych w kwietniu 2004 r. wynosi∏ oko∏o 85%, a udzia∏ dwóch najaktywniejszych banków 
ponad 50%. Na podstawie danych NBP mo˝na wnioskowaç, ˝e wi´kszoÊç banków krajowych 
b´dàcych w∏asnoÊcià podmiotów zagranicznych by∏a jedynie poÊrednikami na tym rynku. Taka 
tendencja, obserwowana nie tylko w Polsce, by∏a skutkiem centralizacji zarzàdzania ryzykiem. Port-
fele bardziej z∏o˝onych instrumentów, do których na rynkach wschodzàcych zalicza si´ opcje, by∏y 
przenoszone do podmiotów dominujàcych. W 2004 r. znacznie wzros∏a aktywnoÊç nierezydentów 
na rynku offshore. Na podstawie informacji od uczestników rynku mo˝na wnioskowaç, ˝e opcje na 
kurs z∏otego by∏y przedmiotem obrotu nie tylko wÊród banków londyƒskich, ale tak˝e wÊród ban-
ków i funduszy hedgingowych prowadzàcych dzia∏alnoÊç w USA. W analizowanym okresie spada∏o 
zainteresowanie opcjami walutowymi wÊród klientów niebankowych. Nadal jednak preferowano 
zakup z∏o˝onych strategii i ró˝norodnych opcji egzotycznych, których profil wyp∏at by∏ dopasowany 
do indywidualnych potrzeb przedsi´biorstw.

Rynek kontraktów CIRS charakteryzowa∏a bardzo ma∏a liczba aktywnych uczestników. Tylko 
3 banki regularnie zawiera∏y dwuwalutowe transakcje wymiany p∏atnoÊci odsetkowych. Niektóre 
banki by∏y stronà pojedynczych transakcji o wysokich nomina∏ach, gdy˝ zabezpiecza∏y ekspozycj´ 
wynikajàcà z niedopasowania struktury udzielonych kredytów i przyj´tych depozytów. Wysokie 
wymagania dotyczàce wiarygodnoÊci kredytowej kontrahentów nadal ogranicza∏y liczb´ potencjal-
nych uczestników rynku klientowskiego.

Ramka 5.4.3

WYKORZYSTYWANIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 
PRZEZ POLSKIE PRZEDSI¢BIORSTWA 

W ZABEZPIECZANIU RYZYKA WALUTOWEGO

Badanie ankietowe, które NBP przeprowadzi∏ na prze∏omie marca i kwietnia 2004 r. 
(ramka 5.4.2), pozwoli∏o na analiz´ wykorzystania instrumentów pochodnych w zarzàdzaniu 
ryzykiem walutowym w przedsi´biorstwach dzia∏ajàcych w Polsce1. 

Na podstawie wyników ankiety mo˝na wnioskowaç, ˝e dla wi´kszoÊci przedsi´biorstw 
wahania kursu walutowego mogà powodowaç zwi´kszonà zmiennoÊç wyniku finansowego. 
Na pytanie, czy firma jest nara˝ona na ryzyko walutowe, 37,5% badanych firm odpowiedzia-
∏o „zdecydowanie tak”, natomiast 28,1% „raczej tak”. Jedynie 14% ankietowanych podmio-
tów uzna∏o, ˝e ich dzia∏alnoÊç nie wià˝e si´ z ekspozycjà na ryzyko kursowe (wykres 5.4.15). 
Wyniki dla ca∏ej próby sà zbli˝one do wyników uzyskanych w innych badaniach2. Nale˝y 
jednak podkreÊliç, ˝e odsetek przedsi´biorstw, które uwa˝ajà, ˝e sà nara˝one na ryzyko 

1 Metodyka badania i szczegó∏owa charakterystyka badanej próby zosta∏y opisane w opracowaniu Wybrane 
determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d∏u˝nych w Polsce, Warszawa 2004 NBP,
s. 8–11.
2 P. Perz, P. Znamirowski: Zarzàdzanie ryzykiem walutowym w przedsi´biorstwie. Rzeszów 2003 Instytut 
Gospodarki Wy˝szej Szko∏y Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszowie.
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kursowe, jest wyraênie najmniejszy wÊród grupy ma∏ych przedsi´biorstw, a najwi´kszy wÊród 
du˝ych firm. Wynika to prawdopodobnie z mniejszego, w porównaniu do Êrednich i du˝ych 
przedsi´biorstw, udzia∏u eksportu i importu w obrotach ma∏ych firm.

Odpowiedzi udzielone na pytanie, czy podmiot zabezpiecza ryzyko walutowe sugerujà, 
˝e przedsi´biorstwa dzia∏ajàce w Polsce znacznie bardziej obawiajà si´ zmian kurów walu-
towych ni˝ zmian stóp procentowych. Co trzecia firma stara si´ regularnie ograniczaç swojà 
ekspozycj´ walutowà, przy czym 5,8% czyni to zawsze (wykres 5.4.16). Jednak a˝ 37,2% 
badanych podmiotów nigdy nie ogranicza∏o tego rodzaju ryzyka. Podobnie jak w poprzed-
nim pytaniu, odpowiedzi by∏y ró˝ne w zale˝noÊci od wielkoÊci przedsi´biorstw. Najwi´cej 
firm deklarujàcych zabezpieczanie si´ przed zmianami kursów walutowych by∏o wÊród pod-
miotów najbardziej nara˝onych na ten rodzaj ryzyka, tj. w grupie du˝ych przedsi´biorstw. 

Przedsi´biorstwa, które kiedykolwiek zabezpiecza∏y si´ przed ryzykiem walutowym, 
poproszono o wskazanie wykorzystywanych w tym celu metod. Wyniki badania potwier-
dzajà, ˝e du˝a liczba przedsi´biorstw wykorzystuje w zarzàdzaniu ryzykiem walutowym 
transakcje forward – oko∏o 35% firm regularnie stosuje takà metod´. Inne instrumenty 
pochodne oferowane przez banki i gie∏dy sà rzadziej u˝ywane (wykres 5.4.17). Du˝e zain-
teresowanie transakcjami forward mo˝na t∏umaczyç prostà konstrukcjà i elastycznoÊcià tego 
instrumentu oraz bogatà ofertà banków. Badane podmioty cz´sto stosowa∏y tak˝e natural-
ne techniki ograniczania ryzyka – ograniczanie importu, przewalutowanie zad∏u˝enia. Na 

Wykres 5.4.15. Nara˝enie przedsi´biorstw na ryzyko walutowe

Baza: 363 przedsi´biorstwa.

Uwagi: ma∏e, Êrednie i du˝e przedsi´biorstwa sà definiowane jako firmy o przychodach netto, odpowiednio, 
do 7 mln euro w∏àcznie, od 7 do 40 mln euro w∏àcznie oraz powy˝ej 40 mln euro. Przyj´ty podzia∏ jest 
zgodny z zapisami ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. z 1999r., nr 
101, poz. 1178).
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Wykres 5.4.16. Zabezpieczanie si´ przed ryzykiem walutowym

Baza: 312 przedsi´biorstw. Próba nie obejmuje przedsi´biorstw, które stwierdzi∏y, ˝e „nie” sà nara˝one na ryzyko 
stopy procentowej.
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Tendencje rozwojowe i perspektywy

Wydaje si´, ˝e w najbli˝szych latach nie wzroÊnie istotnie zapotrzebowanie na kontrakty 
forward ze strony instytucji niebankowych. W zwiàzku z tym wartoÊç obrotów na krajowym 
rynku transakcji forward b´dzie si´ utrzymywa∏a na tym samym poziomie, co w 2004 r. Rynek 
pozostanie zdominowany przez operacje klientowskie, gdy˝ banki krajowe b´dà nadal prefero-
wa∏y syntetyczne kontrakty terminowe – z∏o˝enie transakcji kasowej i fx swap. Nie nale˝y tak˝e 
oczekiwaç wzrostu zainteresowania tym instrumentem wÊród OFE, gdy˝ ze wzgl´du na regulacje 
sektorowe aktywa nominowane w walutach obcych b´dà niewielkà cz´Êcià ich portfela inwesty-

podstawie wyników badania mo˝na przypuszczaç, ˝e wi´kszoÊç firm stara si´ negocjowaç 
warunki oferty zabezpieczenia. Podejmujàc decyzje o wykorzystaniu instrumentów pochod-
nych przedsi´biorstwa najcz´Êciej korzystajà z doradztwa i oferty kilku banków (52%). 24% 
ankietowanych podmiotów korzysta∏o jedynie z doradztwa banku obs∏ugujàcego ich bie˝àcà 
dzia∏alnoÊç. Taki sam odsetek wspó∏pracuje w tym zakresie z firmami wyspecjalizowanymi 
w zarzàdzaniu ryzykiem.

W badaniu podj´to prób´ zidentyfikowania najistotniejszych czynników, które mogà 
stanowiç bariery i budziç obawy w wykorzystywaniu instrumentów pochodnych do ogra-
niczania ekspozycji walutowej3. Najwa˝niejszymi, zdaniem ankietowanych podmiotów, 
przyczynami niewykorzystywania instrumentów pochodnych sà, podobnie jak w przypadku 
ryzyka stopy procentowej, koszty oraz obawy co do skutecznoÊci ich stosowania. W opinii 
badanych podmiotów najistotniejszym czynnikiem sà koszty produktów/instrumentów ofero-
wanych zarówno przez banki (Êrednia ocena 3,12), jak i gie∏dy (2,79). Potwierdzajà to oceny 
przypisane czynnikowi „zbyt ma∏e korzyÊci w stosunku do ponoszonych kosztów zabezpie-
czenia” – Êrednia 2,99 (dla 21,15% czynnik istotny lub bardzo istotny). Obawy firm budzi∏a 
tak˝e skutecznoÊç oferowanych strategii (Êrednia ocena 2,73). NieznajomoÊç instrumentów 
i zasad dzia∏ania rynku oraz skomplikowane zasady ksi´gowoÊci operacji na instrumentach 
pochodnych uznano za najmniej istotne (Êrednie oceny odpowiednio: 2,17 i 2,13). Nale˝y 
dodaç, ˝e dla 21,79% ankietowanych podmiotów brak zgody w∏aÊcicieli firmy na zawieranie 
transakcji na instrumentach pochodnych by∏ istotnym lub bardzo istotnym czynnikiem ich 
niewykorzystywania. 

3 Ankietowane podmioty ocenia∏y istotnoÊç czynników wed∏ug nast´pujàcej skali porzàdkowej: 1, 2, 3, 4, 5, 
przy czym wartoÊç 1 oznacza∏a brak istotnoÊci danego czynnika, a wartoÊç 5 bardzo wysokà istotnoÊç. Baza 
przedsi´biorstw odpowiadajàcych na to pytanie liczy∏a 320 podmiotów (nie obejmowa∏a firm, które stwierdzi∏y, 
˝e nie sà nara˝one na ryzyko stopy procentowej).

Wykres 5.4.17. Metody wykorzystywane przez przedsi´biorstwa w zarzàdzaniu ryzykiem 
walutowym

Baza: 196 przedsi´biorstw. Próba nie obejmuje przedsi´biorstw, które stwierdzi∏y, ˝e „nie” sà nara˝one na ryzyko 
stopy procentowej, i które „nigdy” nie zabezpiecza∏y si´ przed tym ryzykiem.
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cyjnego. Tendencje zaobserwowane w 2004 r. sugerujà, ˝e w najbli˝szych latach mo˝e nastàpiç 
dalszy spadek wartoÊci transakcji zawieranych na krajowym rynku opcji walutowych. Banki zagra-
niczne, których udzia∏ w obrotach na rynku w Polsce wynosi ponad 90%, rzadziej b´dà zawiera∏y 
transakcje z bankami krajowymi – ich aktywnoÊç b´dzie si´ koncentrowa∏a na rynku offshore. 
Jest to bardzo prawdopodobne, gdy˝ nie zwi´kszy si´ liczba banków krajowych zarzàdzajàcych 
portfelami opcji. Zarzàdzanie takim portfelem wymaga bowiem poniesienia wysokich, jak na 
polskie warunki, kosztów zwiàzanych z zakupem odpowiednich systemów informatycznych 
i opracowaniem procedur zarzàdzania ryzykiem. WielkoÊç kapita∏ów banków krajowych b´dzie 
uniemo˝liwia∏a powstanie p∏ynnego, mi´dzybankowego rynku kontraktów CIRS. BiernoÊç inwe-
storów instytucjonalnych i wysokie wymagania kredytowe b´dà ogranicza∏y wartoÊç operacji na 
rynku klientowskim.

Przystàpienie Polski do UGW spowoduje zmniejszenie wartoÊci obrotów na krajowym rynku 
walutowych instrumentów pochodnych. Zmaleje bowiem popyt instytucji niefinansowych na kon-
trakty forward i strategie opcyjne zabezpieczajàce przed ryzykiem kursowym. Konsolidacja i cen-
tralizacja ryzyka ograniczà wartoÊç operacji banków na rynku mi´dzybankowym. Wprowadzenie 
euro mo˝e si´ wiàzaç m.in. z likwidacjà portfeli opcji w niektórych bankach. Transakcje pochodne 
nominowane w z∏otych dokonywane na rynku krajowym nie zostanà w pe∏ni zastàpione operacja-
mi w euro, gdy˝ pozycje w instrumentach pochodnych nominowanych w euro b´dà zarzàdzane 
z zagranicy. Wi´kszoÊç banków krajowych b´dzie jedynie poÊrednikiem w sprzeda˝y walutowych 
instrumentów pochodnych. Dlatego z punktu widzenia banków warto rozwijaç produkty nakiero-
wane na klientów niebankowych – rozszerzaç ofert´ o bardziej z∏o˝one instrumenty, takie jak opcje 
egzotyczne.

5.4.3. Gie∏dowe instrumenty pochodne

Finansowe instrumenty pochodne sà przedmiotem obrotu na Gie∏dzie Papierów WartoÊcio-
wych w Warszawie (GPW) oraz Warszawskiej Gie∏dzie Towarowej (WGT). W 2004 r. w ofercie obu 
gie∏d nie pojawi∏y si´ nowe produkty. Na GPW w obrocie znajdowa∏y si´: indeksowe kontrakty 
futures (na indeksy WIG20, TechWIG oraz MIDWIG), walutowe kontrakty futures (na kursy USD/PLN 
i EUR/PLN443), kontrakty futures na akcje pojedynczych spó∏ek gie∏dowych, jednostki indeksowe 
MiniWIG20, warranty oraz opcje indeksowe (na WIG20). WGT oferowa∏a walutowe kontrakty futu-
res (na kursy: USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN, EUR/USD, EUR/CZK, EUR/HUF), procentowe kontrakty 
futures (na stop´ 1M WIBOR, 3M WIBOR oraz na 2-, 3- i 5-letnie obligacje skarbowe), a tak˝e opcje 
na walutowe kontrakty futures.

W 2004 r. dominujàcà pozycj´ na regulowanym rynku instrumentów pochodnych notowa-
nych na GPW niezmiennie zajmowa∏y kontrakty futures na indeksy gie∏dowe. Ich udzia∏ w ca∏ko-
witych obrotach na rynku terminowym GPW wyniós∏ 98% (tyle samo co w 2003 r.), przy wzroÊcie 
wartoÊci obrotów o 8%. Drugi co do wielkoÊci udzia∏ mia∏y kontrakty akcyjne (1,7%). W tym 
segmencie wartoÊç obrotów wzros∏a o 19% w porównaniu z 2003 r. Znacznie spad∏a natomiast 
wartoÊç obrotów kontraktami walutowymi (o 48% w porównaniu z 2003 r.) oraz jednostkami 
indeksowymi MiniWIG20444 (o 54%).

Na WGT, podobnie jak w poprzednich latach, najwi´kszym zainteresowaniem inwestorów 
cieszy∏y si´ walutowe kontrakty futures, szczególnie na kursy EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN. 
Znacznie wzros∏o zaanga˝owanie inwestorów na rynku opcji na walutowe kontrakty futures, szcze-
gólnie na kursy EUR/USD (wolumen obrotów by∏ 546 razy wi´kszy). Praktycznie nie by∏o obrotów na 
rynku kontraktów terminowych na krótkoterminowe stopy procentowe oraz obligacje skarbowe.

Transakcje na obu gie∏dach mogà byç zawierane jedynie przez instytucje b´dàce cz∏onkami 
gie∏dy. W 2004 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w War-
szawie, które umo˝liwi∏y zawieranie transakcji na rynku gie∏dowym szerokiemu gronu uczestni-

443 W standardach kontraktów u˝ywane sà oznaczenia PLN/EUR i PLN/USD.

444 Szerzej na temat instrumentu MiniWIG20: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 
2004 NBP, s. 237.
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ków. Obecnie cz∏onkami gie∏dy mogà byç, oprócz domów maklerskich i banków prowadzàcych 
dzia∏alnoÊç maklerskà, zagraniczne firmy inwestycyjne oraz osoby prawne, inni cz∏onkowie KDPW 
i banki komercyjne445. Na koniec 2003 r. status cz∏onka GPW mia∏o 21 domów maklerskich, 
a na koniec 2004 r. – 26 podmiotów (16 domów maklerskich, 4 banki prowadzàce dzia∏alnoÊç 
maklerskà oraz 6 banków nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci maklerskiej, b´dàcych uczestnikami 
KDPW). Na WGT status cz∏onka publicznego446 mia∏o w 2003 r. 17 domów i biur maklerskich, 
a w 2004 r. – 16.

W 2004 r. obrót instrumentami pochodnymi na GPW odbywa∏ si´ w systemie notowaƒ cià-
g∏ych, od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 9.00–16.20. Na WGT natomiast obrót odbywa∏ si´ 
w systemie open-outcry447, od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 9.15–16.10.

5.4.3.1. Instrumenty pochodne na stopy procentowe

Kontrakty terminowe na stopy procentowe sà przedmiotem oferty WGT. Obejmuje ona kon-
trakty oparte zarówno na krótko- (1M WIBOR i 3M WIBOR), jak i d∏ugoterminowej stopie procen-
towej (2-, 5- i 10-letnie obligacje skarbowe).

WielkoÊç rynku

Pomimo szeÊcioletniej historii funkcjonowania na WGT rynku kontraktów futures na stopy 
procentowe jego p∏ynnoÊç pozostaje niewielka448 (wykres 5.4.18). W 2004 r. spad∏ zarówno wolu-
men obrotów kontraktami, z wyjàtkiem futures na 3M WIBOR, jak równie˝ liczba otwartych pozycji 
(tabele 5.4.10 i 5.4.11). 

W 2004 r. Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie prowadzi∏a przygotowania do 
wprowadzenia do obrotu kontraktów futures na syntetycznà obligacj´. GPW planuje rozpoczàç 
obroty tymi instrumentami w styczniu 2005 r. W celu zapewnienia p∏ynnoÊci nowych instrumen-
tów pochodnych GPW dopuÊci∏a banki i innych cz∏onków KDPW do bezpoÊredniego uczestnictwa 
w tym rynku.

445 Regulamin Gie∏dy Papierów WartoÊciowych Warszawie z 22 wrzeÊnia 2004 r., www.gpw.com.pl. Banki mogà dzia∏aç 
na gie∏dzie na rachunek w∏asny i we w∏asnym imieniu poprzez maklerów gie∏dowych.

446 Zgodnie z Regulaminem WGT SA, rozró˝nia si´ dwa rodzaje cz∏onkostwa WGT: publiczne i niepubliczne. 
Niepubliczny cz∏onek WGT ma prawo do zawierania transakcji jedynie na w∏asny rachunek, tzn. nie mo˝e przyjmowaç 
i realizowaç zleceƒ klientów. Publiczny cz∏onek WGT mo˝e ponadto zawieraç transakcje na rachunek klientów, czyli 
prowadziç dzia∏alnoÊç maklerskà.

447 Open-outcry to system, w ramach którego transakcje sà zawierane bezpoÊrednio na parkiecie.

448 Szerzej na temat przyczyn: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa NBP 2004, 
s. 223–224.

Wykres 5.4.18. Kontrakty futures na obligacje skarbowe na WGT (∏àcznie)

èród∏o: dane WGT.
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Tendencje rozwojowe i perspektywy

SpoÊród finansowych instrumentów pochodnych najwi´kszym zainteresowaniem inwe-
storów na Êwiecie cieszà si´ od wielu lat kontrakty futures na stopy procentowe. Na najwi´kszej 
europejskiej gie∏dzie instrumentów pochodnych Eurex449 najpopularniejsze sà kontrakty futures 
na niemieckie skarbowe papiery wartoÊciowe (tabela 5.4.12). Najcz´Êciej nabywcami tych instru-
mentów sà inwestorzy instytucjonalni oraz przedsi´biorstwa zabezpieczajàce si´ przed nieko-
rzystnymi zmianami stóp procentowych. Ponadto kontrakty te mogà byç dogodnym narz´dziem 
zarzàdzania portfelem instrumentów d∏u˝nych. Mo˝na zatem sàdziç, ˝e równie˝ w Polsce istnieje 
potencja∏ rozwoju rynku kontraktów futures na obligacje. Krajowi inwestorzy instytucjonalni 
(OFE, zak∏ady ubezpieczeƒ, fundusze inwestycyjne) znacznà cz´Êç swoich aktywów inwestujà 
w skarbowe papiery wartoÊciowe, przez co ich portfele inwestycyjne sà silnie nara˝one na ryzyko 
stopy procentowej. Do koƒca 2004 r. OFE nie mog∏y zawieraç transakcji na rynku instrumentów 
pochodnych450. Kontraktami futures na obligacje mogà byç równie˝ zainteresowani zagraniczni 
inwestorzy instytucjonalni, którzy sà aktywni na polskim rynku obligacji skarbowych. Warunkiem 
rozwoju tego rynku jest aktywne uczestnictwo inwestorów instytucjonalnych, którzy mogliby 
zapewniç odpowiednià p∏ynnoÊç.

Na Êwiatowych gie∏dach terminowych du˝ym zainteresowaniem inwestorów cieszà si´ rów-
nie˝ kontrakty terminowe na stopy procentowe rynku pieni´˝nego. Najpopularniejsze z nich to 
kontrakty futures na stopy procentowe: 3M EURIBOR, 3M LIBOR na USD oraz 3M TIBOR. W 2004 r. 
udzia∏ obrotów na kontraktach futures na krótkoterminowe stopy procentowe notowanych na gie∏-
dzie Euronext w wolumenie obrotów ogó∏em wyniós∏ 28%. Instrumenty te najcz´Êciej stosuje si´ do 
zarzàdzania ryzykiem krótkoterminowej stopy procentowej. W Polsce takich mo˝liwoÊci dostarcza 
p∏ynny rynek kontraktów FRA. Ze wzgl´du na to, ˝e kontrakty FRA sà przedmiotem obrotu na rynku 
mi´dzybankowym, sà one dost´pne tylko dla du˝ych inwestorów. Futures na stopy WIBOR, b´dàce 
przedmiotem obrotu na WGT, mogà byç natomiast wykorzystywane przez mniejsze podmioty. Oba 
rodzaje kontraktów nie sà dla siebie konkurencjà. Dlatego mo˝na przypuszczaç, ˝e rynek futures na 
krótkoterminowe stopy procentowe na WGT zacznie si´ powoli rozwijaç.

Tabela 5.4.10. Roczny wolumen obrotów brutto kontraktami futures na stop´ procentowà 
na WGT

Instrument 2000 2001 2002 2003 2004

Futures na WIBOR 1M 0 0 0 0 0

Futures na WIBOR 3M 534 0 51 53 70

Futures na 2-letnie obligacje - - 9 44 11

Futures na 5-letnie obligacje - - 49 161 89

Futures na 10-letnie obligacje - - 42 70 23

èród∏o: dane WGT.

Tabela 5.4.11. Liczba otwartych pozycji na kontraktach futures na stop´ procentowà na WGT 
(na koniec okresu)

Instrument 2000 2001 2002 2003 2004

Futures na WIBOR 1M 0 0 0 0 0

Futures na WIBOR 3M 0 0 0 38 18

Futures na 2-letnie obligacje - - 1 1 2

Futures na 5-letnie obligacje - - 12 15 2

Futures na 10-letnie obligacje - - 5 4 1

èród∏o: dane WGT.

449 Eurex tworzà: Deutsche Börse AG oraz SWX Swiss Exchange.

450 Ustawa zezwala∏a tym podmiotom na zawieranie transakcji na rynku instrumentów pochodnych w celu ograniczenia 
ryzyka inwestycyjnego zwiàzanego z lokowaniem aktywów funduszu. W tym zakresie nie zosta∏y wydane akty 
wykonawcze do ustawy.
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5.4.3.2. Walutowe instrumenty pochodne

Kontrakty futures na kurs waluty sà przedmiotem obrotu na GPW i WGT. Do 2001 r. liderem 
obrotów by∏a GPW, ale po trzykrotnym wzroÊcie wolumenu obrotów w 2002 r. pozycj´ t´ przej´∏a 
WGT. W 2004 r. wolumen obrotów na WGT by∏ oÊmiokrotnie wy˝szy ni˝ na GPW (tabela 5.4.13).

W 2004 r. ˝adna z gie∏d nie wprowadzi∏a do obrotu nowych walutowych kontraktów termi-
nowych. Na GPW notowane by∏y kontrakty terminowe na kursy EUR/PLN i USD/PLN. Przedmiotem 
obrotu na WGT by∏y natomiast kontrakty terminowe na kursy walutowe: EUR/PLN, USD/PLN, 
CHF/PLN, EUR/USD, EUR/HUF oraz EUR/CZK.

WielkoÊç rynku

W 2004 r. sytuacja na obu gie∏dach by∏a odmienna. Na GPW znacznie zmniejszy∏o si´ zain-
teresowanie inwestorów kontraktami futures na kursy walutowe. Wolumen obrotów spad∏ o 44% 
w porównaniu z 2003 r. (wykres 5.4.19). Zmala∏a równie˝ Êrednia liczba otwartych pozycji: z 250 do 
215 (o 14%). Od momentu wprowadzenia do obrotu na GPW walutowych kontraktów terminowych 
do 2003 r. najwi´kszym zainteresowaniem inwestorów cieszy∏y si´ kontrakty futures na kurs EUR/PLN. 
W 2004 r. tendencja zmieni∏a si´ – ich udzia∏ w wartoÊci obrotów ogó∏em znacznie spad∏ i wyniós∏ 
41% (68% w 2003 r.). Ârednia liczba transakcji na jednà sesj´ zmala∏a z 10 w 2003 r. do 3 w 2004 r. 
Po raz pierwszy w historii notowaƒ walutowych kontraktów terminowych znacznie wzros∏o natomiast 
zainteresowanie inwestorów kontraktami futures na kurs USD/PLN. Ich udzia∏ w wartoÊci obrotów 
ogó∏em w 2004 r. osiàgnà∏ 59% (32% w 2003 r.). By∏o to g∏ównie skutkiem deprecjacji dolara ame-
rykaƒskiego wzgl´dem z∏otego oraz wi´kszej zmiennoÊci kursu USD/PLN ni˝ EUR/PLN.

Sytuacja na drugiej z gie∏d – WGT – wyglàda∏a odmiennie ni˝ na GPW. Utrzymywa∏a si´ ten-
dencja wzrostowa trwajàca od 2002 r. Obroty kontraktami walutowymi w 2004 r. wzros∏y o 38% 
w stosunku do 2003 r. (wykres 5.4.20). Zwi´kszy∏a si´ równie˝ liczba otwartych pozycji (o 95%). 
WÊród przedsi´biorstw wzros∏o zainteresowanie tymi instrumentami w celu zabezpieczania si´ 
przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego. Znaczna cz´Êç transakcji mia∏a równie˝ charak-
ter spekulacyjny (na kurs USD/EUR).

Tabela 5.4.12. Roczny wolumen obrotów kontraktami futures na stopy procentowe
na gie∏dach Eurex oraz Euronext

Instrument bazowy Gie∏da 2003 2004

Euro-Bund Eurex 244.414.274 239.787.517

Euro-Bobl Eurex 150.087.139 159.166.394

3M EURIBOR Euronext LIFFE 137.692.241 157.746.684

Euro-Schatz Eurex 117.370.528 122.928.076

Long Gilt Euronext LIFFE 10.150.267 14.045.404

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.

Tabela 5.4.13. Roczny wolumen obrotów i liczba otwartych pozycji na walutowych kontraktach 
futures na GPW i WGT

2001 2002 2003 2004

A B A B A B A B

GPW 14.325 478 5.957 126 6.145 250 3.455 215

WGT 2.302 61 7.076 169 19.579 273 27.005 533

A – wolumen obrotów (szt.).

B – liczba otwartych pozycji na koniec roku (szt.).
èród∏o: dane GPW, WGT.
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Najpopularniejszymi kontraktami terminowymi by∏y, podobnie jak w poprzednich latach, 
kontrakty na kursy walut: EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN (tabela 5.4.14). Wzros∏y zarówno wolu-
men obrotów, jak i liczba otwartych pozycji we wszystkich rodzajach kontraktów (oprócz futures 
na kurs CHF/PLN, którego obroty ponownie spad∏y). Najwi´kszy wzrost dotyczy∏ kontraktów na kurs 
EUR/PLN. W segmencie rynku obejmujàcym kontrakty terminowe na kursy korony czeskiej i forinta 
w´gierskiego nie odnotowano ˝adnych transakcji.

Organizacja rynku

Na GPW funkcj´ animatora rynku w 2004 r. pe∏ni∏ jeden podmiot (CDM Pekao). W notowaniach 
kontraktów na kursy walutowe obowiàzywa∏y ograniczenia wahaƒ kursów. Dopuszczalna zmiana 
w stosunku do poprzedniego kursu rozliczeniowego mog∏a wynieÊç ±3%451. Na WGT nie obowiàzywa-
∏y ograniczenia wahaƒ kursu. Nie by∏o równie˝ podmiotów pe∏niàcych funkcj´ animatorów rynku.

Wykres 5.4.19. Walutowe kontrakty futures na GPW

èród∏o: dane GPW.
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Wykres 5.4.20. Walutowe kontrakty futures na WGT

èród∏o: dane WGT.
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Tabela 5.4.14. Roczny wolumen obrotów i liczba otwartych pozycji na walutowych kontraktach 
futures na WGT

Instrument bazowy
2002 2003 2004

A B A B A B

Kurs USD/PLN 2.596 10 3.500 88 4.486 258

Kurs EUR/PLN 866 86 4.464 70 9.597 186

Kurs USD/EUR 937 21 11.000 113 12.848 67

Kurs CHF/PLN 2.677 52 615 2 74 22

A – wolumen obrotów (szt.).

B – liczba otwartych pozycji na koniec roku (szt.).
èród∏o: dane WGT.

451 Zmiana obowiàzuje od 6 lutego 2004 r.
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Inwestorzy

Od poczàtku notowaƒ instrumentów pochodnych podstawowà kategorià uczestników rynku 
na GPW byli inwestorzy indywidualni; na WGT by∏y to przedsi´biorstwa, które zabezpiecza∏y si´ 
przed ryzykiem kursowym. Cz´Êç transakcji by∏a przeprowadzana przez inwestorów krótkotermino-
wych i mia∏a charakter spekulacyjny.

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Wed∏ug danych Banku Rozrachunków Mí dzynarodowych w 2004 r. spoÊród wszystkich instrumen-
tów pochodnych pod wzgĺ dem wolumenu obrotów najbardziej wzros∏y walutowe kontrakty terminowe 
– o 42,3%452. W Polsce rynek kontraktów futures na kursy walutowe by∏ nadal s∏abo rozwiní ty. Wprowa-
dzenie podatku od dochodów kapita∏owych – zrównanie stawek podatkowych od dochodów z transakcji, 
których przedmiotem sà kontrakty futures na indeksy gie∏dowe i akcje oraz kontrakty futures na kursy walut 
– nie zwí kszy∏o zainteresowania inwestorów indywidualnych tymi drugimi instrumentami.

Wydaje si´ jednak, ˝e rynek kontraktów futures na kursy walutowe w Polsce ma potencja∏ rozwoju, 
o czym Êwiadczy m.in. sta∏y wzrost obrotów kontraktami walutowymi na WGT. Popyt na te instrumenty 
zwi´kszy si´ wraz ze wzrostem wiedzy zarzàdzajàcych przedsi´biorstwami o mo˝liwoÊciach zabezpiecze-
nia ekspozycji na ryzyko kursowe i ch´ci wykorzystania oferty. Na rozwój tego segmentu rynku mo˝e wp∏y-
nàç zwi´kszenie limitu inwestycji OFE w aktywa zagraniczne. Aby ten potencja∏ móg∏ byç wykorzystany, 
nale˝y jednak wyeliminowaç inne bariery, które dotychczas ogranicza∏y p∏ynnoÊç tego rynku453.

5.4.3.3. Indeksowe i akcyjne instrumenty pochodne

5.4.3.3.1. Kontrakty futures na indeksy gie∏dowe

W 2004 r., podobnie jak w latach poprzednich, przedmiotem obrotu na GPW by∏y kontrakty 
futures na nast´pujàce indeksy gie∏dowe: WIG20, TechWIG oraz MIDWIG. Niezmiennie dominujàcà 
pozycj´ zajmujà kontrakty futures na indeks WIG20. W 2004 r. ich udzia∏ w wolumenie obrotów 
kontraktami indeksowymi wyniós∏ 99,1% (99,7% w 2003 r.).

WielkoÊç rynku

W 2004 r. roczny wolumen obrotów kontraktami futures na WIG20 zmniejszy∏ si´ o 15,4% 
w porównaniu z 2003 r. Dzi´ki hossie na rynku akcji wzros∏a natomiast o 7,5% wartoÊç obrotów 
(wykres 5.4.21 i tabela 5.4.15).

W segmencie rynku kontraktów futures na WIG20 systematycznie ros∏y Êrednia liczba 
otwartych pozycji oraz ich Êrednia wartoÊç. W 2004 r. wzros∏y równie˝ oba wskaêniki liczone dla 
pozosta∏ych kontraktów indeksowych, przy czym wzrost ten by∏ wi´kszy dla kontraktów, dla których 
instrumentem bazowym jest indeks MIDWIG (tabela 5.4.16). 

Wykres 5.4.21. Kontrakty futures na WIG20 notowane na GPW

èród∏o: dane GPW.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Wolumen obrotów (kontrakty) – lewa skala Liczba otwartych pozycji na koniec miesiàca – prawa skala
miesiàce

452 BIS Quarterly Review, March 2005. Basel 2005 Bank for International Settlements.

453 Szerzej na temat barier rozwoju tego rynku: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 
NBP 2004, s. 228.
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W 2004 r. przenoszenie si´ inwestorów z rynku kasowego na rynek kontraktów futures na 
WIG20 zosta∏o zahamowane. Jednà z przyczyn zmiany kierunku inwestycji inwestorów indywidualnych 
by∏y rosnàce ceny akcji i dzi´ki temu mo˝liwoÊç osiàgni´cia znacznych zysków na rynku kasowym. Rela-
cja obrotów kontraktami futures na WIG20 do obrotów akcjami wchodzàcymi w sk∏ad indeksu WIG20 
(tzw. wskaênik p∏ynnoÊci) znacznie si´ zmniejszy∏a – do poziomu 144,9% (tabela 5.4.17).

Historia notowaƒ kontraktów futures na indeks MIDWIG obejmuje dwa lata454. Od wprowadze-
nia ich do obrotu gie∏dowego cieszà si´ one coraz wi´kszym zainteresowaniem (wykres 5.4.22). Wskaê-
nik p∏ynnoÊci455 dla futures na MIDWIG wyniós∏ jednak jedynie 5,8% w 2004 r. (4,1% w 2003 r.).

Wzros∏o równie˝ zainteresowanie inwestorów kontraktami futures na TechWIG (wykres 
5.4.23). By∏o to skutkiem zwi´kszonego popytu na akcje spó∏ek z bran˝y technologii innowacyj-
nych. Wskaênik p∏ynnoÊci dla futures na TechWIG pozosta∏ niski i w 2004 r. wyniós∏ 0,4% (0,2% 
w 2003 r.).

Tabela 5.4.15. Roczny wolumen i wartoÊç obrotów indeksowymi kontraktami futures 
na GPW

Instrument
2002 2003 2004

A B A B A B

Futures na WIG20 75.241 3.057.237 113.662 4.118.952 122.192 3.484.397

Futures na TechWIG 130 12.927 43 4.379 102 7.961

Futures na MIDWIG 144 7.672 215 9.418 842 25.424

A – wartoÊç obrotów (mln z∏)

B – wolumen obrotów (szt.)
èród∏o: dane GPW.

Tabela 5.4.16. Ârednia liczba i wartoÊç otwartych pozycji na indeksowych kontraktach futures 
na GPW

Instrument
2002 2003 2004

A B A B A B

Futures na WIG20 20.100 249,6 20.480 272,3 22.126 392,0

Futures na TechWIG 340 1,2 184 0,9 199 1,3

Futures na MIDWIG 170 1,4 109 1,2 349 5,9

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.

Tabela 5.4.17. Iloraz obrotów kontraktami futures na WIG20 do obrotów akcjami wchodzàcymi 
w sk∏ad indeksu WIG20 na GPW

Rok

WartoÊç obrotów (w mln z∏): Wskaênik p∏ynnoÊci (w %)

akcjami indeksu 
WIG20

kontraktami futures
 na WIG20

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

2004 84.350,4 122.192,4 144,9

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych GPW.

454 Zosta∏y one wprowadzone do obrotu w lutym 2002 r.

455 Relacja obrotów tymi kontraktami do obrotów akcjami wchodzàcymi w sk∏ad indeksu MIDWIG.
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Organizacja rynku

P∏ynnoÊç rynku zapewniajà jego animatorzy. Na koniec 2004 r. funkcj´ animatora pe∏ni∏o 
osiem podmiotów maklerskich (dziewi´ç w 2003 r.). W notowaniach kontraktów na indeksy gie∏do-
we obowiàzywa∏y ograniczenia wahaƒ kursów. Dopuszczalna zmiana w stosunku do poprzedniego 
kursu rozliczeniowego mog∏a wynieÊç ±5%456.

Tendencje rozwojowe i perspektywy

W 2004 r. kontrakty terminowe na WIG20 zaj´∏y 9. miejsce wÊród gie∏d europejskich pod 
wzgl´dem wolumenu obrotów (tak jak w 2003 r.), natomiast pod wzgl´dem wartoÊci obrotów 

Wykres 5.4.22. Kontrakty futures na MIDWIG notowane na GPW

èród∏o: dane GPW.
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Wykres 5.4.23. Kontrakty futures na TechWIG notowane na GPW

èród∏o: dane GPW.
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456 Zmiana obowiàzuje od 6 lutego 2004 r.

Tabela 5.4.18. Roczny wolumen obrotów kontraktami terminowymi na g∏ówne indeksy 
gie∏dowe w Europie

Instrument bazowy Gie∏da 2002 2003 2004

DJ EURO STOXX50 Eurex 86.354.731 116.035.326 121.661.944

CAC40 Euronext Pary˝ 26.411.321 29.319.624 24.058.528

DAX30 Eurex 19.996.503 27.181.218 29.229.847

FTSE100 Euronext LIFFE 17.238.726 20.252.114 20.772.878

OMX OM 12.457.089 14.567.900 16.460.920

SMI Eurex 7.019.626 8.969.235 8.098.575

AEX Euronext Amsterdam 4.231.053 5.215.465 5.651.747

IBEX35 MEFF 3.896.643 3.545.942 4.354.868

WIG20 GPW 3.057.237 4.118.952 3.484.397

MIB30 IDEM 4.877.668 4.263.886 3.331.843

èród∏o: dane GPW oraz Eurex, Euronext, IDEM, OM.
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futures zaj´∏y 12. miejsce (równie˝ tak samo jak 2003 r.). W najbli˝szych latach nale˝y oczekiwaç 
wzrostu w tym segmencie rynku terminowego. 

 
5.4.3.3.2. Kontrakty futures na akcje

W 2004 r. przedmiotem obrotu gie∏dowego na GPW by∏y kontrakty futures na akcje dzie-
si´ciu spó∏ek: KGHM Polska Miedê, PKN Orlen, Telekomunikacji Polskiej, Agory, BRE Banku, Banku 
Pekao, Prokomu, BPH, BZ WBK oraz Banku Millennium.

WielkoÊç rynku

Od momentu wprowadzenia do obrotu kontraktów futures na akcje poszczególnych spó∏ek 
do 2003 r. stale ros∏o zainteresowanie tymi instrumentami. W 2004 r. wolumen obrotów spad∏ 
o 5,6% w porównaniu z 2003 r., przy jednoczesnym wzroÊcie jego wartoÊci o 18,6% (wykres 
5.4.24 i tabela 5.4.19). WartoÊç obrotów osiàgn´∏a najwy˝szy poziom w dotychczasowej historii 
notowaƒ tych instrumentów. Nieznacznie zmala∏ wskaênik p∏ynnoÊci dla kontraktów futures na 
akcje i wyniós∏ 3,1% (3,7% w 2003 r.)457. Najwi´kszym zainteresowaniem inwestorów cieszy∏y si´ 
kontrakty futures na akcje KGHM, TP SA oraz PKN Orlen.

Tabela 5.4.19. Podstawowe dane statystyczne dotyczàce rynku kontraktów futures na akcje 
spó∏ek na GPW

2001 2002 2003 2004

Liczba transakcji (szt.)

– ogó∏em 43.743 67.509 67.099 63.296

– Êrednia na sesj´ 185 271 267 248

Wolumen obrotów (szt.)

– ogó∏em 60.557 92.097 93.055 87.888

– Êredni na sesj´ 257 370 371 345

WartoÊç obrotów (w mln z∏)

– ogó∏em 923 1.333 1.758 2.085

– Êrednia na sesj´ 4 5 7 8

Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) 779 1.291 1.972 2.268

WartoÊç otwartych pozycji 
(na koniec roku, w mln z∏) 3 9 19 29

èród∏o: dane GPW. 

457 Wskaênik p∏ynnoÊci jest to stosunek wartoÊci obrotów kontraktami futures na akcje poszczególnych spó∏ek do 
obrotów tymi akcjami.

Wykres 5.4.24. Kontrakty futures na akcje notowane na GPW

èród∏o: dane GPW.
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Organizacja rynku

P∏ynnoÊç rynku zapewniali jego animatorzy. Na koniec 2004 r. funkcj´ animatora pe∏ni∏o 
szeÊç podmiotów maklerskich, tyle samo co w 2003 r. W notowaniach kontraktów terminowych 
na akcje spó∏ek obowiàzywa∏y ograniczenia wahaƒ kursów. Dopuszczalna zmiana w stosunku do 
poprzedniego kursu rozliczeniowego wynosi∏a ±5%458. 

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Rozwój rynku kontraktów futures na akcje poszczególnych spó∏ek na wi´kszoÊci gie∏d euro-
pejskich pozwala przypuszczaç, ˝e taka tendencja b´dzie wyst´powa∏a równie˝ w Polsce (tabela 
5.4.20). Spadek zainteresowania kontraktami futures na akcje w 2004 r. wynika∏ z hossy na rynku 
kasowym, która pozwala∏a inwestorom osiàgnàç na nim du˝e zyski.

Tabela 5.4.20. Wolumen obrotów (liczba kontraktów) kontraktami terminowymi na akcje 
spó∏ek w Europie

Gie∏da 2002 2003 2004

Euronext (ogó∏em) 7.570.175 7.004.235 13.491.781

Euronext LIFFE (Londyn) 3.935.121 6.349.198 12.929.406

MEFF (Madryt) 12.645.186 12.492.568 12.054.799

OM (Sztokholm) 1.290.181 1.424.890 1.881.919

IDEM 59.868 468.083 1.734.256

BSE (Budapeszt) 452.638 618.261 706.386

GPW 92.097 93.055 87.888

èród∏o: dane GPW, Euronext, IDEM, BSE, MEFF oraz OM.

5.4.3.3.3. Warranty

Warranty opcyjne sà przedmiotem obrotu na GPW. W notowaniach znajdujà si´ dwa typy 
tych instrumentów: europejskie (21) i amerykaƒskie (8)459. W 2004 r. emitentami warrantów by∏y 
dwa podmioty: BRE Bank oraz Beskidzki Dom Maklerski (BDM). W porównaniu z 2003 r. nie zmie-
ni∏a si´ liczba emitentów. W obrocie znajdowa∏y si´ warranty kupna i sprzeda˝y na akcje kilkunastu 
spó∏ek o najwi´kszej p∏ynnoÊci oraz na kontrakty terminowe na WIG20.

WielkoÊç rynku

Rynek warrantów jest s∏abo rozwini´ty460. WartoÊç obrotów461 w 2004 r. wynios∏a 11 mln 
z∏, co w porównaniu z 2003 r. oznacza∏o spadek o 26%. W 2004 r. zmniejszy∏y si´ równie˝ Êrednie 
obroty na sesji (tabela 5.4.21).

W 2004 r. odnotowano podobnà wartoÊç obrotów warrantami na akcje oraz kontraktami termi-
nowymi na WIG20. Ich udzia∏ w ca∏kowitych obrotach warrantami wyniós∏ odpowiednio 49,7% oraz 
50,2% (wykres 5.4.25). Rosnàce od 2001 r. zainteresowanie warrantami na kontrakty terminowe na 
indeks WIG20 utrzyma∏o si´ równie˝ w 2004 r., aczkolwiek wzrost ten nie by∏ du˝y (o 10% w porówna-

458 Zmiana obowiàzuje od 6 lutego 2004 r.

459 Warranty europejskie mogà byç wykonane jedynie w dniu wygaÊni´cia, z góry ustalonym przez emitenta. Warranty 
amerykaƒskie mogà byç natomiast wykonane w ka˝dym dniu, do dnia wygaÊni´cia w∏àcznie.

460 Szerzej na temat przyczyn s∏abego rozwoju tego rynku: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 
2002–2003. Warszawa 2004 NBP, s. 234.

461 WartoÊç obrotów brutto jest to wolumen obrotów liczony podwójnie, pomno˝ony przez premi´.

Tabela 5.4.21. Podstawowe wskaêniki dla obrotu warrantami na GPW

Wskaênik 2000 2001 2002 2003 2004

Liczba transakcji na sesj´ 76 29 14 22 15

WartoÊç obrotów ogó∏em (w mln z∏) 72 20 8 15 11

Ârednie obroty na sesji (w tys. z∏) 287 82 34 62 45

èród∏o: dane GPW.
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niu z 2003 r.). W 2004 r. nastàpi∏ natomiast dalszy spadek udzia∏u warrantów indeksowych (do 0,1%). 
Instrumenty te zosta∏y wycofane z obrotu gie∏dowego w marcu 2004 r. z powodu braku popytu.

Organizacja rynku

Dla warrantów obowiàzujà ograniczenia wahaƒ kursów w stosunku do poprzedniego kursu 
rozliczeniowego: o ±100%. Z informacji uzyskanych od GPW wynika, ˝e g∏ównymi nabywcami 
warrantów byli inwestorzy indywidualni. 

Tendencje rozwojowe i perspektywy

W krajach UE-15 warranty sà popularnymi instrumentami finansowymi, o czym Êwiadczy 
przyk∏ad gie∏dy w Hiszpanii (wykres 5.4.26). Wystawiane sà m.in. na akcje spó∏ek, indeksy gie∏dowe 
oraz kursy walut. W krajach majàcych rozwini´te rynki finansowe od kilku lat utrzymuje si´ wyraêna 
tendencja wzrostowa na rynku warrantów. W Polsce jednak nie rozwinà∏ si´ ten segment rynku 
finansowego. W 2004 r. dodatkowym czynnikiem hamujàcym jego rozwój by∏o istnienie instrumen-
tu b´dàcego do pewnego stopnia jego substytutem – segmentu opcji indeksowych. Ju˝ w 2003 r. 
wp∏yw wprowadzenia nowego instrumentu na GPW uwidoczni∏ si´ spadkiem obrotów warrantami 
na indeksy gie∏dowe. Sytuacja ta pog∏´bi∏a si´ w 2004 r.

5.4.3.3.4. Opcje na indeks gie∏dowy

WielkoÊç rynku

Opcje na indeks WIG20 zosta∏y wprowadzone do obrotu na GPW we wrzeÊniu 2003 r. Od 
poczàtku notowaƒ zainteresowanie nimi stale wzrasta (wykres 5.4.27). Ze wzgl´du na krótkà histori´ 
notowaƒ opcji na GPW nie mo˝na porównaç wskaêników z lat 2003–2004. Dlatego porównano Êred-
nie miesi´czne z poszczególnych lat. W 2004 r. wzros∏y zarówno Êredni miesi´czny wolumen obrotów 

Wykres 5.4.25. Struktura obrotów warrantami w latach 2001–2004

èród∏o: dane GPW.
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Wykres 5.4.26. Wolumen i wartoÊç obrotów warrantami na gie∏dzie MEFF w Hiszpanii 
w latach 1999–2004

èród∏o: dane MEFF.
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(o 27,1%), jak i Êrednia miesi´czna liczba otwartych pozycji (o 99,5%). Zwi´kszy∏a si´ równie˝ Êrednia 
miesi´czna liczba zawartych transakcji (40,8%). Spad∏a natomiast Êrednia miesi´czna wartoÊç obro-
tów (o 14,0%). Wskaênik p∏ynnoÊci dla opcji kupna i sprzeda˝y wyniós∏ 0,06% (0,03% w 2003 r.)462. 
W porównaniu ze wskaênikiem p∏ynnoÊci dla kontraktów futures na WIG20 (164,7%) jest on bardzo 
niski. Przy ocenie nale˝y jednak uwzgl´dniç bardzo krótkà histori´ tego segmentu rynku.

Organizacja rynku

W odniesieniu do notowaƒ opcji obowiàzujà ograniczenia wahaƒ kursów w stosunku do 
poprzedniego kursu rozliczeniowego o ±100%. W 2004 r. funkcj´ animatora rynku nadal pe∏ni∏ 
jeden podmiot.

Uczestnicy rynku

W 2004 r. zwi´kszy∏a si´ dominacja krajowych inwestorów indywidualnych na rynku opcji 
na WIG20. Ich udzia∏ w obrotach na rynku opcji wzrós∏ z 73% do 76%. Zwi´kszy∏o si´ równie˝ 
zainteresowanie krajowych inwestorów instytucjonalnych (wzrost udzia∏u z 11% do 20%). Znacznie 
spad∏o natomiast zainteresowanie inwestorów zagranicznych (z 16% do 4%).

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Obserwacja wolumenu obrotów opcjami na indeksy innych gie∏d europejskich wskazuje na 
istnienie potencja∏u rozwojowego rynku opcji równie˝ na GPW (tabela 5.4.22). Wskaênik obrotów 
krajowego rynku opcji jest wielokrotnie ni˝szy ni˝ na innych rynkach europejskich. Ponadto dane 
Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych wskazujà, ˝e w 2004 r. udzia∏ wolumenu obrotów opcja-
mi indeksowymi w ca∏kowitym wolumenie obrotów opcjami (89%) by∏ znacznie wy˝szy ni˝ udzia∏ 

Wykres 5.4.27. Opcje na indeks WIG20 na GPW

èród∏o: dane GPW.
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Wykres 5.4.28. Struktura inwestorów na rynku opcji na indeks WIG20

èród∏o: dane GPW.
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462 Wskaênik p∏ynnoÊci jest to relacja wartoÊci obrotów opcjami do wartoÊci obrotów akcjami wchodzàcymi w sk∏ad 
indeksu WIG20.
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obrotów kontraktami futures na akcje w ca∏kowitych obrotach kontraktami futures (29%)463. Bodê-
cem rozwoju mo˝e staç si´ równie˝ zwi´kszenie liczby animatorów rynku. W 2005 r. GPW planuje 
wprowadziç do obrotu opcje na akcje spó∏ek. Na rynkach Êwiatowych obroty tym instrumentem sà 
du˝o wy˝sze ni˝ kontraktami futures na akcje i opcjami na indeksy.

5.4.3.3.5. Jednostki indeksowe

WielkoÊç rynku

Rok 2004 by∏ kolejnym, w którym znacznie zmniejszy∏ si´ wolumen obrotów jednostkami 
indeksowymi (wykres 5.4.29). Jego poziom by∏ najni˝szy od poczàtku notowaƒ – 45.640 jednostek 
(tj. spadek o 65,5% w porównaniu z 2003 r.). JednoczeÊnie ze spadkiem wolumenu zmala∏a war-
toÊç obrotów – z 34 mln z∏ w 2003 r. do 16 mln z∏ w 2004 r. (o 53,9%). W 2004 r. Êrednia liczba 
otwartych pozycji utrzymywa∏a si´ na poziomie 14 tys. jednostek (23 tys. w 2003 r.). Zmniejszy∏a si´ 
równie˝ liczba zawartych transakcji: z 2 484 w 2003 r. do 1 718 w 2004 r. (o 30,8%).

Organizacja rynku

W obrocie jednostkami indeksowymi obowiàzujà ograniczenia wahaƒ kursów ±5% od kursu 
odniesienia. Odpowiednià p∏ynnoÊç rynku jednostek indeksowych zapewniajà animatorzy rynku. 
W 2004 r. funkcj´ t´ pe∏ni∏y, tak samo jak w 2003 r., 3 podmioty.

Tendencje rozwojowe i perspektywy

Pomimo wielu zalet jednostek indeksowych MiniWIG20 nie zdoby∏y one popularnoÊci wÊród 
inwestorów464. Wydaje si´, ˝e ten segment rynku pozostanie s∏abo rozwini´ty.

Tabela 5.4.22. Roczny wolumen obrotów opcjami na g∏ówne indeksy gie∏dowe (liczba kontraktów)

Instrument bazowy Gie∏da 2002 2003 2004

CAC40 Euronext Pary˝ 84.342.670 73.668.131 63.152.339

DJ EURO STOXX50 Eurex 39.477.430 61.794.673 71.406.377

DAX30 Eurex 44.027.830 41.521.920 42.184.611

FTSE100 Euronext LIFFE 13.263.116 14.619.893 17.866.310

AEX Euronext Amsterdam 9.133.875 14.120.099 17.093.573

OMX OM 4.916.726 6.371.381 8.947.439

SMI Eurex 4.230.082 3.983.918 3.645.596

IBEX35 MEFF 5.366.944 2.981.593 2.947.529

MIB30 IDEM 2.588.407 2.505.351 2.220.807

WIG20 GPW – 20.647 78.752

èród∏o: dane GPW oraz Eurex, Euronext, IDEM, OM.

Wykres 5.4.29. Jednostki indeksowe MiniWIG20 na GPW

èród∏o: dane GPW.
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463 BIS Quarterly Review, March 2005. Basel 2005 Bank for International Settlements.

464 Bariery rozwoju tego rynku omówiono w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 
2004 NBP, s. 238 – 239.
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Tendencje i perspektywy rozwoju systemu finansowego w Polsce

Opracowanie pt. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. zawiera kompleksowà 
analiz´ poszczególnych elementów polskiego systemu finansowego przed i po wejÊciu Polski do 
Unii Europejskiej oraz w okresie najwy˝szego od siedmiu lat wzrostu gospodarczego. Wnioski 
sformu∏owane w niniejszym opracowaniu umo˝liwiajà nakreÊlenie najbardziej prawdopodobnych 
kierunków rozwoju systemu finansowego w Polsce w najbli˝szych latach. 

Bezdyskusyjny jest dalszy stopniowy wzrost znaczenia systemu finansowego mierzony relacjà 
jego aktywów do PKB. Znaczne ró˝nice w tempie wzrostu aktywów instytucji finansowych Êwiadczà 
z kolei o dokonujàcej si´ zmianie w strukturze oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych. Dominacja 
sektora bankowego w aktywizacji Êrodków pieni´˝nych sektora niefinansowego b´dzie si´ stop-
niowo zmniejsza∏a. Jednak, podobnie jak w wi´kszoÊci krajów Unii Europejskiej, banki b´dà nadal 
podstawowym elementem systemu finansowego w Polsce. Nale˝y pami´taç, ˝e poda˝ innych ni˝ 
kredyt êróde∏ finansowania jest równie˝ w znacznej mierze kreowana przez banki. Wynika to ze 
struktury w∏asnoÊciowej spó∏ek zaliczanych do sektora instytucji quasi-bankowych, np. firm leasin-
gowych i faktoringowych b´dàcych cz´sto spó∏kami zale˝nymi banków. Finansowaniu pozabanko-
wemu przedsi´biorstw b´dzie sprzyja∏ obserwowany szybki rozwój Gie∏dy Papierów WartoÊciowych 
w Warszawie. W walce o aktywizacj´ oszcz´dnoÊci Polaków b´dà z kolei aktywnie uczestniczy∏y 
fundusze inwestycyjne. Natomiast w zakresie rozliczania p∏atnoÊci gospodarstw domowych wyraê-
nà konkurencjà dla banków b´dà dynamicznie rozwijajàce si´ agencje poÊrednictwa finansowego. 

W rezultacie podejmowania dzia∏alnoÊci w Polsce przez kolejne zagraniczne instytucje finan-
sowe (wykorzystujàce zasad´ jednolitego paszportu instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe etc.) 
w kolejnych latach przewiduje si´ wzrost konkurencji w obszarze us∏ug finansowych. B´dzie to 
znajdowa∏o odzwierciedlenie zarówno w kszta∏cie ich oferty produktowej, jak i bardziej powszech-
nym wykorzystywaniu metody sprzeda˝y wiàzanej (ang. cross-selling) dla pog∏´bienia istniejàcych 
kana∏ów dystrybucji. Poszukujàc d∏ugoterminowych êróde∏ finansowania kredytów hipotecznych, 
banki b´dà zainteresowane aktywnà wspó∏pracà z zak∏adami ubezpieczeƒ (ang. bancassurance) 
oraz konstruowaniem programów d∏ugoterminowego oszcz´dzania dla klientów (np. ∏àczenie 
atrybutów depozytów bankowych ze sprzeda˝à jednostek funduszy inwestycyjnych, zmianami 
wartoÊci indeksów gie∏dowych etc.). Rosnàca konkurencja w sektorze bankowym utrwali trend 
spadkowy mar˝y odsetkowej netto, wp∏ywajàc na jej stopniowe zbli˝anie do poziomu obserwowa-
nego w krajach UE-15. 

W wyniku rosnàcej wartoÊci aktywów w zarzàdzaniu funduszy emerytalnych wzmocni si´ 
ich pozycja jako instytucji kszta∏tujàcych polski rynek finansowy. Stopieƒ zaanga˝owania funduszy 
emerytalnych w kszta∏towanie tej cz´Êci systemu finansowego b´dzie uzale˝niony od przysz∏ych 
zmian w aktach prawnych regulujàcych funkcjonowanie tych instytucji. 

Funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej b´dzie równie˝ skutkowa∏o wzrostem konku-
rencji wÊród podmiotów stanowiàcych infrastruktur´ rynków finansowych w Polsce. W najbli˝szej 
przysz∏oÊci instytucje te b´dà kontynuowa∏y prace nad wdra˝aniem d∏ugookresowych strategii 
rozwoju, mogàcych przejawiaç si´ m.in. zmianami w ich strukturach w∏asnoÊciowych (np. prywa-
tyzacja GPW). 

W zakresie rozwoju rynków finansowych proces konwergencji stóp procentowych do pozio-
mu obserwowanego w strefie euro b´dzie wp∏ywa∏ na wzrost atrakcyjnoÊci instrumentów d∏u˝nych 
rynku kapita∏owego wzgl´dem instrumentów d∏u˝nych rynku pieni´˝nego. Mo˝na spodziewaç si´ 
dalszego wzrostu zad∏u˝enia wi´kszoÊci grup podmiotów z tytu∏u emisji d∏ugookresowych instru-
mentów d∏u˝nych. Jednak struktura obu rynków pod wzgl´dem wartoÊci zad∏u˝enia nie ulegnie 
znacznym zmianom. Polski rynek papierów d∏u˝nych b´dzie nadal charakteryzowa∏a dominacja 
skarbowych papierów wartoÊciowych, a zainteresowanie przedsi´biorstw pozyskiwaniem kapita∏u 
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poprzez emisje papierów komercyjnych (krótkoterminowych i d∏ugoterminowych) b´dzie ros∏o 
w umiarkowanym tempie. Przewiduje si´ dalszy rozwój krajowego rynku swapów walutowych, 
który do czasu przyj´cia przez Polsk´ wspólnej waluty euro b´dzie najbardziej p∏ynnym instrumen-
tem rynku pieni´˝nego. W zakresie rynku kapita∏owego, w efekcie wzrostu poda˝y notowanych 
spó∏ek, nastàpi dalszy wzrost kapitalizacji warszawskiej gie∏dy. Oczekiwany w najbli˝szych latach 
wzrost zaanga˝owania banków w procesy fuzji i przej´ç oraz stosowanie polityki centralizacji 
zarzàdzania pozycjà walutowà w ramach grupy bankowej spowodujà stopniowy spadek obrotów 
na krajowym walutowym rynku mi´dzybankowym. Mimo to w 2005 r. nale˝y oczekiwaç niewiel-
kiego zwi´kszenia si´ obrotów na rynku z∏otego, gdy˝ nadal b´dzie ros∏a wartoÊç transakcji mi´dzy 
nierezydentami. Wp∏yw na p∏ynnoÊç rynku offshore z∏otego b´dà mia∏y g∏ównie czynniki globalne 
– ró˝nice mi´dzy wysokoÊcià stóp procentowych w krajach rozwini´tych i w Polsce, globalna nad-
p∏ynnoÊç i zwiàzana z tym aktywnoÊç funduszy hedgingowych. W zakresie instrumentów pochod-
nych mo˝na spodziewaç si´, ˝e zostanie utrzymana przewaga wielkoÊci rynku pozagie∏dowego 
nad gie∏dowym.
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ARiMR  Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

ATMF at the money forward
BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
BIK Biuro Informacji Kredytowej
BIS Bank for International Settlements
BPV basis point value
BSB buy-sell-back
bte bankowy tytu∏ egzekucyjny
CAD Capital Adequacy Directive 
CCP Central Counterparty
CEC Central European Countries
CESR  Committee of European Securities 

Regulators
CeTO Centralna Tabela Ofert 
CIRS currency interest rate swap
CPI Consumer Price Index
DBPD  d∏ugoterminowe bankowe papiery 

d∏u˝ne
DPDP  d∏ugoterminowe papiery d∏u˝ne 

przedsi´biorstw
DSPW  Dealerzy Skarbowych Papierów 

WartoÊciowych
EBA Euro Banking Association
EBC European Central Bank
EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regio-

nalnego 
EFTA European Free Trade Association
EONIA Euro Overnight Index Average
EPC European Payment Council
ERM II Exchange Rate Mechanism II
ERSPW  Elektroniczny Rynek Skarbowych 

Papierów WartoÊciowych
ESC European Securities Committee
EÂW Europa Ârodkowo-Wschodnia
EVCA  European Private Equity and Ven-

ture Capital Association
FoF fund of funds
FPU Fundusz Por´czeƒ Unijnych
FRA forward rate agreement
GIODO  Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych 
GPW  Gie∏da Papierów WartoÊciowych 

w Warszawie SA
IBAN  International Bank Account 

Number
IBnGR  Instytut Badaƒ nad Gospodarkà 

Rynkowà
IDM Izba Domów Maklerskich
IKE indywidualne konto emerytalne

IRIP  Izba Rozrachunkowa Instrumentów 
Pochodnych 

IRS interest rate swap
IWI instytucje wspólnego inwestowania
JST jednostki samorzàdu terytorialnego
KBPD  krótkoterminowe bankowe papiery 

d∏u˝ne
KDPW  Krajowy Depozyt Papierów 

WartoÊciowych SA
KE Komisja Europejska
KFK Krajowy Fundusz Kapita∏owy
KFPK  Krajowy Fundusz Por´czeƒ 

Kredytowych
KIR Krajowa Izba Rozliczeniowa
KNB Komisja Nadzoru Bankowego
KNUiFE  Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ 

i Funduszy Emerytalnych
KPDP  krótkoterminowe papiery d∏u˝ne 

przedsi´biorstw
KPWiG  Komisja Papierów WartoÊciowych 

i Gie∏d
KSKOK  Krajowa Spó∏dzielcza Kasa 

Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowa
KUKE  Korporacja Ubezpieczeƒ Kredytów 

Eksportowych
LIBOR Londyn Interbank Offered Rate
MF Ministerstwo Finansów
MIDWIG  indeks Êrednich spó∏ek notowanych 

na rynku podstawowym GPW
MIFID  Directive on Markets in Financial 

Instruments 
MSP ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa
MSR  mi´dzynarodowe standardy 

rachunkowoÊci
MWSZ  minimalna wymagana stopa 

zwrotu
NBP Narodowy Bank Polski
NIM net interest margin 
NRB Numer Rachunku Bankowego
NUK Nowa Umowa Kapita∏owa
O/N overnight
OFE otwarty fundusz emerytalny
OIS Overnight Index Swap
OTC over-the-counter
PARP  Polska Agencja Rozwoju 

Przedsi´biorczoÊci
PE private equity
PKB  Produkt Krajowy Brutto
PKD Polska Klasyfikacja Dzia∏alnoÊci
POLONIA Polish Overnight Index Average
PoS point of sale

Skróty u˝ywane w opracowaniu

Skróty u˝ywane w opracowaniu
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PPE pracowniczy program emerytalny
PPI Producer Price Index
PSIK  Polskie Stowarzyszenie Inwestorów 

Kapita∏owych
PTE  powszechne towarzystwo 

emerytalne
ROA return on assets 
ROE return on equity
RPP Rada Polityki Pieni´˝nej
RPW Rejestr Papierów WartoÊciowych
SBB sell-buy-back
SE Societas Europaea
SKOK  Spó∏dzielcza Kasa 

Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowa 
SP Skarb Paƒstwa
SPW Skarbowe Papiery WartoÊciowe
SRPW  system rozrachunku papierów 

wartoÊciowych 
STEP Short-Term European Paper
STFI  Stowarzyszenie Towarzystw 

Funduszy Inwestycyjnych
T/N tomorrow next
TARGET  Trans-European Automated Real 

Time Gross Settlement Express 
Transfer System

TechWIG  indeks spó∏ek notowanych na GPW 
i zakwalifikowanych do Segmentu 
Innowacyjnych Technologii

TFI  towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych

TIBOR Tokyo Interbank Offered Rate
TUn˚ Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie
TUW  Towarzystwo Ubezpieczeƒ 

Wzajemnych
UE Unia Europejska
UE-10  10 krajów, które przystàpi∏y do Unii 

Europejskiej 1 maja 2004 r. (Polska, 
Czechy, W´gry, S∏owacja, S∏owenia, 
Cypr, Estonia, Malta, Litwa, ¸otwa)

UE-12  12 krajów Unii Europejskiej nale˝à-
cych do strefy euro

UE-15  15 krajów, które nale˝a∏y do Unii 
Europejskiej przed 1 maja 2004 r.

UGW Unia Gospodarcza i Walutowa
UM ubezpieczenia majàtkowe
U˚ ubezpieczenia na ˝ycie
VC venture capital
WE Wspólnoty Europejskie
WGT Warszawska Gie∏da Towarowa
WIBID Warsaw Interbank Bid Rate
WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate
WIG Warszawski Indeks Gie∏dowy

WIG20  indeks 20 najwi´kszych spó∏ek 
notowanych na rynku 
podstawowym GPW

ZPL  Zwiàzek Przedsi´biorstw 
Leasingowych

1M  jednomiesi´czny
1Y jednoroczny

Skróty u˝ywane w opracowaniu


