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W 2005 r. nadal obserwowano tendencję do wzrostu znaczenia sektora finansowego 
w polskiej gospodarce. Wartość aktywów tego sektora w relacji do PKB wyniosła 86,4% i była 
o 7,7 pkt proc. wyższa niż w poprzednim roku. Wzrost wartości aktywów odnotowały wszyst-
kie rodzaje instytucji finansowych. W analizowanym okresie nie nastąpiły znaczne zmiany 
w strukturze systemu finansowego w Polsce. Tak jak w poprzednich latach instytucjami o naj-
większym znaczeniu w polskim systemie finansowym były banki. Obserwowano jednak wyraź-
ny wzrost aktywów pozabankowych instytucji finansowych oraz finansowania przedsiębiorstw 
bezpośrednio na rynku kapitałowym.

Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2002–2005

Stan (w mld zł) Zmiana r/r (w %)

2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Banki komercyjne i spółdzielcze 466,5 489,0 538,5 587,0 4,8 10,1 9,0

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 2,5 3,4 4,2 5,3 36,0 23,5 26,4

Zakłady ubezpieczeń 57,6 65,7 77,9 89,6 14,1 18,6 15,0

Fundusze inwestycyjne 22,8 33,2 37,5 61,3 45,6 13,0 63,5

Otwarte Fundusze Emerytalne 31,6 44,8 62,6 86,1 41,8 39,7 37,5

Podmioty maklerskie 2,8 3,7 5,5 6,9 32,1 48,6 25,5

Łącznie 583,8 639,8 726,2 836,2 9,6 13,5 15,1

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych nBP, KnuiFe, KPWig, izFia.

Pomyślna koniunktura gospodarcza sprzyjała rozwojowi sektora bankowego w Polsce. nadal 
rosło tempo akcji kredytowej, zwłaszcza w segmencie kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw 
domowych. Poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw spowodowała przyrost wartości ich 
depozytów w bankach.

W 2005 r. zmieniły się preferencje osób prywatnych co do sposobu lokowania oszczędności. 
W warunkach historycznie niskich stóp procentowych, wpływających na oprocentowanie lokat 
bankowych, gospodarstwa domowe preferowały inwestycje na rynku kapitałowym, dokonując ich 
głównie poprzez zakup tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W całym 2005 r. napływ 
środków do funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce wyniósł około 18,5 mld zł, pod-
czas gdy wartość środków zgromadzonych przez gospodarstwa domowe na rachunkach ban-
kowych wzrosła o 11,0 mld zł. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się także ubezpieczenia 
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a więc produkt bardzo podobny do oferty 
funduszy inwestycyjnych. Tempo wzrostu składki w przypadku tego rodzaju ubezpieczeń wyniosło 
około 40%. znaczny napływ składek odnotowały również fundusze emerytalne (14,4 mld zł).

istotny wzrost środków zarządzanych przez instytucje wspólnego inwestowania i zakła-
dy ubezpieczeń, w połączeniu z napływem kapitału zagranicznego wpłynął na wzrost popy-
tu na papiery wartościowe, w szczególności na akcje. Hossa na rynku akcji spowodowała, że 
przedsiębiorstwa – podobnie jak w 2004 r. – chętnie wybierały emisje akcji na rynku gieł-
dowym jako źródło finansowania swojej działalności. Łącznie w latach 2004–2005 przed-
siębiorstwa pozyskały za pomocą rynku giełdowego 24,9 mld zł. Jednak ze względu na duże 
zyski przedsiębiorstw osiągnięte w 2005 r. najistotniejszym źródłem finansowania inwestycji 
pozostały środki własne. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji obligacji dłu-
goterminowych wzrosła w ciągu tych dwóch lat o 3,6 mld zł, a zadłużenie z tytułu kredytów 
i pożyczek bankowych spadło o 0,8 mld zł.
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Trudno określić, czy stopniowe zwiększenie znaczenia instytucji wspólnego inwestowania 
oraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw rynkiem akcji mają charakter trwały, czy też są 
wynikiem jednoczesnego wystąpienia następujących czynników: historycznie niskich stóp pro-
centowych, hossy na giełdzie, znacznego napływu środków do funduszy inwestycyjnych i otwar-
tych funduszy emerytalnych oraz dużej nadwyżki płynnych środków przedsiębiorstw w postaci 
depozytów bankowych. Dane z ostatnich lat mogą jednak wskazywać, że polski system finansowy 
stopniowo ewoluuje w kierunku systemu zorientowanego rynkowo. ze względu na silne powią-
zania przedsiębiorstw z bankami należy się jednak spodziewać, że w przyszłości rola sektora ban-
kowego w finansowaniu przedsiębiorstw będzie nadal istotna.

Poniżej opisano najważniejsze zmiany w polskim systemie finansowym w 2005 r. oraz 
wymieniono wydarzenia, które w przyszłości mogą mieć istotny wpływ na rozwój sektorów i ryn-
ków finansowych.

Regulacje

Regulacje w Polsce..Od 2005 r. (podobnie jak w całej unii europejskiej) wprowadzono 
obowiązek stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości/międzynarodowych stan-
dardów sprawozdawczości finansowej (mSR/mSSF) do sporządzania skonsolidowanych sprawoz-
dań finansowych. Jest to złożone zadanie i polskie banki wprowadzały mSR/mSSF stopniowo; dla-
tego pełna ocena wpływu zmian na wyniki sektora bankowego nie jest na razie możliwa. istot-
nym wydarzeniem było także przyjęcie nowego pakietu ustaw dotyczących funkcjonowania ryn-
ku kapitałowego. Podstawowym celem wprowadzenia nowych przepisów, poza dostosowaniem 
polskiego prawodawstwa do regulacji unijnych, było uproszczenie procedur pozyskiwania kapi-
tału poprzez emisję papierów wartościowych w trybie oferty publicznej.

Regulacje w Unii Europejskiej. W zakresie prawa wspólnotowego kontynuowano inicja-
tywy zmierzające do zwiększenia integracji rynku finansowego unii europejskiej. Większość z nich 
realizowano w ramach Planu działania w zakresie usług finansowych (Financial Services Action Plan 
– FSaP), którego termin wykonania upłynął z końcem 2005 r. W grudniu 2005 r. opublikowana 
została Biała Księga, przedstawiająca kierunki przyszłej polityki wspólnotowej w zakresie usług 
finansowych na lata 2005–2010. Jednym z najważniejszych wspólnotowych aktów prawnych, któ-
rych tekst został uzgodniony w 2005 r., była dyrektywa o wymogach kapitałowych w instytucjach 
kredytowych i firmach inwestycyjnych (cRD). celem tej dyrektywy jest wprowadzenie nowych 
zasad ustalania wymogów kapitałowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Infrastruktura

System płatniczy. uruchomiono dwa nowe systemy płatności w euro: system SORBneT-
euRO dla płatności wysokokwotowych oraz system euroeliXiR dla płatności detalicznych. W wy-
niku podjętych działań powstała kompleksowa infrastruktura rozliczeń w euro, a Polska stała się 
uczestnikiem systemu płatniczego TaRgeT.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW). Na mocy ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi zniesiono zasadę przymusu rynku regulowanego. giełda Papierów Wartościowych 
i Polska agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiły platformę informacyjną Start w celu 
wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. Ponadto wybrany został doradca przy prywatyzacji 
gPW oraz przedstawiono stanowisko gPW w sprawie opcji prywatyzacyjnych.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Na mocy ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi nastąpiła zmiana funkcjonowania systemu depozytowo-rozliczeniowego. 
zniesiono prawny monopol KDPW na rozliczanie transakcji zawieranych na giełdowym i pozagiełdo-
wym rynku regulowanym oraz wprowadzono do polskiego prawa definicje rozliczenia i rozrachunku. 
Ponadto podjęte zostały prace nad określeniem możliwych kierunków rozwoju KDPW.
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MTS-CeTO. na rynku mTS Poland pierwsze zagraniczne podmioty uzyskały status uczestnika rynku.

Systemy transakcyjne. Firma e-miD uruchomiła elektroniczną platformę transakcyjną 
dla złotowych depozytów międzybankowych.

Instytucje finansowe

Banki. Poziom „ubankowienia”, mierzony relacją aktywów sektora bankowego do PKB, 
podobnie jak w poprzednich latach wykazywał tendencję wzrostową i wyniósł 60,7%. W 2005 r. 
istotnie zmieniła się struktura aktywów banków – po raz pierwszy wartość należności od gospo-
darstw domowych była wyższa od wartości należności od przedsiębiorstw. Było to spowodowane 
utrzymującym się wysokim tempem przyrostu kredytów dla gospodarstw domowych, zwłaszcza 
kredytów dla osób prywatnych na cele mieszkaniowe oraz konsumpcyjne. Wzrost znaczenia ban-
kowości detalicznej był bezpośrednio związany z poprawą sytuacji finansowej gospodarstw domo-
wych oraz znacznie niższym niż kilka lat temu średnim oprocentowaniem kredytów. W 2005 r. zosta-
ła przełamana tendencja spadkowa wartości kredytów udzielonych przedsiębiorstwom. nadal wzra-
stał udział przedsiębiorstw w zobowiązaniach banków wobec sektora niefinansowego. Depozyty 
przedsiębiorstw stawały się coraz istotniejszym źródłem pozyskiwania środków przez sektor ban-
kowy, mimo że dominującą rolę w tym zakresie nadal odgrywały zobowiązania wobec gospodarstw 
domowych. Wzrosła efektywność sektora bankowego. Wiązało się to z poprawą jakości portfela 
kredytowego banków i znacznym zwiększeniem ich wyniku finansowego netto (o 28,9% w sto-
sunku do 2004 r.). na skutek realizacji przez banki spółdzielcze ustawowego obowiązku osiągnięcia 
minimalnego poziomu funduszy własnych następowała ich dalsza konsolidacja. Odnotowano także 
znacznie większy niż w poprzednim roku przyrost ich aktywów. Wyraźny był dalszy spadek koncen-
tracji całego sektora bankowego. Spośród wszystkich nowych krajów członkowskich jedynie w Pol-
sce wskaźnik koncentracji sektora przyjmował wartości znacznie poniżej średniej ue-15.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i). W 2005 r. wzrosła liczba 
oddziałów oraz liczba członków SKOK-ów, przy jednoczesnym dalszym zmniejszeniu się liczby kas. 
Wartość aktywów kas zwiększyła się, jednak tempo ich wzrostu było niższe niż w poprzednich 
latach. zmniejszyło się również tempo wzrostu depozytów i pożyczek udzielanych przez te insty-
tucje. zysk netto zmniejszył się w porównaniu z 2004 r. o około 50%.

Leasing. nastąpił dalszy rozwój branży leasingowej mierzony wartością aktywów odda-
nych w leasing, jednak udział leasingu w źródłach finansowania przedsiębiorstw pozostawał niski 
(około 1%). W strukturze leasingowanych aktywów wzrosło znaczenie maszyn i urządzeń, jednak 
nadal przeważały w niej środki transportu.

Faktoring. mimo wzrostu wartości skupionych faktur (1,5% w relacji do PKB) znaczenie 
usług faktoringowych w polskiej gospodarce było nadal niewielkie.

Pośrednicy i brokerzy usług finansowych. Wzrosło znaczenie pośredników kredyto-
wych i brokerów usług finansowych w systemie finansowym. Popyt na rynku consumer finance 
koncentrował się głównie w segmencie kredytów hipotecznych, a popularne przed kilku laty kre-
dyty ratalne stopniowo ustępowały miejsca kartom kredytowym.

Sektor kapitału wysokiego ryzyka (private equity/venture capital – PE/VC). Wzro-
stowi wartości inwestycji funduszy private equity towarzyszył spadek wartości pozyskanych kapi-
tałów (odwrotna tendencja niż w 2004 r.). nastąpiły znaczne zmiany w strukturze podmiotowej 
dostawców kapitału Pe/Vc – spadek udziału funduszy emerytalnych oraz wzrost udziału osób pry-
watnych. największy wzrost inwestycji zanotowano w branży dóbr konsumpcyjnych. Rozwojowi 
tego sektora mogą sprzyjać: uruchomienie platformy Start oraz wejście w życie ustawy o nie-
których formach wspierania działalności innowacyjnej.

Instytucje wspólnego inwestowania (IWI). W 2005 r. nastąpił istotny (o 47%) wzrost 
wartości aktywów instytucji wspólnego inwestowania (funduszy inwestycyjnych i emerytalnych). 
Wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych wynikał głównie z napływu nowych środków do fun-
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duszy oraz hossy na rynku akcji. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych oraz niskie oprocentowanie 
lokat bankowych zachęcały inwestorów indywidualnych do lokowania oszczędności w funduszach 
inwestycyjnych. Wzrost aktywów otwartych funduszy emerytalnych był natomiast spowodowany 
przede wszystkim napływem nowych składek przekazywanych z zuS. W strukturze lokat iWi naj-
większe znaczenie miały obligacje skarbowe oraz akcje. zasada minimalnej wymaganej stopy zwro-
tu skłaniała fundusze emerytalne do stosowania podobnych strategii inwestycyjnych.

Zakłady ubezpieczeń. zakłady ubezpieczeń zanotowały najlepsze wyniki finansowe w swojej 
15-letniej historii. znacznie wzrosła składka przypisana brutto w dziale ubezpieczeń na życie, co wyni-
kało głównie z dużej popularności umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. z tego same-
go powodu w strukturze portfela inwestycyjnego zakładów ubezpieczeń na życie drugi rok z rzędu rósł 
udział aktywów, w przypadku których ryzyko lokacyjne ponosi ubezpieczający. ze względu na mniejszą 
skłonność klientów do zawierania ubezpieczeń majątkowych tempo wzrostu składki w tym dziale było 
prawie dwukrotnie niższe niż w 2004 r. Spadła koncentracja w obu działach ubezpieczeń.

Domy i biura maklerskie. zwiększyła się liczba podmiotów prowadzących działalność 
maklerską. na giełdzie Papierów Wartościowych rozpoczęły działalność operacyjną pierwsze 
zagraniczne firmy inwestycyjne, a pierwsze polskie podmioty maklerskie uzyskały status zdalnego 
członka giełdy zagranicznej. W wyniku ożywienia na rynku pierwotnym oraz dobrej koniunktury 
na rynku wtórnym akcji znacznie wzrosły wyniki finansowe biur i domów maklerskich.

Rynki finansowe

Rynek pieniężny

W porównaniu z 2004 r. znacznie zmniejszyła się wartość bonów skarbowych w obiegu. 
Wyraźnie wzrosła natomiast wartość zadłużenia z tytułu emisji bonów pieniężnych nBP. Banki 
komercyjne zarządzały bieżącą płynnością, wykorzystując głównie lokaty niezabezpieczone. naj-
bardziej płynnym segmentem rynku pieniężnego pozostawał rynek swapów walutowych.

Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego 
w latach 2002–2005 (w mld zł)

2002 2003 2004 2005

Bony skarbowe 42,0 48,1 46,9 24,4

Bony pieniężne 7,3 6,0 5,7 23,0

Krótkoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych (KPDB) 2,8 3,5 2,7 2,6

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (KPDP) 8,0 7,3 6,5 4,8

Lokaty niezabezpieczone (lokaty międzybankowe) 23,5 22,3 25,1 29,2

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

1 Dane pochodzące z systemu sprawozdawczości bankowej nie umożliwiają określenia wartości pozycji banków z ty-
tułu transakcji fx swap i operacji warunkowych.
Źródło: nBP.

Bony skarbowe. nastąpił istotny spadek zadłużenia z tytułu wyemitowanych bonów skar-
bowych, a ich udział w strukturze zadłużenia Skarbu Państwa był po raz pierwszy niższy niż w kra-
jach strefy euro. Rynek bonów skarbowych przestał być dominującym segmentem rynku krót-
koterminowych papierów dłużnych. Spadły obroty na rynku wtórnym, na którym przeważały trans-
akcje warunkowe.

Bony pieniężne. zaobserwowano istotny wzrost wartości bonów pieniężnych w obiegu, co 
wynikało z wyraźnego zwiększenia skali nadpłynności systemu bankowego. Od początku 2005 r. 
termin zapadalności bonów pieniężnych został skrócony do 7 dni, dzięki czemu nBP mógł bardziej 
elastycznie dopasowywać skalę operacji do warunków płynnościowych w sektorze bankowym.
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Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne (KBPD). nadal zmniejszała się rola KBPD 
jako instrumentu pozyskania środków pieniężnych przez banki. W drugiej połowie 2005 r. banki 
zaprzestały emisji krótkoterminowych obligacji w trybie publicznym. W strukturze nabywców istot-
nie wzrósł udział gospodarstw domowych.

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (KPDP). Wyraźnie zmniejszyła się 
wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP. zanotowano także spadek liczby nowych 
programów emisji. Przedsiębiorstwa dysponowały środkami finansowymi w formie depozytów 
bankowych o znacznej wartości, co wpłynęło na zmniejszenie ich skłonności do finansowania się 
długiem krótkoterminowym. główną podstawą prawną emisji była ustawa o obligacjach. Wśród 
nabywców KPDP wzrosło znaczenie funduszy inwestycyjnych.

Lokaty międzybankowe (niezabezpieczone). istotnie wzrosła wielkość rynku mierzona 
wartością zawieranych transakcji. W obrotach dominowały lokaty O/n. Ważnym wydarzeniem 
dla rozwoju rynku było wprowadzenie w styczniu 2005 r. stawki POlOnia, będącej średnią sto-
pą oprocentowania lokat O/n ważoną wartością transakcji. W kolejnych miesiącach POlOnia sta-
ła się standardową stawką referencyjną dla kontraktów OiS.

Swapy walutowe. W 2005 r. kontynuowana była tendencja do wzrostu płynności ryn-
ku swapów walutowych. zwiększenie płynności wynikało głównie ze wzrostu aktywności ban-
ków zagranicznych (90-procentowy udział w obrotach na rynku krajowym), które wykorzysty-
wały swapy walutowe do finansowania pozycji w obligacjach skarbowych oraz spekulacji na kur-
sie złotego.

Transakcje warunkowe. nastąpił znaczny wzrost obrotów na krajowym rynku transakcji 
warunkowych, co wynikało głównie ze zwiększenia wartości zabezpieczonych lokat niebankowych 
instytucji finansowych, składanych w formie operacji BSB. najczęściej wykorzystywanym zabez-
pieczeniem transakcji warunkowych po raz pierwszy były obligacje skarbowe, co wynikało m.in. 
ze zmniejszenia stanu bonów skarbowych w posiadaniu banków.

Rynek kapitałowy

Wzrosły rozmiary większości segmentów rynku kapitałowego. najszybciej rozwijał się rynek 
akcji. Kapitalizacja gPW zwiększyła się o 46%. znaczny wzrost zadłużenia z tytułu emisji obligacji 
skarbowych w dużej mierze wynikał ze spadku wartości emisji bonów skarbowych. Dobra sytu-
acja makroekonomiczna, hossa na gPW oraz oczekiwania na spadek stóp procentowych w Polsce 
przyczyniły się do wzrostu zaangażowania nierezydentów na rynku obligacji skarbowych i akcji. 
inne segmenty rynku kapitałowego pozostały słabo rozwinięte.

Wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego w latach 2002–2005 (w mld zł)

2002 2003 2004 2005

Instrumenty dłużne 175,2 203,9 248,7 303,2

Obligacje rynkowe SP 153,9 184,5 226,6 278,4

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 4,5 5,3 7,3 8,9

Obligacje komunalne 2,2 2,7 3,0 3,3

Długoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych1 1,4 2,8 3,0 3,0

Listy zastawne 0,2 0,8 1,0 1,8

Obligacje NBP 13,0 7,8 7,8 7,8

Instrumenty udziałowe – akcje 110,6 167,7 291,7 424,9

uwaga: dla instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona wartością 
tych instrumentów w obiegu, a dla instrumentów udziałowych kapitalizacją spółek krajowych i zagranicznych noto-
wanych na gPW.
1 W porównaniu z poprzednimi edycjami opracowania dane obejmują również – oprócz zobowiązań polskich banków 
komercyjnych z tytułu emisji własnych papierów wartościowych nominowanych w złotych – wyemitowane przez banki 
hipoteczne obligacje nominowane w walutach obcych oraz obligacje europejskiego Banku inwestycyjnego.
Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych mF, nBP, gPW, Fitch Polska.
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Obligacje skarbowe. Rynek obligacji skarbowych był największym i najbardziej płynnym 
segmentem rynku dłużnych papierów wartościowych. Podstawowym instrumentem dłużnym emi-
towanym przez Skarb Państwa były obligacje o stałym oprocentowaniu. W 2005 r. zadłużenie 
Skarbu Państwa z tytułu emisji obligacji na rynek krajowy wzrosło o prawie 20%, a obroty na 
rynku wtórnym zwiększyły się ponad dwukrotnie. Wartość zaangażowania inwestorów zagra-
nicznych na rynku obligacji skarbowych zwiększyła się, jednak spadł udział tej grupy inwestorów 
w finansowaniu krajowego zadłużenia Skarbu Państwa.

Obligacje komunalne. Rynek obligacji komunalnych należał do najmniejszych segmentów 
rynku dłużnych papierów wartościowych. zmniejszył się udział obligacji w finansowaniu potrzeb 
pożyczkowych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast wzrósł udział kredytów i pożyczek. 
Barierą rozwoju tego rynku pozostawała niska wartość pojedynczych emisji.

Długoterminowe bankowe papiery dłużne (DBPD). W porównaniu ze strefą euro DBPD 
są niewielkim źródłem pozyskania pieniądza przez banki. Wzrost wartości kredytów długotermino-
wych, w szczególności związanych z budownictwem mieszkaniowym, zwiększył zainteresowanie 
banków emisją obligacji w walutach obcych na rynkach zagranicznych. Był to jeden z czynników 
ograniczających rozwój rynku krajowego. W 2005 r. banki zaprzestały emitowania obligacji w try-
bie ofert publicznych.

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (DPDP). Wzrost zadłużenia z tytułu 
emisji DPDP i wzrost liczby emitentów nie wpłynęły istotnie na zwiększenie znaczenia tych instru-
mentów na rynku kapitałowym. Wśród emitentów rósł udział firm leasingowych. na rynku nadal 
dominowały emisje niepubliczne.

Listy zastawne. Wartość zadłużenia z tytułu emisji listów zastawnych wyraźnie wzrosła, 
jednak segment ten nadal był niewielką częścią rynku kapitałowego w Polsce. Przyczyną była 
ograniczona rola banków hipotecznych w finansowaniu rynku nieruchomości mieszkaniowych. 
W 2005 r. banki były największą grupą inwestorów na rynku listów zastawnych emitowanych 
w ofercie niepublicznej.

Akcje. Kapitalizacja spółek krajowych notowanych na gPW znacznie wzrosła i na koniec 
roku w relacji do PKB wyniosła około 1/3. indeks Wig wzrósł o 33,7%, osiągając pod koniec 
2005 r. najwyższą wartość w historii. Obroty akcjami były również najwyższe w historii gPW, jed-
nak w porównaniu z osiągniętą kapitalizacją giełdy ich wartość utrzymywała się na niskim pozio-
mie. W 2005 r. wprowadzono na gPW akcje 35 spółek o łącznej wartości prawie 7 mld zł. z ob-
rotu zostały wycofane akcje 10 spółek. Rynek akcji RPW-ceTO pozostawał słabo rozwinięty, a je-
go znaczenie w polskim systemie finansowym było niewielkie.

Kasowy rynek walutowy

Drugi rok z rzędu stopniowo zmniejszała się wartość transakcji walutowych dokonywanych 
w Polsce, ale jednocześnie wyraźnie wzrastała płynność na rynku offshore. Rosnący wolumen 
transakcji wymiany złotego na rynku londyńskim wynikał z utrzymującej się dużej aktywności fun-
duszy hedgingowych oraz rosnącego zainteresowania inwestycjami w aktywa nominowane w zło-
tych wśród innych instytucji finansowych. nadal wzrastał udział euro w strukturze walutowej obro-
tów na rynku międzybankowym. złoty całkowicie utracił swój koszykowy charakter. główną parą 
walutową na rynku złotego była para euR/Pln, a o sile naszej waluty najlepiej informował poziom 
kursu euro do złotego.

Rynek instrumentów pochodnych

W Polsce rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych jest znacznie lepiej rozwinięty 
niż rynek giełdowy. Przewaga rynku OTc nad rynkiem giełdowym wynika z istnienia w Polsce ban-
kowo zorientowanego systemu finansowego oraz dużej aktywności banków zagranicznych.

Pozagiełdowe instrumenty pochodne. Wyraźne zwiększyła się płynność w najbardziej 
rozwiniętych segmentach rynku pozagiełdowych derywatów odsetkowych (FRa i iRS). Wzrost 
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wartości transakcji wynikał ze zwiększenia liczby aktywnych uczestników oraz silnych oczekiwań 
na obniżki stóp procentowych nBP. nastąpił szybki rozwój rynku OiS. najbardziej płynnym seg-
mentem rynku walutowych instrumentów pochodnych był rynek transakcji forward, które sta-
nowiły podstawowy instrument wykorzystywany przez przedsiębiorstwa w zarządzaniu ryzykiem 
walutowym. W 2005 r. zahamowany został spadek obrotów na krajowym rynku opcji walutowych. 
Podmioty niefinansowe znacznie częściej niż w poprzednich latach zawierały kontrakty ciRS, głów-
nie w celu obniżania kosztów obsługi długu. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych znaj-
dował się dopiero w początkowej fazie rozwoju.

Giełdowe instrumenty pochodne. Wartość obrotów na giełdowym rynku terminowym 
podwoiła się w stosunku do poprzedniego roku. Tak jak w poprzednich latach największym seg-
mentem rynku giełdowych instrumentów pochodnych był rynek kontraktów futures na Wig20, 
na którym skupiało się ponad 90% obrotów. Dominującą grupą inwestorów byli inwestorzy indy-
widualni. W 2005 r. na gPW pojawiły się dwa nowe instrumenty: opcje na obligacje oraz opcje 
na akcje. na WgT obroty koncentrowały się na walutowych kontraktach futures, jednak rynek ten 
należy uznać za niewielki.
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Wstęp

Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2005 r. jest.kolejną edycją corocznego opraco-
wania, w którym opisujemy zmiany zachodzące w systemie finansowym w danym roku. W pu-
blikacji przedstawiamy tendencje, bariery i prawdopodobne scenariusze rozwoju wszystkich funk-
cjonujących w Polsce instytucji finansowych oraz rynków finansowych, nawet gdy określony seg-
ment systemu finansowego ma niewielkie znaczenie. analizujemy także zmiany w infrastrukturze 
i regulacjach prawnych dotyczących sektora finansowego oraz inicjatywy mające na celu integrację 
rynku finansowego w unii europejskiej. zgodnie z przyjętą konwencją zmiany, które zaszły w sys-
temie finansowym w 2006 r. nie zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

W rozdziale 1. przedstawiliśmy ewolucję wielkości i struktury polskiego systemu finansowe-
go, wskazując na utrzymującą się wyraźną przewagę banków nad innymi instytucjami finansowy-
mi. Rozdział 2. opisuje zmiany w regulacjach prawnych dotyczących sektora finansowego zarówno 
na poziomie krajowym, jak i na poziomie unii europejskiej. Przedstawiliśmy również analizę pro-
cesu legislacyjnego oraz stan prac organów unijnych nad wybranymi aktami prawnymi i stopień 
wprowadzenia ich w życie przez poszczególne kraje członkowskie. Rozdział 3. zawiera opis naj-
ważniejszych zmian w infrastrukturze systemu finansowego, w tym w zakresie uczestnictwa pol-
skich systemów rozliczeniowych w systemie europejskim.

W rozdziale 4. przedstawiliśmy kompleksową analizę zmian, które w 2005 r. zaszły w po-
szczególnych sektorach instytucji finansowych. W miarę możliwości zmiany te opisujemy na tle 
tendencji występujących w państwach naszego regionu oraz wybranych krajach unii europejskiej. 
System finansowy w Polsce nadal jest zdominowany przez banki i dlatego instytucje te analizujemy 
w pierwszej kolejności. Szczegółowo przeanalizowaliśmy zmiany struktury należności i zobowiązań 
banków komercyjnych, a także wskaźniki koncentracji i konkurencji charakteryzujące ten sektor. 
W kolejnych podrozdziałach scharakteryzowaliśmy instytucje quasi-bankowe oraz instytucje peł-
niące funkcję pośredników w dystrybucji produktów bankowych. Kolejnym analizowanym sek-
torem są instytucje wspólnego inwestowania, czyli fundusze inwestycyjne i emerytalne. W ra-
mach analizy instytucji finansowych przedstawiliśmy także zmiany w sektorze ubezpieczeń oraz 
domach i biurach maklerskich.

W rozdziale 5. zaprezentowaliśmy podstawowe tendencje występujące na rynkach finan-
sowych. najpierw przedstawiliśmy ewolucję rynku pieniężnego i jego poszczególnych segmentów 
(rynków: bonów skarbowych, bonów pieniężnych, krótkoterminowych papierów dłużnych przed-
siębiorstw i banków, a także transakcji o charakterze lokacyjnym). W kolejnej części rozdziału opi-
saliśmy zmiany na polskim rynku kapitałowym. Przeanalizowaliśmy rozwój rynków: obligacji skar-
bowych, obligacji komunalnych, obligacji nBP, listów zastawnych, a także długoterminowych 
papierów dłużnych banków i przedsiębiorstw. Osobną część poświęciliśmy rynkowi akcji. Rozdział 
5. zawiera także charakterystykę zmian zachodzących na rynku walutowym oraz ewolucji rynku 
instrumentów pochodnych w Polsce, w podziale na instrumenty giełdowe i pozagiełdowe.

Wstęp
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1.1. Ewolucja wielkości i struktury systemu finansowego w Polsce1

niski poziom inflacji oraz wzrost gospodarczy w Polsce stwarzały w 2005 r. korzystne warun-
ki do rozwoju systemu finansowego. mimo że polska gospodarka, podobnie jak gospodarki innych 
krajów europy Środkowo-Wschodniej, wciąż charakteryzuje się względnie niskim poziomem pośred-
nictwa finansowego2, wyraźna była tendencja do wzrostu znaczenia systemu finansowego w go-
spodarce. W 2005 r. znacznie wzrosła wartość aktywów systemu finansowego, również w relacji do 
PKB – o 7,7 pkt proc.; rok wcześniej 2,7 pkt proc. (tabela 1.1).

Tabela 1.1. Wielkość aktywów systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2002–2005 (w %)

2002 2003 2004 2005

Polska 72,3 76,0 78,7 86,4

Czechy 121,2 116,6 114,2 121,6

Węgry 84,1 95,9 103,2 117,71

1 Dane wstępne.
Źródło: obliczenia na podstawie danych narodowych banków centralnych, guS i eurostatu.

Rok 2005 charakteryzował się wzrostem wartości aktywów wszystkich rodzajów instytucji 
finansowych (tabela 1.2). Łącznie wartość aktywów wzrosła o 15%. najszybciej rozwijającym się sek-
torem finansowym były fundusze inwestycyjne (przyrost aktywów o 63,5%). W przypadku funduszy 
inwestycyjnych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-ów) dynamika aktywów 
była wyższa niż przed rokiem. W pozostałych instytucjach finansowych odnotowano zmniejszenie 
dynamiki aktywów w porównaniu z 2004 r. (tabela 1.3).

Tabela 1.2. Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 1998–2005 (w mld zł)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Banki komercyjne i spółdzielcze 318,7 363,4 428,5 469,7 466,5 489,0 538,5 587,0

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowe 0,6 0,9 1,2 1,8 2,5 3,4 4,2 5,3

Zakłady ubezpieczeń 20,7 28,9 37,9 47,2 57,6 65,7 77,9 89,6

Fundusze inwestycyjne 1,8 3,2 7,1 12,1 22,8 33,2 37,5 61,3

Otwarte Fundusze Emerytalne 0 2,3 9,9 19,4 31,6 44,8 62,6 86,1 

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

Łącznie 345,0 402,3 488,5 553,1 583,8 639,8 726,2 836,2

 Źródło: nBP, KnuiFe, KPWig, izFia.

1  Wielkości wskaźników, które odnoszą się do PKB, mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych w poprzedniej edy-
cji opracowania. Wynika to ze zmiany szacunków PKB eurostatu dla poszczególnych państw członkowskich.
2  Poziom pośrednictwa finansowego jest mierzony relacją aktywów systemu finansowego do PKB. Relacja aktywów pol-
skiego systemu finansowego do PKB stanowi około 1/3 przeciętnej relacji w krajach strefy euro.
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Tabela 1.3. Przyrost aktywów instytucji finansowych w Polsce w latach 2003–2005 (r/r, w %)

2003 2004 2005

Banki komercyjne i spółdzielcze 4,8 10,1 9,0

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 36,0 23,5 26,4

Zakłady ubezpieczeń 14,1 18,6 15,0

Fundusze inwestycyjne 45,6 13,0 63,5

Otwarte Fundusze Emerytalne 41,8 39,7 37,5

Podmioty maklerskie 32,1 48,6 25,5

Łącznie 9,6 13,5 15,1

Źródło: obliczenia na podstawie danych nBP, KnuiFe, KPWig, izFia.

Tabela 1.4. Liczba instytucji finansowych w Polsce w latach 1998–20051

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Banki komercyjne2 83 77 73 69 59 58 57 61

Banki spółdzielcze 1.189 781 680 642 605 600 596 588

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowe 220 228 146 144 120 109 83 75

Zakłady ubezpieczeń3 54 56 67 71 72 76 69 68

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 15 17 21 19 19 17 20 23

Powszechne Towarzystwa Emerytalne 0 21 21 17 16 16 15 15

Podmioty maklerskie 46 48 49 42 38 36 40 42

1 Tabela zawiera liczbę instytucji, których aktywa zostały uwzględnione w tabeli 1.2. nie uwzględnia zagranicznych pod-
miotów, które mogą działać na zasadzie transgranicznej (bez prawno-organizacyjnej obecności w Polsce) oraz oddziałów 
zagranicznych firm inwestycyjnych.
2 Banki prowadzące działalność operacyjną. liczba banków komercyjnych w latach 2004 i 2005 obejmuje również oddzia-
ły instytucji kredytowych. W 2004 r. funkcjonowały trzy, a w 2005 r. było siedem oddziałów instytucji kredytowych.
3 Jednostki prowadzące działalność operacyjną. liczba zakładów ubezpieczeń w latach 2000–2005 obejmuje rów-
nież oddziały główne zagranicznych zakładów ubezpieczeń. W 2000 r. funkcjonował jeden, w 2001 r. 
 i 2002 r. dwa, w 2003 r. trzy, a w 2004 i 2005 r. jeden oddział główny zagranicznego zakładu ubezpieczeń.
Źródło: nBP, KnuiFe, KPWig, izFia.

W 2005 r. wzrosła liczba najważniejszych instytucji w polskim systemie finansowym – banków 
komercyjnych (działalność rozpoczęły 4 nowe oddziały instytucji kredytowych). W omawianym okresie 
działalność prowadziły 53 banki w formie spółki akcyjnej, jeden bank państwowy i siedem oddziałów 
instytucji kredytowych. liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się o osiem podmiotów, tak samo 
jak liczba SKOK-ów. nieznacznie zmniejszyła się także liczba zakładów ubezpieczeń, wzrosła natomiast 
liczba towarzystw funduszy inwestycyjnych i podmiotów prowadzących działalność maklerską. Pełne 
dane liczbowe dotyczące instytucji finansowych działających w Polsce zawiera tabela 1.4.

W 2005 r. w polskim systemie finansowym nadal dominował sektor bankowy, jednak udział 
jego aktywów w całości aktywów sektora finansowego systematycznie się zmniejsza. na koniec ana-
lizowanego okresu udział ten wyniósł 70,2% (spadek o 4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego 
roku). Jednocześnie wyraźnie wzrasta rola niebankowych instytucji finansowych. udział aktywów 
tych instytucji w całości aktywów sektora finansowego zwiększył się w 2005 r. do 29,8% (dla porów-
nania – w 1998 r. wyniósł 7,6%). ewolucję struktury aktywów systemu finansowego w Polsce przed-
stawia wykres 1.1, natomiast udział poszczególnych sektorów finansowych w strukturze aktywów 
polskiego systemu finansowego w 2005 r. – wykres 1.2.

Dominująca rola systemu bankowego oraz relatywnie niski poziom pośrednictwa finansowe-
go były również charakterystyczne dla innych krajów regionu. Stopień rozwoju sektora bankowego 
w krajach naszego regionu (czechy, Węgry, Polska) w porównaniu z krajami strefy euro przedstawia 
tabela 1.5.
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Tabela 1.5. Stopień rozwoju sektora bankowego w Czechach, na Węgrzech i w Polsce 
w porównaniu z krajami strefy euro w latach 2004–2005 (w %)

Kraj 
Aktywa/PKB Kredyty1/PKB Depozyty2/PKB

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Polska 58,4 60,7 24,7 26,7 32,8 34,0

Czechy 95,2 100,8 28,0 32,1 55,5 56,1

Węgry 73,0 80,6 35,3 39,5 32,7 33,8

Strefa euro 264 283,3 116 b.d. 96 b.d.

1  Kredyty i pożyczki sektora bankowego dla sektora niefinansowego (waluta krajowa i waluty obce).
2  Depozyty sektora bankowego od sektora niefinansowego (waluta krajowa i waluty obce).
Źródło: Polska, czechy, Węgry: obliczenia na podstawie danych narodowych banków centralnych, guS i eurostatu. Dla strefy euro: EU.
Banking Structures, Frankfurt, October 2005, european central Bank oraz eurostat.

Kapitalizacja rynków akcji i obligacji krajów europy Środkowo-Wschodniej była znacznie niższa niż 
kapitalizacja analogicznych rynków w strefie euro, mimo silnych wzrostów cen akcji w ostatnich latach. 
W 2005 r. polski rynek akcji pozostawał jednak największym rynkiem kapitałowym regionu (zarówno pod 
względem kapitalizacji, jak i liczby notowanych spółek). Podobnie jak w poprzednim roku istotnie zwięk-

Wykres 1.2. Udział poszczególnych instytucji finansowych w strukturze aktywów polskiego 
systemu finansowego w 2005 r.

Źródło: nBP, KnuiFe, KPWig, izFia.
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szyła się liczba spółek notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (gPW)3. Na ryn-
kach pozostałych dwóch krajów regionu można obserwować tendencję do spadku liczby podmiotów.

W 2005 r. w Polsce, podobnie jak w poprzednim roku, nastąpił największy wzrost kapitaliza-
cji rynku akcji wyrażonej w euro. zwiększyła się ona o 52% (w czechach o 43%, na Węgrzech 
o 33%)4. Wzrost kapitalizacji był przede wszystkim wynikiem wzrostu cen akcji, a w Polsce i cze-
chach również aprecjacji walut krajowych. Ponadto, na wzrost kapitalizacji polskiego rynku miały 
wpływ publiczne oferty akcji. We wszystkich trzech krajach nastąpił wzrost wielkości kapitalizacji ryn-
ku akcji w relacji do PKB. Podstawowe wskaźniki opisujące stopień rozwoju rynków kapitałowych 
trzech omawianych krajów przedstawia tabela 1.6.

Tabela 1.6. Wybrane wielkości związane z rynkiem kapitałowym w latach 2004–2005 (stan na 
koniec roku)

Kraj
Kapitalizacja rynku akcji1

(w mld euro)
Kapitalizacja rynku akcji 

w relacji do PKB
Liczba notowanych spółek  

(w tym nowe spółki)2

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Polska 52,5 79,9 23,2 31,9 230 (36) 255 (35)

Czechy 21,7 31,1 23,9 30,7 55 (1) 39 (2)

Węgry 20,8 27,6 25,0 32,0 46 (1) 44 (1)

1 Kapitalizacja dotyczy spółek krajowych.
2 Obejmuje spółki krajowe i zagraniczne.
Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych giełd z poszczególnych krajów i danych eurostatu; FeSe (liczba notowanych spółek).

1.2. Działania stymulujące rozwój rynku finansowego w Polsce

W dniu 27 kwietnia 2004 r. Rada ministrów przyjęła Strategię rozwoju rynku kapitałowego Agen-
da Warsaw City 20105, której celem jest budowa silnego, regionalnego rynku kapitałowego. główne cele 
Strategii to zwiększenie rozmiarów rynku kapitałowego, poprawa jego efektywności i bezpieczeństwa.

W 2005 r. realizowano szczegółowe zadania określone w Harmonogramie realizacji Strategii 
rynku kapitałowego6. najważniejsze z nich obejmowały:

−  opracowanie projektów zmian regulacji pod kątem ich uproszczenia oraz zgodności z wy-
mogami dyrektyw unii europejskiej (zadanie 1.); 24 października 2005 r. ustawę Prawo 
o publicznym obrocie papierami wartościowymi zastąpiły trzy nowe akty prawne: ustawa 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo-
wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych7, ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi8 i ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym9;

3  W 2005 r. na gPW zadebiutowało 35 spółek, co dało gPW trzecie miejsce w europie pod względem liczby debiutów. 
najwięcej debiutów w europie miało miejsce na giełdzie w londynie (626) oraz Oslo (48).
4  Wzrost kapitalizacji wyrażonej w walutach krajowych (spółki krajowe) wyniósł: 43,9% dla Polski, 36,3% dla czech 
i 36,4% dla Węgier.
5  Strategia rozwoju rynku kapitałowego Agenda Warsaw City 2010. Warszawa 2004, Ministerstwo Finansów.
6  instytucje odpowiedzialne za realizację Strategii to ministerstwa: Finansów, Skarbu Państwa, gospodarki, edukacji i na-
uki, Sprawiedliwości, a także giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisja Papierów Wartościowych i giełd, 
narodowy Bank Polski, Komisja nadzoru ubezpieczeń i Funduszy emerytalnych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
i mTS-ceTO.
7  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorga-
nizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.u. z 2005 r., nr 184, poz. 1539).
8  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 1538).
9  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 1537).
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−  wspieranie rozwoju rynku usług inwestycyjnych na rynku kapitałowym (zadanie 2.); ustawa 
o obrocie instrumentami finansowymi wprowadziła wiele zmian dotyczących prowadzenia 
działalności maklerskiej;

−  zwiększenie efektywności KPWig w zakresie ścigania przestępstw giełdowych (zadanie 3.); 
ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wprowadziła zmiany w zakresie uprawnień 
KPWig dotyczących ścigania przestępstw giełdowych;

−  rozwój mechanizmów ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz kodeksu dobrych 
praktyk (zadanie 6.); na gPW (od stycznia 2005 r.) i mTS-ceTO (od lutego 2005 r.) obo-
wiązuje znowelizowany kodeks Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005;

−  opracowanie działań sprzyjających zwiększeniu skali emisji obligacji przez gminy w alterna-
tywnych systemach obrotu (aSO), na ceTO lub gPW, m.in. w celu absorpcji funduszy unij-
nych (zadanie 9.); ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wprowadziła możliwość 
tworzenia alternatywnych systemów obrotu (aSO) przez podmioty prowadzące działalność 
maklerską i spółki prowadzące rynki regulowane;

−  opracowanie działań sprzyjających rozwojowi sektora funduszy private equity/venture capi-
tal (Pe/Vc) (zadanie 10.); w sierpniu 2005 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Funduszu 
Kapitałowym10;

−  opracowanie programu rozwoju edukacji młodzieży w zakresie rynku usług finansowych 
(zadanie 14.); programy edukacyjne były realizowane przez KPWig, gPW oraz nBP;

−  opracowanie działań mających na celu stymulowanie przedsięwzięć o charakterze publicz-
no-prywatnym (zadanie 15.); w październiku 2005 r. weszła w życie ustawa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym11;

−  przygotowanie gPW i KDPW do prywatyzacji, ewentualnego aliansu strategicznego (zada-
nie 19.); 29 marca 2005 r. minister Skarbu Państwa na doradcę prywatyzacyjnego gPW 
wybrał konsorcjum złożone z mcKinsey & company Poland Sp. z o.o., cDm Pekao Sa i ernst 
& young audit Sp. z o.o., w czerwcu przedstawiono Stanowisko Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie SA w sprawie opcji prywatyzacyjnych GPW; również w czerwcu 
2005 r. KDPW opublikował dokument Cele strategiczne KDPW do 2010 roku.

W Strategii rozwoju rynku kapitałowego Agenda Warsaw City 2010 ustalono również, jaką 
wielkość do 2010 r. powinny osiągnąć konkretne wskaźniki dotyczące rynku kapitałowego (wskaź-
niki te określono jako mierniki realizacji głównych celów Strategii). Kształtowanie się wielkości tych 
wskaźników w latach 2003–2005 oraz cel na 2010 r. zostały przedstawione w tabeli 1.7.

10  ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.u. z 2005 r., nr 57, poz. 491).
11  ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.u. z 2005 r., nr 169, poz. 1420).
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Tabela 1.7. Kształtowanie się wielkości wskaźników określonych jako mierniki realizacji celów 
Strategii rozwoju rynku kapitałowego Agenda Warsaw City 2010 w latach 2003–2005 oraz 
cel na 2010 r.

2003 2004 2005 Cel na 2010 r.

Kapitalizacja rynku akcji w relacji do PKB1 
(w %) 16,6 23,2 31,9 Relacja kapitalizacji publicznego rynku akcji do PKB 

powinna osiągnąć co najmniej 50%.

Udział kapitalizacji polskiego rynku 
w kapitalizacji rynku UE-152 (w %) 0,48 0,76 0,94

Celem dodatkowym jest stałe zwiększanie udziału 
kapitalizacji polskiego rynku kapitałowego 
w kapitalizacji rynku Unii Europejskiej.

Wartość rynku papierów dłużnych 
przedsiębiorstw3 (w mld zł) 12,6 13,8 13,7 Krajowy rynek obligacji korporacyjnych powinien 

osiągnąć wielkość około 90 mld zł.

Wartość rynku papierów dłużnych 
przedsiębiorstw w relacji do PKB (w %) 1,5 1,5 1,42 Krajowy rynek obligacji korporacyjnych powinien 

osiągnąć wielkość co najmniej 8% PKB.

Wielkość inwestycji funduszy PE/VC  
(w mln zł) 779 590 620

Wartość środków zainwestowanych przez fundusze 
venture capital powinna osiągnąć poziom około  
2,8 mld zł.

Wartość inwestycji PE/VC w relacji  
do PKB (w %) 0,093 0,064 0,064

Relacja środków zainwestowanych przez fundusze 
venture capital do PKB powinna osiągnąć poziom  
co najmniej 0,25%.

Relacja obrotów na GPW do kapitalizacji 
GPW4 (w %) 23,7 25,6 28,4

Relacja rocznej wartości obrotów na danym rynku5 
do kapitalizacji rynku powinna osiągnąć poziom 
70–90%.

1  Kapitalizacja dotyczy spółek krajowych (gPW).
2  Kapitalizacja ue-15 (członków ue sprzed 1 maja 2004 r.) liczona dla 12 europejskich giełd (11 krajowych giełd oraz 
euronext obejmujący rynki we Francji, Belgii, Portugalii i Holandii). W 2005 r. kapitalizacja obejmuje również rynek na 
litwie, Łotwie i w estonii (rynki te są członkami sojuszu OmX, który obejmuje giełdy w Kopenhadze, Sztokholmie, 
Helsinkach, Rydze, Tallinie i Wilnie).
3  zadłużenie z tytułu krótko- i długoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw.
4  Relacja wartości obrotów sesyjnych netto do kapitalizacji rynku akcji (spółki krajowe).
5  Obroty netto.
Źródło: FeSe, gPW, eVca, guS.
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Rozwój systemu finansowego zależy nie tylko od warunków ekonomicznych, ale także od 
regulacji będących podstawą działalności instytucji finansowych. W niniejszym rozdziale oprócz 
najważniejszych zmian w polskim prawie szerzej zaprezentowano również zmiany w prawie wspól-
notowym. Działania podejmowane w ue wytyczają bowiem główne kierunki przyszłych zmian 
regulacji dotyczących systemu finansowego w Polsce. zmiany wprowadzane w polskim prawie są 
zatem spowodowane głównie koniecznością dostosowania prawa krajowego do wymogów pra-
wa wspólnotowego. Państwa członkowskie mają bowiem obowiązek osiągnięcia zgodności prze-
pisów krajowych z wymogami prawa tworzonego na szczeblu ue; celem tego jest stworzenie jed-
nolitego europejskiego rynku finansowego.

2.1. Zmiany regulacji systemu finansowego w Polsce

W 2005 r. wprowadzono wiele zmian w przepisach prawnych dotyczących sektora usług 
finansowych. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć:

− przyjęcie ustawy o nadzorze uzupełniającym12,

− przyjęcie ustawy o tzw. przeciwdziałaniu lichwie13,

− nowelizację pakietu ustaw ubezpieczeniowych14,

− nowelizację ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych15,

− nowy pakiet ustaw regulujący funkcjonowanie rynku kapitałowego16.

Ponadto 1 stycznia 2005 r. w Polsce zaczęły obowiązywać międzynarodowe Standardy 
Rachunkowości (mSR) i międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (mSSF).

12  ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubez-
pieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.u. nr 83, poz. 719). Przepisy 
ustawy weszły w życie 13 czerwca 2005 r.
13  ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.u. z 2005 r., 
nr 157, poz. 1316). Przepisy ustawy weszły w życie 20 lutego 2006 r.
14  ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.u. z 2005 r., nr 134, poz. 1204). Przepisy ustawy weszły w życie 16 sierpnia 2005 r.  
ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych ustaw  
(Dz.u. z 2005 r., nr 48, poz. 447). Przepisy weszły w życie 8 kwietna 2005 r.   
ustawa z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu 
gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.u. z 2004 r., nr 281, poz. 2778). Przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2005 r.  
ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu 
gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz usta-
wy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.u. z 2005 r., nr 167, poz. 1396). Przepisy weszły w życie 1 stycznia 
2006 r.
15  ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.u. z 2005 r., nr 143, poz. 1202). Przepisy weszły w życie 17 sierpnia 2005 r.
16  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 1538), usta-
wa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani-
zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.u. z 2005 r., z nr 84, poz. 1539) oraz ustawa z dnia 
29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 1537). Przepisy weszły w życie 
24 października 2005 r.
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2.1.1. Regulacje mające wpływ na cały sektor usług finansowych

Ustawa o nadzorze uzupełniającym

Wprowadzenie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego miało na celu 
głównie dostosowanie polskich regulacji do przepisów prawa wspólnotowego17. Dyrektywa w spra-
wie nadzoru uzupełniającego wprowadziła jednolite zasady nadzoru nad instytucjami wchodzącymi 
w skład konglomeratów finansowych w całej ue oraz zapewniła współpracę i wymianę informacji mię-
dzy organami nadzoru nad podmiotami będącymi częścią konglomeratu finansowego. nowe przepisy 
umożliwiają objęcie analizą nadzorczą danych finansowych i operacyjnych dotyczących całego kon-
glomeratu. Rozwiązania te są uzupełnieniem dotychczas istniejących przepisów w zakresie sprawowa-
nia nadzoru nad poszczególnymi sektorami rynku usług finansowych. Przedmiotem nadzoru uzupeł-
niającego jest badanie sytuacji finansowej konglomeratu na podstawie takich parametrów, jak: ade-
kwatność kapitałowa i strategia postępowania w tym zakresie, znaczące transakcje wewnątrzgrupowe, 
poziom i koncentracja ryzyka w konglomeracie, ryzyko konfliktu pomiędzy podmiotami w konglome-
racie, prawidłowości zarządzania ryzykiem oraz rzetelność i poprawność kontroli wewnętrznej.

nowe rozwiązania w zakresie nadzoru uzupełniającego umożliwiają powierzenie nadzoru 
nad konglomeratem koordynatorowi z państwa członkowskiego, z którego pochodzi podmiot 
wiodący (stojący na czele konglomeratu). Wprowadzenie tzw. nadzoru uzupełniającego powinno 
przyczynić się do zwiększenia stabilności instytucji finansowych oraz bezpieczeństwa finansowego 
osób korzystających z usług podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego18.

nowe przepisy wzmacniają również współpracę oraz wymianę informacji pomiędzy krajowymi insty-
tucjami nadzorczymi. ustawa o nadzorze uzupełniającym nakłada na członków poszczególnych komisji nad-
zoru obowiązek uczestniczenia w corocznych spotkaniach, których celem są: wymiana informacji i koordyno-
wanie działań nadzorczych w ramach tzw. Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych.

2.1.2.  Regulacje dotyczące sektora usług bankowych

Ustawa o tzw. przeciwdziałaniu lichwie

ustawa o tzw. przeciwdziałaniu lichwie określiła maksymalną wysokość oprocentowania, 
jakie będzie można pobierać od kredytów bankowych, kredytów „kupieckich” oraz pożyczek pie-
niężnych. zgodnie z nowymi przepisami oprocentowanie nie będzie mogło być wyższe niż czte-
rokrotność stopy kredytu lombardowego nBP. Wprowadzanie takiego rozwiązania nie wynikało 
z dostosowania polskich przepisów do prawa europejskiego.

nowe przepisy ograniczyły łączną kwotę wszystkich opłat i prowizji związanych z zawarciem 
umowy o kredyt konsumencki (z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia kredytu i zabezpieczenia). 
Suma tych opłat nie może przekroczyć 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego. Skutkiem 
tych zmian dla sektora bankowego może być przede wszystkim ograniczenie oprocentowania kre-
dytów związanych z funkcjonowaniem kart kredytowych.

Rozwiązania przyjęte w ustawie o tzw. przeciwdziałaniu lichwie dotyczą również oprocen-
towania obligacji nieskarbowych19. ustawowe ograniczenie wysokości świadczenia z obligacji, 
które jest ściśle związane z oceną wiarygodności kredytowej emitenta, może wpłynąć na zmniej-
szenie atrakcyjności tej formy inwestowania i ograniczyć ekonomiczny sens emitowania takich 
papierów (np. w ramach emisji tzw. obligacji śmieciowych).

17  Dyrektywa nr 2002/87/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie nadzoru uzu-
pełniającego nad instytucjami kredytowymi, przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi i firmami inwestycyjnymi w kon-
glomeracie finansowym.
18  Obecnie w Polsce nie działa podmiot wiodący konglomeratu finansowego. Wykaz państw, w których znajdują się 
siedziby podmiotów wiodących,. znajduje się w: Implementation of Directive 2002/87/EC – the Financial Conglomerates 
Directive. Identification of financial conglomerates, na stronie: www.europa.eu.int. 
19  ustawa o tzw. przeciwdziałaniu lichwie uchyliła art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jed-
nolity Dz.u. z 2001 r., nr 1300 poz. 120 z późn. zm.). 
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MIęDZynaRODOWE StanDaRDy SPRaWOZDaWcZOścI 
FInanSOWEj W UE

Dynamiczny rozwój rynków finansowych w ue oraz rosnące zaangażowanie banków 
w transakcje instrumentami pochodnymi sprawiły, że ekspozycje wyceniane dotychczas 
metodą kosztu historycznego przestały odzwierciedlać ich rzeczywiste ryzyko. W związku 
z tym w czerwcu 2002 r. Komisja europejska zaakceptowała Strategię dla sprawozdawczości 
finansowej, zgodnie z którą harmonizacja zasad rachunkowości w ue stała się podstawowym 
warunkiem integracji jej rynków finansowych. Strategia ta jest realizowana m.in. poprzez 
przyjęte w tym samym roku Rozporządzenie Parlamentu europejskiego o zastosowaniu 
międzynarodowych Standardów Rachunkowości (mSR)1, które lepiej odzwierciedlają ryzyko. 
Począwszy od 2005 r. około 9 tys. spółek notowanych na europejskich giełdach ma obowiązek 
sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według standardów opracow-
anych przez Radę międzynarodowych Standardów Rachunkowości (iaSB – ang. International 
Accounting Standards Board)2. Wymogi mSR obejmują wszystkie kraje ue oraz europejskiej 
Strefy ekonomicznej (eea – ang. European Economic Area). Standardy te stosuje również 
większość przedsiębiorstw w Szwajcarii.

W Polsce obowiązek stosowania mSR wprowadziła nowelizacja ustawy o rachunkowości 
w sierpniu 2004 r.3 Dotyczy on również banków. Skonsolidowane sprawozdania finansowe 
zgodne z mSR muszą przygotowywać banki notowane na giełdzie oraz banki będące pod-
miotami dominującymi w grupie kapitałowej. Podmioty te dodatkowo mogą zdecydować 
o przygotowywaniu jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z mSR4. Banki 
sprawozdające według mSR stanowią zasadniczą część polskiego sektora bankowego. 
Świadczy o tym ich udział w aktywach sektora bankowego (68,8% wg stanu na koniec 
grudnia 2005 r.)5. Wprowadzenie mSR w polskich bankach jest zatem istotnym czynnikiem, 
który zmieni dotychczasową interpretację ekonomiczną niektórych pozycji bilansowych.

Szersze wykorzystanie metody wyceny według wartości godziwej6 w rezultacie 
wdrożenia mSR może powodować większe wahania pozycji rachunku zysków i strat banków. 
zmiany warunków ekonomicznych będą bowiem szybciej znajdowały odzwierciedlenie 
w sprawozdaniach finansowych. Jednocześnie – dzięki lepszej identyfikacji ryzyka – sprawoz-
dania finansowe sporządzane zgodnie z mSR będą lepiej odpowiadały potrzebom informa-
cyjnym akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. z drugiej strony występują jednak obawy 
przed nieodpowiednim szacowaniem wartości godziwej instrumentów, które nie są przed-
miotem obrotu na aktywnym i płynnym rynku, np. znacznej części kredytów bankowych, 
znajdujących się w portfelach banków jako przeznaczone do obrotu. na przykład we Francji 
wprowadzenie mSR spowodowało zwiększenie sumy bilansowej sektora bankowego7.

1 zgodnie z art. 2 Rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu europejskiego i Rady ue z 19 lipca 2002 r. o sto-
sowaniu międzynarodowych standardów rachunkowości, międzynarodowe standardy rachunkowości ozna-
czają międzynarodowe Standardy Rachunkowości (mSR), międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej (mSSF) i ich interpretacje, kolejne zmiany tych standardów i ich interpretacje, przyszłe standardy 
i ich interpretacje wydane lub przyjęte przez Radę międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RmSR).
2 Rada międzynarodowych Standardów Rachunkowości (poprzednia nazwa tej organizacji to: Komitet międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości – iaSc – ang. International Accounting Standards Committee) z siedzibą w londynie zosta-
ła utworzona w 1973 r. w wyniku porozumienia instytucji opracowujących standardy rachunkowości w australii, Francji, 
Holandii, irlandii, Japonii, Kanadzie, meksyku, niemczech, Stanach zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
3 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewi-
dentach i ich samorządzie (Dz.u. z 2004 r., nr 213, poz. 2155).
4 ECB Monthly Bulletin, February 2004, s. 78.
5 na koniec 2005 r. jednostkowe sprawozdania finansowe przygotowywało zgodnie z mSR i mSSF 17 banków 
krajowych (7 z nich to banki nienotowane na gPW) oraz 2 oddziały instytucji kredytowych.
6 Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby być wymieniony, a zobowiązanie uregulo-
wane pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi stronami na warunkach transakcji rynkowej. 
7 Financial Stability Review, no. 7, Banque de France, november 2005, s. 29.

Ramka 2.1.1
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Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Ważną zmianą regulacyjną, która będzie miała istotny wpływ na prezentację i interpretację spra-
wozdań finansowych banków, było wprowadzenie od 1 stycznia 2005 r. obowiązku sporządzania 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi Standardami Rachunkowo-
ści (mSR) i międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (mSSF) (ramka 2.1.1). Stan-
dardy wdraża się stopniowo, ponieważ wprowadzenie niektórych rozwiązań jest dużym wyzwaniem 
organizacyjnym i finansowym. Wprowadzenie mSR/mSSF zmieni sposób prezentacji niektórych ele-
mentów sprawozdań finansowych oraz może przyczynić się do wahań wartości bilansowych i rachun-
ku wyników. najważniejszą zmianą z punktu widzenia prezentacji składników sprawozdań banków 
oraz sposobu ich interpretacji jest wycena należności metodą zamortyzowanego kosztu. Odmienny 
sposób wyceny sprawia, że wartość bilansowa tych aktywów zostanie skorygowana o kwotę dyskonta 
wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej20. Dodatkowo zmieni się także struktura rachun-
ku wyników, tzn. część przychodów z tytułu opłat i prowizji, pobieranych przy udzielaniu kredytów, 
zostanie uwzględniona w przychodach z tytułu odsetek.

Pełna ocena wpływu tej zmiany regulacyjnej na dane dotyczące sektora bankowego 
będzie możliwa dopiero pod koniec 2006 r., gdy banki zakończą wprowadzanie omawianych 
standardów.

2.1.3. Regulacje dotyczące niebankowych instytucji finansowych

Zakłady ubezpieczeń

zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej wiązały się z dostosowaniem przepisów 
do prawa wspólnotowego21. Wprowadzone rozwiązania umożliwiają polskim zakładom ubez-
pieczeń zawieranie umów o przeniesienie portfela ubezpieczeń z oddziałem zakładu ubezpieczeń 
mającego siedzibę w innym państwie członkowskim. W ramach zmian zmniejszono obowiązki 
informacyjne zakładów ubezpieczeń na życie wobec ich klientów. Poprzednie rozwiązania praw-
ne nakładały na zakłady ubezpieczeń większe obowiązki informacyjne, niż wynikało to z przepisów 
prawa europejskiego22.

Pozostałe zmiany niewynikające z dostosowania przepisów do prawa ue dotyczyły m.in.:

−  poszerzenia katalogu czynności ubezpieczeniowych o prowadzenie postępowań regreso-
wych oraz windykacyjnych, które mogą być zlecane przez zakład ubezpieczeń podmiotom 
zewnętrznym,

−  rozszerzenia działalności zakładów ubezpieczeń o pośrednictwo przy zawieraniu umów kre-
dytowych, w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,

− wzmocnienia ochrony konsumenta w zakresie ubezpieczeń na życie23,

−  wprowadzenia obowiązku uwzględniania w odszkodowaniu za szkodę komunikacyjną 
podatku od towarów i usług w przypadku okazania faktury przez podmiot, któremu przy-
sługuje odszkodowanie i który nie jest płatnikiem VaT.

20  efektywna stopa procentowa jest to stopa, która dyskontuje oczekiwany strumień przyszłych płatności pienięż-
nych do bieżącej wartości bilansowej netto przez okres do zapadalności lub do momentu następnej rynkowej wyce-
ny. Stanowi ona wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania finansowego za dany okres. usta-
lenie tej stopy obejmuje wszystkie opłaty płacone lub otrzymywane przez bank. (Rozporządzenie ministra Finansów 
z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.u. z 2001 r., nr 149, poz. 1673).
21  Dyrektywa nr 2002/83/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotycząca ubezpieczeń na życie.
22  załącznik iii do Dyrektywy nr 2002/83/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącej 
ubezpieczeń na życie.
23  Wprowadzono zasadę, że w przypadku nieprzekazania ubezpieczonemu na życie informacji dotyczących np. zmia-
ny warunków umowy, wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia czy 
wartości premii, wprowadzone zmiany będą skuteczne tylko w części korzystnej dla ubezpieczonego.
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Pośrednicy ubezpieczeniowi

zmiany w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym wynikały z konieczności dostosowa-
nia przepisów prawa polskiego do prawa wspólnotowego24. Regulacje ue w zakresie pośrednic-
twa ubezpieczeniowego koncentrują się na podniesieniu poziomu konkurencji na jednolitym ryn-
ku oraz wzmocnieniu ochrony konsumenta.

W związku z tym do polskiego prawa wprowadzono zasadę, że składka przekazana pośred-
nikowi traktowana jest jako wpłacona do zakładu ubezpieczeń. Wprowadzono także inną zasadę: 
że przekazanie pośrednikowi przez zakład ubezpieczeń kwoty należnej uprawnionemu z umowy 
będzie prawnie skuteczne dopiero w momencie otrzymania tej kwoty przez uprawnionego.

Pozostałe zmiany w polskiej ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym związane z do-
stosowaniem do prawa wspólnotowego obejmowały:

−  doprecyzowanie zasad prowadzenia działalności w Polsce przez pośredników ubezpiecze-
niowych z państw członkowskich oraz zasad podejmowania w tych państwach działalno-
ści przez polskich pośredników ubezpieczeniowych,

−  zwiększenie obowiązków informacyjnych agentów ubezpieczeniowych25 oraz brokerów 
ubezpieczeniowych26.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie ubezpieczeń obowiązko-
wych. zmiany dotyczyły m.in. wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody 
wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.

Kolejna nowelizacja przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych miała charakter porządkowy 
i wiązała się z doprecyzowaniem już istniejących przepisów27. najistotniejsze zmiany dotyczyły:

− wprowadzenia nowego sposobu ustalenia wysokości sumy gwarancyjnej,

−  uproszczenia określenia wysokości opłaty ewidencyjnej od umów ubezpieczenia Oc posia-
daczy pojazdów mechanicznych,

24  Dyrektywa nr 2002/92/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 9 września 2002 r. w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego.
25  zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.u. z 2003 r.,  
nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) agent ubezpieczeniowy jest obowiązany poinformować klienta o:

− firmie, pod którą wykonuje działalność agencyjną, oraz adresie siedziby,

− wpisie do rejestru pośredników ubezpieczeniowych i sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru,

− posiadanych akcjach albo udziałach zakładu ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym 
zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą praw-
ną, o akcjach lub udziałach agenta ubezpieczeniowego posiadanych przez zakład ubezpieczeń, uprawniających do co 
najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
26  zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.u. z 2003 r., nr 124, 
poz. 1154 z późn. zm.) broker ubezpieczeniowy jest obowiązany:

− poinformować poszukującego ochrony ubezpieczeniowej o firmie, pod którą wykonuje działalność brokerską, adre-
sie siedziby, rejestrze pośredników ubezpieczeniowych, do którego jest wpisany, i sposobie sprawdzenia wpisu do reje-
stru oraz, w przypadku brokera ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru, oka-
zywać zakładowi ubezpieczeń i poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, przy pierwszej czynności i na każde żąda-
nie, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej;

− przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady, na podstawie tej rzetelnej analizy ofert w licz-
bie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia, oraz pisemnie wyjaśnić pod-
stawy, na których opiera się rekomendacja;

− zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obo-
wiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą;

− poinformować poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, przy pierwszej czynności, o posiadanych akcjach albo 
udziałach zakładu ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgroma-
dzeniu wspólników oraz, w przypadku brokera ubezpieczeniowego będącego osobą prawną, o akcjach albo udzia-
łach brokera ubezpieczeniowego posiadanych przez zakład ubezpieczeń, uprawniających do co najmniej 10% głosów 
na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
27  ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu gwarancyjnym 
i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.u. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
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−  zniesienia obowiązku ponownej kalkulacji składki w razie niewypowiedzenia umowy przez 
nabywcę pojazdu,

−  włączenia kosztu dodatkowego badania technicznego do sumy odszkodowania z ubez-
pieczenia OC.

Doprecyzowanie i zwiększenie wewnętrznej spójności prawa regulującego rynek ubezpieczeń obo-
wiązkowych powinno usprawnić funkcjonowanie podmiotów na tym rynku.

Fundusze emerytalne i pracownicze programy emerytalne

Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu sektora pracowniczych programów emerytalnych 
wprowadzone w 2005 r. wynikały z dostosowania przepisów polskiego prawa do wymogów ue28. 
Podmiotom zagranicznym29 zezwolono na zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach pra-
cowniczego programu emerytalnego. Pracowniczym funduszom emerytalnym30 umożliwiono 
natomiast zarządzanie środkami powierzonymi przez zagranicznych pracodawców realizujących 
tego typu programy na podstawie przepisów prawa polskiego.

Do pozostałych istotnych zmian w organizacji i funkcjonowaniu sektora funduszy emerytalnych, 
niezwiązanych z dostosowaniem polskich regulacji do prawa ue, należy zaliczyć:

−  uchylenie przepisów umożliwiających powstawanie Otwartych Funduszy emerytalnych 
typu „B”, które miały być bezpieczniejszym sposobem lokowania oszczędności emerytal-
nych w okresie, gdy osoba ubezpieczona znajduje się w wieku przedemerytalnym,

−  zdefiniowowanie obowiązków KDPW oraz PTe w zakresie sporządzania sprawozdań 
finansowych Funduszu gwarancyjnego,

− obniżenie kwoty zaległości, od których członkom OFe należą się odsetki31.

Fundusze inwestycyjne

Dla rozwoju funduszy inwestycyjnych składających się z wydzielonych subfunduszy, tzw. 
funduszy parasolowych (ang. umbrella funds), duże znaczenie miały zmiany przepisów podatko-
wych32. nowe rozwiązania znoszą obowiązek podatkowy zarówno dla osób fizycznych33, jak 
i prawnych34 w przypadku przesunięcia środków z jednego subfunduszu do drugiego, działające-
go w ramach tego samego funduszu inwestycyjnego. Skutkiem tej zmiany w prawie podatkowym 
powinien być wzrost zainteresowania lokowaniem kapitału w tego typu funduszach.

2.1.4. Regulacje dotyczące rynku kapitałowego

Wprowadzone w Polsce nowe regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego są 
następstwem trwających w ue zmian zmierzających do budowy jednolitego rynku kapitałowego. 

28  Dyrektywa nr 2003/41/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności insty-
tucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami.
29  zgodnie art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.u. 
z 2004 r., nr 116, poz. 1207 z późn. zm.) podmiot zagraniczny jest to podmiot mający swoją siedzibę na terytorium 
państwa członkowskiego unii europejskiej, podlegający nadzorowi organu nadzoru tego państwa, którego przed-
miotem działalności (niezależnie od jego formy prawnej) jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, 
z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
30  Dotyczy to programów emerytalnych prowadzonych w formie pracowniczego funduszu emerytalnego.
31  art. 47 ust 10i ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.u. z 1998 r., nr 137, poz. 887 
z późn. zm.) do poziomu 2 zł obniżył próg, od którego należne są odsetki z tytułu opóźnień w przekazywaniu składek do OFe. 
32  art. 188 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. z 2005 r. nr 183, poz. 1538). 
33  zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedno-
lity Dz.u. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa 
subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa 
subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.
34  zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jed-
nolity Dz.u. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.) do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu umorzenia jednostek 
uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.
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Przyjęcie dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego35 rodzi wiele istotnych następstw dla dzia-
łalności emitentów zarówno polskich, jak i zagranicznych.

W świetle poprzednio obowiązujących regulacji ue36 spółki pragnące pozyskać kapitał 
w innym państwie musiały spełniać dodatkowe warunki nakładane przez tamtejszych regulato-
rów. innym czynnikiem utrudniającym pozyskiwanie kapitału był brak jednolitej definicji oferty 
publicznej. Ta sama emisja w jednym państwie członkowskim mogła być uznana za ofertę 
publiczną, a w innym za ofertę prywatną. aby uniknąć takiej sytuacji, ujednolicono wymogi 
dotyczące przeprowadzania ofert publicznych, sporządzania i zatwierdzania prospektu. Roz-
wiązania zawarte w nowej dyrektywie umożliwiają emitentom oferowanie papierów wartościo-
wych we wszystkich państwach członkowskich na podstawie prospektu zatwierdzonego w jed-
nym państwie37.

zmiany w regulacjach unijnych rynku kapitałowego znalazły również odzwierciedlenie w pol-
skim prawie. Dotychczas obowiązujące prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi38 
nie mogło być podstawą działań dostosowujących do prawa wspólnotowego, m.in. ze względu 
na terminologię stosowaną w ustawie39. Wprowadzono definicje „firmy inwestycyjnej”40, „zagra-
nicznej firmy inwestycyjnej”41 oraz „oferty publicznej”42.

Podstawowym celem przyjęcia nowych przepisów, poza dostosowaniem do regulacji unij-
nych, było również ułatwienie pozyskiwania kapitału w drodze emisji papierów wartościowych 
w ofercie publicznej. zamierzenia te znalazły odzwierciedlenie w przepisach dotyczących treści 
prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego. zmiany te polegają na rezygnacji z definicji 
umów „znaczących” i „istotnych”. Dzięki takiemu podejściu emitentowi pozostawiono swobodę 
uznania, które z zawartych umów uzna za istotne i czy należałoby je ujawnić. W nowych rozwią-
zaniach odstąpiono także od wymogu podawania w prospekcie emisyjnym ceny subskrypcji lub 
sprzedaży oraz zawierania umowy o subskrypcję inwestycyjną po rozpoczęciu sprzedaży. W sto-
sunku do poprzednich regulacji skrócony został termin zatwierdzania prospektu do 10 dni robo-

35  Dyrektywa nr 2003/71/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emi-
syjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmie-
niająca dyrektywę nr 2001/34/We. Termin dostosowania prawa państwa członkowskiego do tej dyrektywy upłynął 
1 lipca 2005 r.
36  Dyrektywa nr 89/298/eWg Rady z dnia 17 kwietnia 1989 r. w sprawie koordynacji warunków sporządzania, bada-
nia i rozpowszechniania prospektów ofertowych, publikowanych w związku z ofertą nabycia zbywalnych papierów 
wartościowych oraz Dyrektywa nr 2001/34/We z dnia 28 maja 2001 r. Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie 
dopuszczenia papierów wartościowych do publicznych notowań giełdowych oraz zakresu informacji dotyczących 
papierów wartościowych podlegających obowiązkowi publikacji. 
37  Dyrektywa ta została wprowadzona do prawa krajowego za pomocą metody tzw. harmonizacji zupełnej. 
W związku z tym państwo członkowskie nie może narzucać dodatkowych wymogów emitentom z innych państw 
członkowskich niż te, które są zawarte w dyrektywie. metodę tę wprowadzono, aby spółki pragnące pozyskać kapi-
tał w innym państwie członkowskim nie musiały spełniać dodatkowych wymogów ustalanych przez tamtejszych 
regulatorów. 
38  ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz.u. 
z 2005 r., nr 937, poz. 111 z późn. zm.).
39  Szerzej w: z. mrowiec: Nowa regulacja rynku kapitałowego w Polsce. „nasz Rynek Kapitałowy” nr 9/2006, s. 21.
40  Pojęcie „firma inwestycyjna” oznacza dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę 
inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę praw-
ną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OecD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej działalność maklerską.
41  Pojęcie „zagraniczna firma inwestycyjna” oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobo-
wości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego pań-
stwa nie wymagają ustanowienia siedziby – z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę 
fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwo-
lenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również 
zagraniczną instytucję kredytową.
42  Pojęcie „oferty publicznej” oznacza udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 oso-
bom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych 
i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu 
tych papierów wartościowych. 
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czych43. W celu usprawnienia działania KPWig nowe rozwiązania dopuszczają delegowanie na 
Przewodniczącego KPWig uprawnień w zakresie zatwierdzania prospektów emisyjnych44.

W związku z wprowadzeniem zasady jednolitego paszportu (ang. single passport) do pra-
wa polskiego zastąpiono procedurę dopuszczania do publicznego obrotu procedurą zatwierdzania 
prospektu lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Skutkiem zasto-
sowania zasady jednolitego paszportu europejskiego powinien być dalszy wzrost liczby zagra-
nicznych spółek notowanych na gPW. nowe rozwiązania nie powinny mieć natomiast dużego zna-
czenia dla mniejszych krajowych spółek kapitałowych.

zrezygnowano także z zasady przymusu zawierania transakcji na rynku regulowanym (tzn. 
na gPW lub mTS-ceTO) w odniesieniu do papierów wartościowych będących przedmiotem ofer-
ty publicznej. Oczekiwanym skutkiem tej zmiany jest obniżenie opłat od transakcji zawieranych na 
gPW. W związku z rezygnacją z zasady przymusu zawierania transakcji na rynku regulowanym fir-
my inwestycyjne mają możliwość prowadzenia alternatywnych systemów obrotu instrumentami 
finansowymi.

nowe przepisy rozszerzyły status „inwestora kwalifikowanego” o małe i średnie przedsię-
biorstwa. zmiana ta miała na celu zwiększenie atrakcyjności pozyskiwania kapitału w formie emi-
sji papierów wartościowych. nowe przepisy umożliwiają bowiem przeprowadzanie emisji papie-
rów wartościowych bez konieczności sporządzenia prospektu, jeżeli oferta papierów wartościo-
wych jest skierowana do inwestorów kwalifikowanych lub jednostkowa wartość nominalna papie-
rów wartościowych przekracza 50 tys. euro. Rozwiązania te zostały wprowadzone w związku 
z wyłączeniami zawartymi w dyrektywie prospektowej dla przeprowadzania tego rodzaju ofert45. 
zakłada się, że inwestorzy kwalifikowani oraz inni przedsiębiorcy angażujący swe środki w papiery 
wartościowe o jednostkowej wartości nominalnej 50 tys. euro są zdolni do oceny bezpieczeństwa 
i rentowności inwestycji bez dostępu do informacji podawanych w prospekcie emisyjnym.

Dla działalności firm inwestycyjnych duże znaczenie może mieć umożliwienie im wykonywa-
nia niektórych czynności za pośrednictwem agentów. Powinna zatem wzrosnąć dostępność usług 
maklerskich. Kolejna istotna zmiana dotyczyła wprowadzenia instytucji przymusowego wykupu 
(ang. squeeze-out) w odniesieniu do spółek publicznych. Rozwiązanie to umożliwia wycofanie 
spółki o małej płynności z obrotu giełdowego. W celu zapewnienia skuteczniejszej ochrony drob-
nych akcjonariuszy przyznano im prawo żądania wykupienia ich akcji przez dominującego akcjo-
nariusza (ang. sell out right).

Wprowadzono także nowe rozwiązania dotyczące transakcji znacznymi pakietami akcji. Jed-
ną z najistotniejszych zmian w stosunku do poprzednich przepisów46 jest rezygnacja z unormowań 
uzależniających przekroczenie progów 25%, 33% i 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicz-
nej od uzyskania zezwolenia KPWig. utrzymano jednak obowiązek powiadomienia KPWig o osią-
gnięciu lub przekroczeniu progu 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50 % albo 75% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym poszerzono upraw-
nienia nadzorcze Przewodniczącego KPWig, który może obecnie zażądać dokonania blokady 
rachunku papierów wartościowych47, gdy zachodzi podejrzenie, że doszło do przestępstwa 
polegającego na wykorzystaniu informacji poufnej lub manipulacji instrumentem finansowym. 

43  Jeżeli zatwierdzenie prospektu obejmuje papiery wartościowe emitenta, który dotychczas nie wyemitował papie-
rów wartościowych w ofercie publicznej oraz jego papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regu-
lowanym, wówczas termin wynosi 20 dni.
44  W poprzednim stanie prawnym wymagana była uchwała KPWig jako organu kolegialnego.
45  art. 3 ust. 2 pkt a i d Dyrektywy nr 2003/71/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 4 listopada  
2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 
papierów wartościowych i zmieniającej Dyrektywę nr 2001/34/We.
46  Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi  
(tekst jednolity Dz.u. z 2005 r., poz. 111, nr 937 z późn. zm.). 
47  a także innego rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, 
oraz rachunku pieniężnego służącego do obsługi tych rachunków.
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W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związ-
ku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu 
na rynku regulowanym KPWig może również nakazać wstrzymanie lub zakazać rozpoczęcia 
oferty lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu. Ponadto, odpowiedzialność kar-
ną z tytułu naruszenia obowiązków dotyczących tzw. znacznych pakietów akcji zastąpiono 
reżimem odpowiedzialności administracyjnej. Również manipulacja instrumentem finansowym 
w pewnych przypadkach może być przez KPWig ścigana w prostszym i szybszym postępowa-
niu administracyjnym.

W stosunku do agentów firm inwestycyjnych, towarowych domów maklerskich oraz ban-
ków i oddziałów instytucji kredytowych wprowadzono obowiązek przekazywania do KPWig infor-
macji na temat podejrzanych transakcji mogących być manipulacją lub wykorzystaniem informacji 
poufnej. Skutkiem wprowadzonych zmian powinno być zwiększenie efektywności nadzoru i eg-
zekwowania prawa na rynku kapitałowym.

istotną zmianą niewynikającą z dostosowania do prawa wspólnotowego było rozszerzenie 
form prawnych prowadzenia działalności maklerskiej. nowe przepisy umożliwiają wykonywanie 
działalności maklerskiej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w formie spółek 
osobowych (w zakresie niektórych czynności48). Wprowadzone rozwiązania powinny ułatwić 
nowym podmiotom rozpoczynanie działalności maklerskiej.

2.2. Działania Unii Europejskiej w zakresie systemu finansowego

W 2005 r. w zakresie prawa europejskiego były kontynuowane inicjatywy mające na celu 
stworzenie jednolitego rynku finansowego unii europejskiej. inicjatywy te były zgodne z założe-
niami przyjętego w 1999 r. Planu działania w zakresie usług finansowych (Financial Services Action 
Plan – FSaP)49, którego termin realizacji upłynął 31 grudnia 2005 r.50

2.2.1. Plan działania w zakresie usług finansowych (FSAP)

W ramach przyjętego Planu działania w zakresie usług finansowych do końca 2005 r. zre-
alizowano 4151 spośród zaplanowanych 42 działań odnoszących się do różnych segmentów ryn-
ku finansowego. Jedynym niewykonanym projektem była zmiana czternastej dyrektywy prawa 
spółek w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółki.

mimo formalnego zakończenia realizacji FSaP program będzie kontynuowany, głównie z po-
wodu braku przeniesienia uchwalonych dyrektyw do ustawodawstwa poszczególnych państw 

48  zgodnie z art. 69 w związku z art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) czynności te polegają na:

− przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych,

− doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,

− doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień 
związanych z taką strukturą lub strategią,

− doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, doradztwie inwe-
stycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów finansowych dopusz-
czonych do obrotu zorganizowanego.

Spółki komandytowo-akcyjne mogą wykonywać także czynności polegające na:

− zarządzaniu portfelami, w których skład wchodzi jeden maklerski instrument finansowy lub większa ich liczba,

− przechowywaniu i rejestrowaniu zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych,

− świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.
49  Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004, nBP, s. 89.
50  Realizację programu FSaP podzielono na dwa etapy: 1) termin uchwalenia dyrektyw został wyznaczony na 31 
kwietnia 2004 r., 2) termin wprowadzenia w życie przyjętych dyrektyw do prawa krajowego państw członkowskich 
został wyznaczony na 31 grudnia 2005 r. 
51  W tym dyrektywa o wymogach kapitałowych (capital Requirements Directive − cRD), której tekst został uzgod-
niony w 2005 r., lecz oficjalne przyjęcie i publikacja dokumentu mają nastąpić w 2006 r.
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członkowskich. Terminy przeniesienia do prawa krajowego państw członkowskich norm trzech 
dyrektyw (dyrektywy dotyczącej przejęć52, dyrektywy dotyczącej przejrzystości i obowiązków 
informacyjnych53 oraz dyrektywy dotyczącej rynków instrumentów finansowych54) wykraczają 
poza zaplanowany termin ukończenia projektu i przypadają odpowiednio na 20 maja 2006 r.,  
21 stycznia 2007 r. oraz 31 stycznia 2007 r.55

zgodnie z pierwotnymi założeniami najwięcej działań podjętych w ramach FSaP odnosiło się do 
rynku kapitałowego oraz detalicznych usług finansowych. Obszary te były bowiem – w okresie two-
rzenia FSaP – najmniej zintegrowane w ramach europejskiego rynku finansowego (tabela 2.2.1).

Spośród 42 inicjatyw zrealizowanych w ramach FSaP ponad połowę stanowiły wiążące akty 
prawne. Były to 22 dyrektywy, 3 rozporządzenia i 1 decyzja (ramka 2.2.1). Pozostałe działania 
polegały głównie na wydawaniu komunikatów i rekomendacji.

Dyrektywy przyjęte w ramach FSaP, daty ich zatwierdzania przez Parlament europejski (Pe) 
i Radę unii europejskiej (Radę ue), a także terminy wprowadzenia w życie przez państwa 
członkowskie prezentuje tabela 2.2.2.

52  Dyrektywa nr 2004/25/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia.
53  Dyrektywa nr 2004/109/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji 
wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obro-
tu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę nr 2001/34/We.
54  Dyrektywa nr 2004/39/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instru-
mentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady nr 85/611/eWg i 93/6/eWg i dyrektywę nr 2000/12/We Parlamen-
tu europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady nr 93/22/eWg.
55  instytucje rynku finansowego na dostosowanie się do nowych przepisów mają czas do 1 listopada 2007 r.

WtóRnE źRóDła PRaWa WSPólnOtOWEgO

Rozporządzenia to akty prawne, których zakres obowiązywania jest najszerszy w porów-
naniu z innymi aktami prawnymi. ich adresatami są wszystkie podmioty prawa wspólnotowe-
go: państwa członkowskie, instytucje, a także osoby fizyczne i prawne. Rozporządzenia 
obowiązują w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 
Są one instrumentami ujednolicania (unifikacji) prawa w całej Wspólnocie. Dokumenty te są 
nadrzędne wobec prawa krajowego.

Dyrektywy to akty prawne, których adresatem są państwa członkowskie (z reguły 
wszystkie). Państwa członkowskie mają swobodę wyboru formy i metod niezbędnych 
do osiągnięcia celów przewidzianych w danej dyrektywie. ich obowiązkiem jest natomi-
ast terminowe i pełne wprowadzenie norm zawartych w dyrektywach do prawa krajowe-
go. Dyrektywy są instrumentem harmonizacji (zbliżania) prawa państw członkowskich. 
Dokumenty te są nadrzędne wobec prawa krajowego.

Decyzje to akty prawne o charakterze indywidualnym. mogą być skierowane zarówno 
do państw członkowskich, jak i osób fizycznych lub prawnych. Decyzje są obligatoryjne 
w całości dla ich adresatów. najczęściej są wydawane w celu zastosowania zasad traktatow-
ych w konkretnych przypadkach. Decyzje są nadrzędne wobec prawa krajowego.

zalecenia i opinie to akty o charakterze niewiążącym. ich adresatami mogą być państwa 
członkowskie, inne instytucje wspólnotowe bądź osoby fizyczne lub prawne. Dokumenty 
te służą do wyrażenia stanowiska danej instytucji wspólnotowej w odniesieniu do pewnej 
dziedziny lub konkretnej sprawy.

Źródło: opracowanie nBP na podstawie J. Barcz (red.): Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Warszawa 2003, 
Wydawnictwo Prawo i Praktyka gospodarcza, s. 188–192 oraz art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę europejską (TWe).

Ramka 2.2.1
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Tabela 2.2.1. Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach FSAP ze względu na obszar, 
którego dotyczyły

Obszary, których dotyczył program FSAP Liczba przedsięwzięć
realizowanych na danym obszarze

Rynek usług finansowych, płatności 8

Papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne 7

Prawo spółek, ład korporacyjny 7

Ubezpieczenia, fundusze emerytalne 6

Księgowość, audyt 6

Bankowość, konglomeraty finansowe 3

Infrastruktura rynków finansowych 3

Ubezpieczenia, rynki papierów wartościowych 1

Opodatkowanie 1

Źródło: FSAP Evaluation. Part I: Process and implementation. european commission, s. 32; www.europa.eu.int.

Tabela 2.2.2. Daty przyjmowania dyrektyw uchwalonych w ramach FSAP

Treść dyrektywy Nr dyrektywy Przyjęcie przez PE
 i Radę UE

Termin wprowadzenia 
w życie przez 

państwa 
członkowskie

Dyrektywa dotycząca pieniądza elektronicznego 2000/46/WE 18 września 2000 27 kwietnia 2002
Dyrektywa nowelizująca dyrektywy ubezpieczeniowe i dyrektywę 
o usługach inwestycyjnych w zakresie wymiany informacji 
z krajami trzecimi

2000/64/WE 7 listopada 2000 17 listopada 2002

Dyrektywa dotycząca reorganizacji i likwidacji firm 
ubezpieczeniowych 2001/17/WE 19 marca 2001 20 kwietnia 2003

Dyrektywa dotycząca reorganizacji i likwidacji instytucji 
kredytowych 2001/24/WE 4 kwietnia 2001 5 maja 2004

Dyrektywa nowelizująca czwartą i siódmą dyrektywę prawa 
spółek w zakresie wprowadzenia zasad rachunkowości opartej 
na wartości godziwej

2001/65/WE 27 września 2001 1 stycznia 2004

Dyrektywa nowelizująca dyrektywę dotyczącą prania brudnych 
pieniędzy 2001/97/WE 4 grudnia 2001 15 czerwca 2003

Dwie dyrektywy dotyczące UCITS1 2001/107/WE
2001/108/WE 21 stycznia 2002 13 sierpnia 2003

Dwie dyrektywy nowelizujące dyrektywę o firmach 
ubezpieczeniowych w zakresie wskaźnika wypłacalności

2002/13/WE 5 marca 2002 20 września 2003

2002/83/WE 5 listopada 2002 1 stycznia 2004

Dyrektywa dotycząca ustanawiania zabezpieczeń finansowych 2002/47/WE 6 czerwca 2002 27 grudnia 2003
Dyrektywa dotycząca oferowania usług finansowych na 
odległość 2002/65/WE 23 września 2002 9 października 2004

Dyrektywa dotycząca konglomeratów finansowych 2002/87/WE 16 grudnia 2002 11 sierpnia 2004

Dyrektywa dotycząca pośredników ubezpieczeniowych 2002/92/WE 9 grudnia 2002 15 stycznia 2005
Dyrektywa dotycząca wykorzystywania informacji poufnych 
i nadużyć na rynku 2003/6/WE 28 stycznia 2003 12 października 2004

Dyrektywa dotycząca pracowniczych programów emerytalnych 2003/41/WE 3 czerwca 2003 23 września 2005

Dyrektywa dotycząca opodatkowania dochodów z oszczędności 2003/48/WE 3 czerwca 20032 1 stycznia 2004
Dyrektywa nowelizująca zasady rachunkowości w czwartej 
i siódmej dyrektywie prawa spółek 2003/51/WE 18 czerwca 2003 1 stycznia 2005

Dyrektywa dotycząca prospektów emisyjnych 2003/71/WE 4 listopada 2003 1 lipca 2005

Dyrektywa dotycząca przejęć 2004/25/WE 21 kwietnia 2004 20 maja 2006
Dyrektywa dotycząca rynków instrumentów finansowych 
(Markets in Financial Instruments Directive – MiFID) 2004/39/WE 21 kwietnia 2004 31 stycznia 2007

Dyrektywa dotycząca przejrzystości i obowiązków informacyjnych 2004/109/WE 15 grudnia 2004 20 stycznia 2007

1 uciTS (Undertakings for Collective Investment In Transferable Securities) – fundusze inwestycyjne, których jednostki 
uczestnictwa mogą być sprzedawane w całej ue, jeżeli zarządzające nimi towarzystwo lub spółka inwestycyjna są 
zarejestrowane w jednym z państw członkowskich. W Polsce wymogi dyrektywy spełniają fundusze inwestycyjne 
otwarte.
2 Parlament europejski przyjął dyrektywę Rady ue nr 2003/48/We w dniu 14 marca 2002 r.
Źródło: opracowanie nBP na podstawie www.europa.eu.int.
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W 2005 r. Komisja europejska (Ke) położyła duży nacisk na wprowadzanie w życie przez państwa 
członkowskie przyjętych wcześniej wspólnotowych aktów prawnych. Dwa razy w miesiącu publikowano 
informacje dotyczące poziomu zaawansowania przenoszenia do prawa krajowego państw członkowskich 
dyrektyw przyjętych w ramach FSaP. zaawansowanie prac nad poszczególnymi dyrektywami we wszyst-
kich państwach członkowskich na dzień 15 grudnia 2005 r. obrazują wykresy 2.2.1. i 2.2.2.

W 2005 r. minął termin przeniesienia do prawa krajowego przez państwa członkowskie 
następujących dyrektyw (w nawiasie podano ostateczny termin przeniesienia):

−  dyrektywy nowelizującej zasady rachunkowości w czwartej i siódmej dyrektywie prawa 
spółek56 (1 stycznia 2005 r.),

− dyrektywy dotyczącej pośredników ubezpieczeniowych57 (15 stycznia 2005 r.),

56  Dyrektywa nr 2003/51/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywy 
nr 78/660/eWg, 83/349/eWg, 86/635/eWg i 91/674/eWg w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finan-
sowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń.
57  Dyrektywa nr 2002/92/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego.

Wykres 2.2.1. Zaawansowanie prac nad przenoszeniem norm dyrektyw uchwalonych 
w ramach FSAP do ustawodawstwa krajowego państw członkowskich

Źródło: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/actionplan/archives_en.htm.
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Źródło: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/actionplan/archives_en.htm.
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− dyrektywy dotyczącej prospektów emisyjnych58 (1 lipca 2005 r.),

− dyrektywy dotyczącej pracowniczych programów emerytalnych59 (23 września 2005 r.).

Do końca 2005 r. Polska nie przedstawiła Ke notyfikacji trzech dyrektyw: dyrektywy 
dotyczącej przejęć, dyrektywy dotyczącej rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywy 
dotyczącej przejrzystości i obowiązków informacyjnych. Terminy wprowadzenia w życie norm 
powyższych dyrektyw przypadają na lata 2006–2007 (tabela 2.2.2).  

2.2.2. Dyrektywy dotyczące sektora finansowego

Od 1 maja 2004 r. Polska w pełni uczestniczy w procesie decyzyjnym w unii europejskiej. 
Przedstawiciele Polski biorą aktywny udział na każdym etapie stanowienia prawa wspólnotowego. 
Proces decyzyjny w ue w zakresie usług finansowych przedstawia ramka 2.2.2.

58  Dyrektywa nr 2003/71/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emi-
syjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmie-
niająca dyrektywę nr 2001/34/We.
59  Dyrektywa nr 2003/41/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności insty-
tucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami.

Tabela 2.2.3. Przeniesienie dyrektyw unijnych do prawa polskiego

Dyrektywa UE Polskie akty prawne, 
w których uwzględniono przepisy dyrektywy UE

Dyrektywa nowelizująca zasady 
rachunkowości w czwartej i siódmej 
dyrektywie prawa spółek 

1. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
3.  Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
4.  Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych 

zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdań 
finansowych jednostek powiązanych

5.  Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

Dyrektywa dotycząca pośredników 
ubezpieczeniowych 

1.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

2.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 
czynności agencyjnych

3.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 
działalności brokerskiej

4. Ustawa z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
5.  Ustawa z 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz 

Rzeczniku Ubezpieczonych
6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
7.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw 

w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej

8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
9.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi

Dyrektywa dotycząca prospektów 
emisyjnych 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
3.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych

4. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Dyrektywa dotycząca pracowniczych 
programów emerytalnych 

1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
2. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych
3.  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych
4. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
6.  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Źródło: opracowanie nBP na podstawie www.europa.eu.int.
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PROcES DEcyZyjny W UnII EUROPEjSKIEj 
W ZaKRESIE USłUg FInanSOWych

PIERWSZE cZytanIE

PE –  
opiniowanie 

KE – InIcjatyWa UStaWODaWcZa 

Niezgłoszenie poprawek1

Rada UE

Niezgłoszenie poprawek2

Przyjęcie aktu 
prawnego

DRUgIE cZytanIE

Zgłoszenie 
poprawek1 KE – opiniowanie 

Przyjęcie aktu 
prawnegoZatwierdzenie wspólnego 

stanowiska lub niezajęcie 
żadnego stanowiska

KE – opiniowanie 

Odrzucenie projektu lub zgłoszenie poprawek

Przyjęcie poprawek PE3

UchWalEnIE WSPólnEgO StanOWISKa2

Nieprzyjęcie aktu 
prawnego

Odrzucenie wspólnego 
stanowiska

PE4 
w terminie
3 miesięcy5Zaproponowanie 

poprawek 
KE – opiniowanie 

Odrzucenie
poprawek PE

Rada UE 
w terminie 3 miesięcy5 Przyjęcie poprawek2 PE Przyjęcie aktu 

prawnego

tRZEcIE cZytanIE

ZWOłanIE KOMItEtU POjEDnaWcZEgO7 PRZEZ PE I RaDę UE W tERMInIE 6 tygODnI5 

Nieprzyjęcie aktu 
prawnego

Nieprzygotowanie wspólnego projektu 
przez PE i Radę UE

w terminie 6 tygodni5

Przygotowanie wspólnego projektu 
przez PE i Radę UE 

w terminie 6 tygodni5

Nieprzyjęcie aktu 
prawnego Nieuchwalenie aktu PE1  i Rada UE4

  w terminie 6 tygodni5
Uchwalenie 

aktu 
Przyjęcie aktu 

prawnego

Ramka 2.2.2

1 zwykłą większością głosów – podjęcie decyzji wymaga uzyskania większości głosów (50% + 1) posłów biorących 
udział w głosowaniu przy kworum wynoszącym co najmniej jedną trzecią posłów Pe, tj. 245.
2 Kwalifi kowaną większością głosów – podjęcie decyzji wymaga spełnienia trzech warunków łącznie: a) uzyskania 
co najmniej 232 głosów na 321 możliwych, b) reprezentowania większości państw członkowskich, tzn. co najmniej 
13 z 25 państw członkowskich, c) reprezentowania co najmniej 62% ludności ue.
3 Jednomyślnie – podjęcie decyzji wymaga uzyskania 25 głosów na 25 możliwych.
4 Bezwzględną większością głosów – podjęcie decyzji wymaga uzyskania co najmniej 367 głosów na 
732 możliwych (50% + 1).
5 Terminy 3 miesięcy i 6 tygodni mogą zostać przedłużone odpowiednio o 1 miesiąc i o 2 tygodnie.
6 Jeśli opinia Ke była negatywna, Rada ue jednomyślnie może przyjąć poprawki Pe.
7 W pracach komitetu pojednawczego, oprócz przedstawicieli Pe i Rady ue, uczestniczą przedstawiciele Ke.

Źródło: opracowanie nBP na podstawie art. 251 Traktaku ustanawiającego Wspólnotę europejską (TWe) oraz 
a.a. ambroziak, m. mielecka, K. Ostrzyniewska, i. Woicka (red.): Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik 
dla urzędnika administracji publicznej. Warszawa 2005, uKie.
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2.2.2.1.  Dyrektywy mające wpływ na cały sektor usług finansowych

Nowa struktura organizacyjna komitetów

Komisja europejska przedstawiła projekt nowej struktury organizacyjnej 5 listopada 2003 r. 
Projekt obejmował propozycję dyrektywy Pe i Rady ue60 oraz sześć decyzji Ke dotyczących powo-
łania nowych komitetów i zmiany statusu już istniejących61. Dyrektywa zmieniająca strukturę orga-
nizacyjną komitetów w sektorze usług finansowych weszła w życie w kwietniu 2005 r.

celem dyrektywy jest uproszczenie procedury podejmowania decyzji w zakresie usług 
finansowych, a także poprawa współpracy w dziedzinie regulacji i nadzoru. Dyrektywa roz-
szerzyła na sektor bankowy, ubezpieczeniowy i funduszy inwestycyjnych strukturę organiza-
cyjną oraz czterostopniowy proces decyzyjny lamfalussy’ego, stosowany od 2002 r. w sekto-
rze papierów wartościowych (tabela 2.2.4)62. Na mocy dyrektywy dotychczasowy Bankowy 

60  Komunikat Ke cOm(2003)659, Propozycja dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 
Rady nr 73/239/eWg, 85/611/eWg, 91/675/eWg, 92/49/eWg i 93/6/eWg oraz dyrektywy nr 94/19/We, 98/78/We, 
2000/12/We, 2001/34/We, 2002/83/We i 2002/87/We w celu ustanowienia nowej struktury organizacyjnej komite-
tów w sektorze usług finansowych.
61  Decyzja Komisji nr 2004/5/We z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca Komitet europejskich Organów nadzoru 
Bankowego.  
Decyzja Komisji nr 2004/6/We z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca Komitet europejskich Organów nadzoru ubez-
pieczeń i emerytur Pracowniczych.  
Decyzja Komisji nr 2004/7/We z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca decyzję 2001/527/We ustanawiającą Komitet 
europejskich Organów nadzoru Papierów Wartościowych.  
Decyzja Komisji nr 2004/8/We z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca decyzję 2001/528/We ustanawiającą europejski 
Komitet Papierów Wartościowych.  
Decyzja Komisji nr 2004/9/We z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca europejski Komitet ubezpieczeń i emerytur 
Pracowniczych.  
Decyzja Komisji nr 2004/10/We z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca europejski Komitet Bankowy.
62  Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. Warszawa 2005, nBP, s. 28.

Prace nad przygotowaniem projektu aktu prawnego

W zakresie tworzenia prawa usług finansowych inicjatywa prawodawcza, tj. kom-
petencja do tworzenia i proponowania projektów aktów prawnych, przysługuje wyłącznie 
Komisji europejskiej.

Przy opracowywaniu projektu aktu prawnego Ke doradza grupa ekspercka złożona 
z przedstawicieli państw członkowskich, a także komitety poziomu 2. (eBc – european 
Banking committee, eSc, eiOPc) oraz komitety poziomu 3. (ceBS, ceSR, ceiOPS). W skład 
każdego komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Dyrekcja 
generalna Rynku Wewnętrznego i usług (ang. The Internal Market and Services Director-
ate General – Dg maRKT) przeprowadza również konsultacje społeczne, których 
głównym celem jest zapoznanie się przez Ke ze stanowiskiem zainteresowanych stron 
w odniesieniu do projektowanego aktu prawnego.

Wczesne poznanie stanowisk państw członkowskich i zainteresowanych stron jest 
szczególnie ważne, ponieważ pozwala na ocenę możliwości przyjęcia danego projektu 
na dalszym etapie prac w Parlamencie europejskim i Radzie unii europejskiej, a także na 
poszukiwanie możliwych kompromisów przed oficjalnym zgłoszeniem projektu przez 
Ke.

Formalny projekt aktu prawnego wraz z uzasadnieniem jest przekazywany pod 
obrady Pe i Rady ue. uchwalają one projekt dyrektywy w ramach procedury 
współdecydowania – por. powyższy schemat.
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Komitet Doradczy (Banking Advisiory Committee − Bac) oraz Komitet ubezpieczeń (Insurance 
Committee − ic) zostały zastąpione europejskim Komitetem Bankowym (European Banking 
Committee − eBc) oraz europejskim Komitetem ubezpieczeń i emerytur Pracowniczych (Euro-
pean Insurance and Occupational Pensions Supervision Committee − eiOPc). Jednocześnie zli-
kwidowany został Komitet Kontaktowy uciTS (UCITS Contact Committee), a jego kompetencje 
przeniesiono do europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych (European Securities Com-
mittee − eSc) oraz Komitetu europejskich Organów nadzoru Papierów Wartościowych (Com-
mittee of European Securities Regulators − ceSR).

Powołanie czterech nowych komitetów: eBc, eiOPc, ceBS (Committee of European 
Banking Supervisors) oraz ceiOPS (Committee of European Insurance and Occupational 
Pension Supervisors), a także zmiana statusu eSc i ceSR nastąpiły na mocy sześciu odręb-
nych decyzji Ke (przypis 61). Wejście w życie decyzji dotyczących eBc, eiOPc, eSc i ceSR 
uzależniono od terminu przyjęcia dyrektywy o zmianie struktury komitetów, natomiast 
komitety ceBS oraz ceiOPS rozpoczęły działalność odpowiednio 1 stycznia 2004 r. oraz 24 
listopada 2003 r.

Tabela 2.2.4. Nowa struktura organizacyjna i system stanowienia prawa w sektorze usług 
finansowych UE

Bankowość Papiery wartościowe Ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne

Poziom 1 Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski

Poziom 2
(Komitety Regulacyjne)

Europejski Komitet 
Bankowy

Europejski Komitet Papierów 
Wartościowych

Europejski Komitet Ubezpieczeń 
i Emerytur Pracowniczych

European Banking 
Committee

(EBC)

European Securities Committee
(ESC)

European Insurance and 
Occupational Pensions Supervision 

Committee (EIOPC)

Poziom 3
(Komitety Nadzorów)

Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru 

Bankowego

Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru Papierów 

Wartościowych

Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru Ubezpieczeń i Emerytur 

Pracowniczych

Committee of European 
Banking Supervisors 

(CEBS)

Committee of European 
Securities Regulators  

(CESR)

Committee of European Insurance 
and Occupational Pension 

Supervisors (CEIOPS)

Poziom 4 Komisja Europejska, rządy państw członkowskich, Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Źródło: opracowanie nBP na podstawie www.europa.eu.int.

Komitety drugiego poziomu (eBc, eSc, eiOPc) doradzają Ke przy przygotowywaniu pro-
jektów aktów prawnych z pierwszego poziomu, a także w zakresie polityki dotyczącej poszcze-
gólnych sektorów finansowych. członkami komitetów są wysocy rangą przedstawiciele właści-
wych ministerstw państw członkowskich, a funkcję przewodniczącego pełni przedstawiciel Ke. 
Status obserwatora przysługuje m.in. ekspertom technicznym mianowanym przez ministerstwa, 
przewodniczącym odpowiednich komitetów trzeciego poziomu oraz przedstawicielowi europej-
skiego Banku centralnego. Oficjalnym członkiem komitetów drugiego poziomu reprezentującym 
stronę polską jest minister Finansów. Siedziba wszystkich komitetów drugiego poziomu znajduje 
się w Brukseli.

Podstawową funkcją komitetów trzeciego poziomu (ceBS, ceSR, ceiOPS) jest doradzanie Ke 
zarówno na jej wniosek, jak i z własnej inicjatywy w zakresie przygotowywanych projektów aktów legi-
slacyjnych (poziom pierwszy) i wykonawczych (poziom drugi), a także czuwanie nad terminowym 
wprowadzaniem w życie dyrektyw oraz wspieranie spójności praktyk nadzorczych w państwach człon-
kowskich. Ponadto komitety poziomu trzeciego tworzą forum współpracy oraz wymiany informacji 
pomiędzy instytucjami nadzorującymi rynki finansowe. członkami komitetów są wysokiej rangi przed-
stawiciele odpowiednich organów nadzorujących poszczególne rynki w państwach członkowskich, 
którzy ze swojego grona wybierają przewodniczących. Przedstawiciele strony polskiej to członkowie 
kierownictwa generalnego inspektoratu nadzoru Bankowego (w ceBS), Komisji Papierów Wartościo-
wych i giełd (w ceSR) oraz Komisji nadzoru ubezpieczeń i Funduszy emerytalnych (w ceiPOS). Sie-
dziby komitetów znajdują się w londynie (ceBS), Paryżu (ceSR) oraz we Frankfurcie (ceiPOS).
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2.2.2.2. Dyrektywy dotyczące sektora usług bankowych

Wymogi kapitałowe w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych 

W dniu 14 lipca 2004 r. Komisja europejska przedstawiła projekt dyrektywy63 modyfikującej 
dwie dyrektywy – dyrektywę bankową64 oraz drugą dyrektywę w sprawie adekwatności kapitało-
wej65. Projekt nowej dyrektywy, zwanej dyrektywą o wymogach kapitałowych (Capital Require-
ments Directive – cRD), został 28 września 2005 r. zatwierdzony przez Parlament europejski. Po 
przyjęciu przez Ke wszystkich poprawek zgłoszonych przez Pe, Rada ue uzgodniła tekst doku-
mentu 11 października 2005 r. Formalne podpisanie dyrektywy przez Pe i Radę ue, a także jej 
publikacja mają nastąpić w 2006 r.

Dyrektywa dotycząca adekwatności kapitałowej zapewnia spójne stosowanie w ue zapisów 
nowej umowy Kapitałowej, opracowanych przez Bazylejski Komitet ds. nadzoru Bankowego (tzw. 
Bazylea ii). Jej celem jest zmiana zasad ustalania wymogów kapitałowych dla instytucji kredyto-
wych i firm inwestycyjnych66. Dyrektywa wprowadza bardziej kompleksową metodologię, która 
sprzyja zwiększeniu przez instytucje finansowe efektywności zarządzania ryzykiem67.

Pranie brudnych pieniędzy

W dniu 25 listopada 2005 r. opublikowano trzecią dyrektywę dotyczącą prania brudnych 
pieniędzy. Państwa członkowskie mają obowiązek przeniesienia dyrektywy do ustawodawstwa 
krajowego do 15 grudnia 2007 r.

głównym celem dyrektywy jest zapewnienie skoordynowanego wprowadzenia oraz stoso-
wania przez państwa członkowskie poprawionych czterdziestu zaleceń68, opracowanych przez 
grupę zadaniową przeciwko praniu brudnych pieniędzy (Financial Action Task Force on Money 
Laundering – FaTF) i opublikowanych w czerwcu 2003 r. zgodnie z przepisami dyrektywy insty-
tucja obsługująca płatność w gotówce powyżej 15 000 euro ma obowiązek sprawdzić tożsamość 
zleceniodawcy i zgłaszać wszelkie podejrzane transakcje odpowiednim organom krajowym. 
z chwilą wejścia w życie analizowanego aktu prawnego traci ważność dyrektywa z 1991 r.

2.2.2.3. Dyrektywy dotyczące niebankowych instytucji finansowych

Ubezpieczenia komunikacyjne

W dniu 11 czerwca 2005 r. została opublikowana piąta dyrektywa dotycząca ubezpieczenia 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mecha-
nicznych. na państwa członkowskie nałożono obowiązek przeniesienia dyrektywy do przepisów 
krajowych najpóźniej do 11 czerwca 2007 r.

celem dyrektywy jest modernizacja przepisów regulujących wspólnotowy system ubezpieczeń 
komunikacyjnych. ma ona pomóc uzyskać odszkodowanie przez poszkodowanych w wypadkach 

63  Komunikat Ke cOm(2004)486–1, Propozycja dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady odnosząca się do podej-
mowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.  
Komunikat Ke cOm(2004)486–2, Propozycja dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie adekwatności 
kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.
64  Dyrektywa nr 2000/12/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podej-
mowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.
65  Dyrektywa nr 93/6/eWg Rady z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwe-
stycyjnych i instytucji kredytowych.
66  zgodnie z dyrektywą nr 2004/39/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ryn-
ków instrumentów finansowych pojęcie „firma inwestycyjna” oznacza każdą osobę prawną, której regularna działal-
ność zawodowa lub gospodarcza polega na świadczeniu jednej lub większej liczby usług inwestycyjnych na rzecz osób 
trzecich i (lub) prowadzeniu jednego lub większej liczby zakresów działalności inwestycyjnej.
67  Szerzej w: rozdz. 4.1. w ramce 4.1.3.
68  Pierwotna wersja czterdziestu zaleceń powstała w 1990 r. w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu 
finansowego do prania brudnych pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. W 1996 r. wprowadzono pierwsze 
zmiany, które odnosiły się do nowych źródeł prania brudnych pieniędzy. W wyniku rewizji dokumentu zakończonej 
w czerwcu 2003 r. nowa wersja czterdziestu zaleceń podejmuje oprócz kwestii prania brudnych pieniędzy także 
zagadnienie finansowania działalności terrorystycznej.
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samochodowych oraz zapewnić kierującym pojazdami mechanicznymi właściwą ochronę ubezpiecze-
niową. nowa dyrektywa wprowadza minimalne kwoty gwarancyjne w zakresie ochrony ubezpiecze-
niowej, wynoszące odpowiednio 1 mln euro na jednego poszkodowanego lub 5 mln euro na jedno 
zdarzenie ubezpieczeniowe, niezależnie od liczby poszkodowanych. W celu ułatwienia dostosowania 
do nowych przepisów ustanowiono pięcioletni okres przejściowy. Ponadto powyższe sumy będą co 
pięć lat uaktualniane zgodnie z europejskim Wskaźnikiem cen Towarów i usług Konsumpcyjnych69. 
Dodatkowo, zgodnie z dyrektywą, szkody wyrządzone pieszym, rowerzystom i innym niezmotoryzo-
wanym uczestnikom ruchu drogowego zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu, któ-
ry brał udział w wypadku. ze względu na szczególne znaczenie ubezpieczenia komunikacyjnego będą 
kontynuowane prace w celu wzmocnienia i konsolidacji jednolitego rynku ubezpieczeń.

Reasekuracja

W grudniu 2005 r. została opublikowana dyrektywa dotycząca reasekuracji. Państwa człon-
kowskie mają dwa lata na przeniesienie dyrektywy do prawa krajowego, a w przypadku niektórych 
przepisów odnoszących się do zobowiązań w zakresie ochrony reasekuracyjnej termin przeniesie-
nia został przedłużony o rok.

celem dyrektywy jest objęcie prawem wspólnotowym działalności reasekuracyjnej prowa-
dzonej na terenie ue. Funkcjonujące dotychczas systemy nadzoru nad działalnością reasekuracyjną 
w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się różniły. Dyrektywa tworzy zasady podej-
mowania i prowadzenia działalności przez zakłady reasekuracji, które zajmują się wyłącznie dzia-
łalnością reasekuracyjną i które mają siedzibę w państwie członkowskim lub zamierzają ją tam 
ustanowić. W myśl przepisów dyrektywy działalność będzie mogła być podjęta po uzyskaniu 
w państwie macierzystym zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności. Dyrektywa okre-
śla minimalne warunki, które są konieczne do uzyskania zezwolenia.

Dyrektywa porusza także kwestię sprawowania nadzoru nad działalnością reasekuracyjną, 
w celu monitorowania sytuacji finansowej zakładu reasekuracyjnego i możliwości nakładania sank-
cji. nadzory ubezpieczeniowe poszczególnych państw członkowskich zostały upoważnione i zo-
bowiązane do współpracy, a także stałej wymiany informacji.

2.2.2.4. Dyrektywy dotyczące rynku kapitałowego

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych

W grudniu 2005 r. weszła w życie dyrektywa dotycząca transgranicznego łączenia się spół-
ek kapitałowych70. Termin wprowadzenia dyrektywy do prawa krajowego państw członkowskich 
minie 15 grudnia 2008 r.

Dyrektywa w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych jest pierwszym 
aktem prawnym przyjętym w ramach opublikowanego w maju 2003 r. Planu działania w zakresie 
modernizacji prawa spółek i wzmocnienia ładu korporacyjnego w ue (Modernising Company Law 
and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward)71. Celem 
dyrektywy jest ułatwienie transgranicznych połączeń różnych typów spółek kapitałowych, podle-

69    europejski Wskaźnik cen Towarów i usług Konsumpcyjnych (european index of consumer Prices – eicP) to indeks 
cen konsumpcyjnych sporządzany przez eurostat dla ue na podstawie zharmonizowanego Wskaźnika cen Towarów 
i usług Konsumpcyjnych (Harmonized index of consumer Prices – HicP) z poszczególnych państw członkowskich. 
70  W rozumieniu dyrektywy „spółka kapitałowa” to spółka wymieniona w art. 1 pierwszej dyrektywy z zakresu pra-
wa spółek (nr 68/151/eWg) lub spółka z udziałem kapitałowym, mająca osobowość prawną oraz wydzielony majątek, 
którym odpowiada za zobowiązania. Spółka ta zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego podlega gwarancjom, 
które są wymagane od spółek wymienionych w dyrektywie nr 68/151/eWg w zakresie ochrony interesów wspólników 
i osób trzecich. W polskim systemie prawnym definicja ta odnosi się zarówno do spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością, jak i spółki akcyjnej. W innych systemach prawnych definicja ta obejmuje również inne podmioty prawne, np. 
spółki komandytowo-akcyjne.
71  Do głównych celów powyższego planu zaliczono: wzmocnienie praw akcjonariuszy mniejszościowych, ochronę 
pracowników, wierzycieli i innych stron zawierających transakcje ze spółkami, a także zwiększenie wydajności i kon-
kurencyjności przedsiębiorstw. Dla osiągnięcia powyższych celów Ke zaproponowała działania, których realizację 
zaplanowano w trzech okresach: w latach 2003–2005, 2006–2008 oraz po 2009 r.
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gających prawu różnych państw członkowskich. normy dyrektywy powinny sprzyjać tworzeniu sil-
niejszych gospodarczo podmiotów, a także pomagać połączonym przedsiębiorstwom w konkuro-
waniu z dużymi spółkami spoza ue.

Dyrektywa obejmuje łączenie się spółek kapitałowych utworzonych zgodnie z prawem pań-
stwa członkowskiego, których siedziba statutowa, zarząd główny lub główny zakład mieszczą się 
na terenie ue, a ponadto przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkow-
skich. Przepisów dyrektywy nie stosuje się do funduszy uciTS, a państwa członkowskie w odnie-
sieniu do połączeń transgranicznych z udziałem spółdzielni mogą zadecydować o niestosowaniu 
dyrektywy przez pięć lat.

istotną kwestią uregulowaną przez dyrektywę jest uczestnictwo pracowników72. Dyrektywa 
nie nakłada na spółkę powstałą w wyniku połączenia transgranicznego obowiązku wprowadzenia 
systemu uczestnictwa pracowników tylko w sytuacji, gdy system ten nie istniał w żadnej z łączą-
cych się spółek. W pozostałych przypadkach spółka powstająca w wyniku połączenia podlega pra-
wu krajowemu państwa członkowskiego, w którym znajduje się statutowa siedziba spółki. Jeśli 
przepisy krajowe nie regulują kwestii uczestnictwa pracowników i przynajmniej jedna z łączących 
się spółek podlega przepisom w sprawie uczestnictwa pracowników, należy stosować przepisy 
dyrektywy i rozporządzenia o spółce europejskiej73.

Badanie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

W dniu 16 marca 2004 r. Komisja europejska przedstawiła projekt dyrektywy dotyczącej 
ustawowego badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych74. Nowa propozycja 
Ke ma zastąpić ósmą dyrektywę w sprawie prawa spółek. Parlament europejski 28 września 2005 r. 
przyjął projekt nowej dyrektywy, zgłaszając jednak własne poprawki. Po przyjęciu poprawek przez 
Ke, w dniu 11 października 2005 r. dyrektywa uzyskała poparcie Rady ue. W 2006 r. dyrektywa 
ma zostać oficjalnie podpisana przez Parlament europejski i Radę ue, a następnie opublikowana.

Dyrektywa w sprawie ustawowego badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finan-
sowych jest m.in. reakcją ue na skandale związane ze sprawozdawczością finansową, które w prze-
szłości miały miejsce w takich firmach, jak Parmalat (z Włoch) czy enron (z uSa). celem przyjętej 
dyrektywy jest odbudowa zaufania inwestorów do sprawozdań finansowych firm, jak również 
przywrócenie prestiżu zawodu biegłego rewidenta.

nowa ósma dyrektywa obliguje państwa członkowskie do zorganizowania skutecznego sys-
temu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, jak również do stwo-
rzenia odpowiednich przepisów zapewniających skuteczny przepływ informacji między biegłym 
rewidentem lub firmą audytorską a badaną jednostką. Wprowadza także konieczność stosowania 
międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do wszystkich badań 
sprawozdań finansowych przeprowadzanych w ue, a ponadto obowiązek stworzenia komitetów 
ds. audytu w instytucjach zaufania publicznego75.

Dyrektywa zawiera również postanowienia odnoszące się do obowiązków biegłych rewi-
dentów i firm audytorskich − określa zasady etyki zawodowej, tryb powoływania i odwoływania, 
a także jednolite wymogi dotyczące niezależności od badanej jednostki. Dodatkowo dyrektywa 

72  zgodnie z dyrektywą nr 2001/86/We z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w od-
niesieniu do zaangażowania pracowników pojęcie „uczestnictwo” oznacza wpływ organu reprezentującego pra-
cowników lub przedstawicieli pracowników na sprawy spółki poprzez:  
− prawo wybierania lub wyznaczania części członków organu nadzorczego lub administrującego spółki lub 
− prawo rekomendacji lub sprzeciwu wobec powołania części lub wszystkich członków organu nadzorczego lub admi-
nistrującego spółki.
73  Dyrektywa Rady nr 2001/86/We z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej w odnie-
sieniu do zaangażowania pracowników.  
Rozporządzenie Rady nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (Se).
74  Komunikat Ke cOm(2004)177, Propozycja dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie badania rocznych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także zmieniająca dyrektywę Rady nr 78/660/eWg i 83/349/eWg.
75  instytucje zaufania publicznego (ang. public interest entities).to przedsiębiorstwa, które ze względu na charakter 
swojej działalności, wielkość lub liczbę pracowników mają duże znacznie dla społeczeństwa. W szczególności są to 
przedsiębiorstwa, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym danego państwa członkowskiego.
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zapowiedziała powołanie Komitetu regulacyjnego ds. audytu (Audit Regulatory Committee), któ-
ry będzie wspierał prace Komisji europejskiej przy ustanawianiu przepisów wykonawczych.

2.2.3.  Zielone i Białe Księgi w zakresie usług finansowych

istotę zielonych i Białych Ksiąg oraz ich rolę w procesie stanowienia prawa w ue przedstawia 
ramka 2.2.3.

W 2005 r. Komisja europejska opublikowała:

− zieloną Księgę w sprawie polityki usług finansowych na lata 2005–201076,

− Białą Księgę w sprawie polityki usług finansowych na lata 2005–201077,

−  zieloną Księgę w sprawie polepszenia ram prawnych działalności funduszy inwestycyjnych78,

− zieloną Księgę w sprawie kredytów hipotecznych w ue79.

76  Komunikat Ke cOm(2005)177, zielona Księga w sprawie polityki usług finansowych (2005–2010).
77  Komunikat Ke cOm(2005)629, Biała Księga. Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005–2010.
78  Komunikat Ke cOm(2005)314, zielona Księga w sprawie usprawnienia ram prawnych ue dla funduszy inwestycyjnych.
79  Komunikat Ke cOm(2005)327, zielona Księga: Kredyt hipoteczny w ue.

ZIElOnE I BIałE KSIęgI W UnII EUROPEjSKIEj

zielone Księgi to dokumenty publikowane przez Komisję europejską w celu rozpoczęcia 
dyskusji i konsultacji dotyczących konkretnych spraw. najczęściej zawierają one podsumowanie 
aktualnego stanu prawnego w danej dziedzinie oraz propozycje Ke dotyczące potencjalnych prac 
legislacyjnych bądź innych możliwych działań. niejednokrotnie zamieszczone są w nich również 
pytania skierowane do zainteresowanych stron (instytucji i jednostek), które w ten sposób 
zachęca się do wzięcia udziału w konsultacjach i dyskusji. zdaniem niektórych autorów1 Zielone 
Księgi zachęcają do publicznej debaty oraz współudziału społeczeństwa w tworzeniu prawa. 
Konsultacje zainicjowane publikacją zielonej Księgi mogą zostać zakończone wydaniem Białej 
Księgi.

Białe Księgi to dokumenty wydawane przez Komisję europejską. W przeciwieństwie 
do zielonych Ksiąg zawierają oficjalny zestaw propozycji działań w konkretnej dziedzinie. 
Działania te mogą mieć charakter planowanych projektów aktów prawnych bądź doku-
mentów pozalegislacyjnych (np. wytyczne, rekomendacje). Białe Księgi określają priorytety 
ue w odniesieniu do wybranego zagadnienia, a także sposoby i etapy ich realizacji.

Wykaz wszystkich zielonych i Białych Ksiąg opublikowanych przez Ke jest dostępny na 
stronach:

− http://ec.europa.eu/comm/off/green/index_en.htm (zielone Księgi),

− http://ec.europa.eu/comm/off/white/index_en.htm (Białe Księgi).
1 z. cieślik, m. górka: Informacja na temat zielonych i białych ksiąg jako instrumentów wykorzystywanych w ra-
mach postępowania legislacyjnego. „zeszyty Prawnicze” Rok ii 3(7)2005, Warszawa 2005, Biuro Studiów i eks-
pertyz Kancelarii Sejmu, s. 39–52.
Źródło: opracowanie nBP na podstawie a.a. ambroziak, m. mielecka, K. Ostrzyniewska, i. Woicka (red.): Proces decyzyjny w Unii 
Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, Warszawa 2005, uKie.

Ramka 2.2.3
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Zielona Księga w sprawie polityki usług finansowych na lata 2005–2010

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji Planu działania w zakresie usług finanso-
wych (FSaP) 3 maja 2005 r. Ke opublikowała zieloną Księgę w sprawie polityki usług finansowych na 
lata 2005–2010. Dokument ten odnosi się przede wszystkim do wprowadzania w życie inicjatyw 
zawartych we FSaP i współpracy z państwami członkowskimi, w mniejszym zaś stopniu porusza kwe-
stię tworzenia nowych przepisów. W zielonej Księdze przedstawiono zarys głównych celów polityki 
usług finansowych w latach 2005–2010, a także stanowisko Ke w odniesieniu do czterech kwestii, tj:

− głównych kierunków przyszłej polityki,

−  wprowadzania i egzekwowania prawa europejskiego, przeprowadzania stałej oceny 
zachodzących procesów,

− konsolidacji prawa w zakresie usług finansowych w latach 2005–2010,

− nowych inicjatyw.

W każdym z powyższych punktów nakreślono propozycje przedsięwzięć, których realizacja 
ma podstawowe znaczenie dla dalszej budowy zintegrowanego rynku finansowego i utrwalenia 
wyników osiągniętych dzięki realizacji FSaP.

zgodnie zieloną Księgą główne kierunki polityki Komisji europejskiej w sektorze usług finan-
sowych do 2010 r. to:

− konsolidacja istniejącego prawodawstwa przy podejmowaniu niewielu nowych inicjatyw,

−  zapewnienie skutecznego przenoszenia regulacji europejskich do przepisów prawa kra-
jowego oraz bardziej rygorystyczne ich egzekwowanie przez ograny nadzoru,

−  systematyczne przeprowadzenie ocen ex post, na podstawie których Ke będzie nadzorować 
praktyczne zastosowanie ww. regulacji, a także ich wpływ na europejski sektor finansowy.

 W zakresie stosowania i egzekwowania ustawodawstwa europejskiego zaproponowano 
sześć priorytetów:

−  przestrzeganie zasad otwartości i przejrzystości polityki w zakresie usług finansowych 
oraz intensywne wykorzystanie mechanizmów konsultacji na wszystkich poziomach,

−  uproszczenie i konsolidacja istniejącego prawodawstwa (europejskiego i narodowego) 
z zakresu usług finansowych,

−  zapewnienie spójności standardów i praktyk na poziomie nadzoru z uwzględnieniem 
odpowiedzialności politycznej i istniejących granic instytucjonalnych,

−  współpraca z państwami członkowskimi w celu usprawnienia i spójności wprowadzania 
w życie przepisów unijnych,

−  ocenianie, czy obowiązujące dyrektywy i rozporządzenia przynoszą spodziewane korzy-
ści gospodarcze, oraz zaniechanie przedsięwzięć, które uzyskają ocenę negatywną,

−  zapewnienie prawidłowego wprowadzania w życie i egzekwowania istniejących regulacji, 
a w razie naruszenia przepisów wszczęcie odpowiednich procedur.

W kwestii konsolidacji przepisów finansowych w latach 2005–2010 w zielonej Księdze podkreślo-
no konieczność zakończenia przedsięwzięć będących nadal w fazie negocjacji w Pe i Radzie ue, a także 
głównych działań, nad którymi trwały prace w Ke. Były to przede wszystkim: propozycja dyrektywy 
w sprawie usług płatniczych, zmiany w systemie wypłacalności zakładów ubezpieczeń (Solvency 2), a tak-
że możliwość przedstawienia projektu dyrektywy w zakresie rozrachunku i rozliczeń. Rozważano również 
zaniechanie dodatkowych regulacji w odniesieniu do agencji ratingowych oraz analityków finansowych80, 

80  Obecnie zagadnienia dotyczące agencji ratingowych i analityków finansowych są regulowane przez przepisy dyrek-
tywy w sprawie nadużyć rynkowych (dyrektywa nr 2003/6/We), mechanizmy samoregulacji, np. kodeks międzynarodo-
wej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Commissions – iOScO), i mo-
nitorowania.
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a także przepisów wykonawczych do dyrektywy w sprawie przejęć81. zastanawiano się ponadto nad 
ponownym rozpatrzeniem wniosku w sprawie podpisania Konwencji Haskiej82. Dodatkowo wyrażono 
poparcie dla dalszej konsolidacji nadzoru, a także zwrócono uwagę na konieczność kontynuowania dia-
logu regulacyjnego z uSa i chinami, pogłębienia stosunków finansowych z innymi krajami (np. Japonią 
i chinami) oraz zagwarantowania globalnej konkurencyjności europejskiego sektora finansowego.

W zielonej Księdze zidentyfikowano dwa główne obszary, w stosunku do których planuje 
się podjęcie nowych inicjatyw legislacyjnych, a mianowicie: fundusze inwestycyjne oraz detaliczne 
usługi finansowe. W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych zapowiedziano publikację dokumen-
tu przedstawiającego kompleksowy przegląd prawodawstwa w zakresie uciTS, a następnie opra-
cowanie zielonej Księgi dotyczącej poprawy ram prawnych działalności funduszy inwestycyjnych. 
W dziedzinie detalicznych usług finansowych rozważano możliwość podjęcia dalszych prac, obej-
mujących kredyty hipoteczne, pośrednictwo finansowe, rachunki bankowe, wymogi związane z in-
formacjami, a także ideę stworzenia „26. reżimu prawnego”83.

Do 1 sierpnia 2005 r. trwały konsultacje dotyczące problematyki poruszonej w zielonej Księ-
dze. Podsumowanie konsultacji wraz z ostatecznymi propozycjami Ke znalazło odzwierciedlenie 
w Białej Księdze w sprawie polityki usług finansowych na lata 2005–2010.

Biała Księga w sprawie polityki usług finansowych na lata 2005−2010

Biała Księga w sprawie polityki usług finansowych na lata 2005–2010 została opublikowana 
5 grudnia 2005 r. W przeciwieństwie do zielonej Księgi dokument ten przedstawia ostateczne 
priorytety Ke w odniesieniu do polityki usług finansowych na lata 2005–2010. Działania zapre-
zentowane w Białej Księdze nie różnią się znacznie od propozycji zawartych w zielonej Księdze. 
zgodnie z treścią Białej Księgi ostateczne priorytety Ke w dziedzinie usług finansowych to:

−  szybka konsolidacja w kierunku zintegrowanego, otwartego, globalnego, konkurencyjne-
go i wydajnego ekonomicznie europejskiego rynku finansowego,

−  usunięcie występujących barier, aby zapewnić dostarczanie usług finansowych i swo-
bodny przepływ kapitału na całym obszarze ue przy maksymalnej redukcji kosztów – z za-
chowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów han-
dlowych i utrzymania wysokiego poziomu stabilności finansowej,

−  wprowadzenie w życie i stała ocena istniejącego prawodawstwa oraz rygorystyczne sto-
sowanie zasady „lepszego stanowienia prawa” w stosunku do nowych inicjatyw,

−  wzmocnienie współpracy nadzorczej i konwergencji w ue, pogłębienie stosunków z in-
nymi globalnymi rynkami finansowymi oraz umocnienie globalnej pozycji ue na rynkach 
finansowych.

W Białej Księdze, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w zielonej Księdze, zapowie-
dziano kontynuację inicjatyw na obszarze bankowości detalicznej (publikacja Białej Księgi w spra-
wie kredytów hipotecznych, weryfikacja propozycji dyrektywy w sprawie kredytów konsumpcyj-
nych, propozycja dyrektywy w sprawie usług płatniczych), zmiany w systemie wypłacalności zakła-
dów ubezpieczeń (Solvency 2), a także weryfikację dyrektywy bankowej oraz dyrektyw ubezpie-
czeniowych w odniesieniu do znacznych pakietów akcji84. Kwestia przedstawienia projektu dyrek-
tywy w zakresie rozrachunku i rozliczeń pozostała otwarta, natomiast zrezygnowano z idei stwo-
rzenia „26. reżimu prawnego”. Ponadto zaplanowano rozpoczęcie prac w celu eliminacji barier 

81  Dyrektywa nr 2004/25/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia.
82  Wielostronny traktat z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw związanych 
z papierami wartościowymi będącymi w posiadaniu pośrednika.
83  „26. reżim prawny” to propozycja stworzenia dodatkowego reżimu prawnego obowiązującego w całej ue, nie-
zależnie od 25 reżimów krajowych, któremu dobrowolnie mogą poddać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
transgraniczną.
84  artykuł 16 dyrektywy nr 2000/12/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącej się do 
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, artykuł 15 dyrektywy nr 2002/83/We Parlamen-
tu europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącej ubezpieczeń na życie oraz artykuł 15 trzeciej dyrektywy 
w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (nr 92/49/eWg).
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w transgranicznej konsolidacji, publikację raportu oceniającego stosowanie dyrektywy w sprawie 
pieniądza elektronicznego oraz podjęcie ewentualnych działań w zakresie systemów gwarantowa-
nia depozytów. zgodnie z zaleceniem Rady zapowiedziano przeprowadzenie dokładnej oceny 
prawnej Konwencji Haskiej.

W Białej Księdze, w porównaniu z zieloną Księgą, nie zmieniło się również stanowisko Komi-
sji w odniesieniu do obszarów, na których należy zrezygnować z tworzenia nowych regulacji 
(agencje ratingowe, analitycy finansowi, przepisy wykonawcze do dyrektywy o przejęciach, wyma-
gania kapitałowe dla rynków regulowanych). W dokumencie podtrzymano także tezę o koniecz-
ności podjęcia działań dotyczących funduszy inwestycyjnych i detalicznych usług finansowych.

 Zielona Księga w sprawie poprawy ram prawnych działalności funduszy 
inwestycyjnych

W dniu 12 lipca 2005 r. Ke opublikowała zieloną Księgę w sprawie poprawy ram prawnych 
działalności funduszy inwestycyjnych. Dokument ten przygotowano w ramach procesu rewizji 
dyrektyw uciTS iii85 dotyczących koordynacji przepisów odnoszących się do przedsiębiorstw zbio-
rowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uciTS). analiza przedstawiona w doku-
mencie opierała się na sprawozdaniu grupy ekspertów od zarządzania aktywami86, opublikowa-
nym w maju 2004 r., oraz odbywających się po nim dyskusjach z państwami członkowskimi, człon-
kami Komitetu europejskich Organów nadzoru Papierów Wartościowych (ceSR), a także uczest-
nikami rynku.

zielona Księga ocenia wpływ przepisów regulujących działalność funduszy inwestycyjnych 
wprowadzonych przez dyrektywy uciTS iii. Przepisy te pozwalają funduszom uciTS zarejestrowa-
nym w jednym państwie członkowskim na działalność na całym obszarze ue. zgodnie z tezami 
przedstawionymi w zielonej Księdze nie występują przesłanki uzasadniające gruntowną weryfika-
cję obowiązującego prawodawstwa. W dokumencie przedstawiono jednak wiele propozycji, któ-
rych celem jest zwiększenie efektywności stosowanych przepisów, przy jednoczesnym zagwa-
rantowaniu inwestorom określonego poziomu ochrony.

W zielonej Księdze zaproponowano następujące priorytety w zakresie funduszy 
inwestycyjnych:

−  wyeliminowanie niepewności dotyczącej uznawania funduszy, związanej z przejściem 
z uciTS i87 do uciTS iii88,

− uproszczenie procedury notyfikacji funduszy ubiegających się o paszport europejski,

−  wspieranie wprowadzania zaleceń w sprawie stosowania instrumentów pochodnych 
i uproszczonego prospektu,

− uściślenie definicji klas aktywów, które mogą być nabywane przez fundusze uciTS.

85  Dyrektywa nr 2001/107/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady nr 85/611/eWg w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących 
się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uciTS), w celu uregulowania dzia-
łalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów emisyjnych.  
Dyrektywa nr 2001/108/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 
nr 85/611/eWg sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przed-
siębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uciTS)  w odniesieniu do inwestycji uciTS. 
Dyrektywy weszły w życie 13 lutego 2002 r.
86  Review of Financial Services Action Plan: Publication of Reports of Four independent Export Group for Comment. 
Working Dokument of Dg internal market Services.
87  Dyrektywa Rady nr 85/611/eWg w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uciTS).
88  Przepisy uciTS iii rozszerzyły przedmiot działania spółki zarządzającej uciTS, obowiązki informacyjne związane 
z publikowaniem skrótu prospektu informacyjnego oraz zakres paszportu przysługującego uciTS i spółce zarządzają-
cej. na państwa członkowskie nałożono obowiązek wprowadzenia w życie przepisów nowych dyrektyw do prawa kra-
jowego do 13 lutego 2004 r. Okres przejściowy dla funduszy inwestycyjnych w związku ze zmianą dyrektywy uciTS 
i na uciTS iii upływa 13 lutego 2007 r. na mocy wytycznych ceSR termin ten został skrócony do 30 kwietnia 2006 r. 
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W ramach obowiązujących ram prawnych określono dwa obszary możliwych dalszych dzia-
łań. Są to: analiza sposobu oferowania, sprzedaży lub promocji funduszy uciTS wśród inwestorów 
indywidualnych oraz wprowadzenie paszportu europejskiego spółki zarządzającej. umożliwienie 
spółkom zarządzającym korzystania z zasady jednolitego paszportu może się jednak wiązać z oba-
wą przed osłabieniem mechanizmu nadzoru nad sektorem funduszy uciTS.

zielona Księga porusza także kwestie wykraczające poza istniejące ramy regulacyjne. W per-
spektywie długoterminowej rozważane jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie kosz-
tów i wykorzystanie efektów skali w sektorze funduszy europejskich (m.in. poprzez transgraniczne 
fuzje lub łączenie funduszy) oraz wzmocnienie poziomu ochrony inwestorów (m.in. przeprowa-
dzenie analizy rodzajów ryzyka i mechanizmów ich kontroli). Przewiduje się także rozpoczęcie 
badań nad wpływem wspólnego podejścia regulacyjnego na dalszy rozwój europejskiego rynku 
inwestycji alternatywnych (private equity i funduszy hedgingowych). Ponadto planowane jest prze-
prowadzenie zmiany dyrektywy uciTS zgodnie z założeniami podejścia lamfalussy’ego.

W zielonej Księdze zapowiedziano ponadto powołanie dwóch grup eksperckich w sprawie 
funduszy inwestycyjnych: ds. efektywności rynku funduszy inwestycyjnych (expert group on mar-
ket efficiency) oraz ds. alternatywnych funduszy inwestycyjnych (expert group on alternative inve-
stment Funds)89.

Do 15 listopada 2005 r. trwały konsultacje dotyczące kwestii poruszonych w zielonej Księ-
dze. Publikacja Białej Księgi w sprawie polepszenia ram prawnych działalności funduszy inwesty-
cyjnych planowana jest na 2006 r.

Zielona Księga w sprawie kredytów hipotecznych w UE

W dniu 19 lipca 2005 r. Komisja europejska opublikowała zieloną Księgę w sprawie kredytów 
hipotecznych w ue. W dokumencie tym przedstawiono ocenę celowości podejmowania przez Ke 
działań dotyczących integracji rynków kredytów hipotecznych w krajach ue. uruchomiony przez 
Ke proces konsultacji ma doprowadzić do wypracowania takich rozwiązań, które przyczynią się do 
usunięcia przeszkód występujących przy udzielaniu kredytów hipotecznych w unii europejskiej.

europejskie rynki kredytów hipotecznych mimo pewnych wspólnych tendencji są bardzo 
zróżnicowane, co ogranicza konkurencję między instytucjami kredytowymi różnych krajów. 
gama produktów, profile kredytobiorców, sposoby dystrybucji, terminy spłaty kredytów, odset-
ki i mechanizmy kredytowania znacznie różnią się między sobą. Badania zlecone przez Ke wska-
zują, że w perspektywie kilku następnych lat korzyści dla konsumentów z integracji europejskich 
rynków kredytów hipotecznych mają polegać m.in. na: obniżeniu kosztów kredytów hipotecz-
nych, zwiększeniu oferty produktów towarzyszących, możliwości obsługi większej liczby kre-
dytobiorców, zwiększeniu efektów skali dzięki integracji z innymi sektorami usług finansowych, 
a także zmniejszeniu ryzyka kredytowego.

zielona Księga, zgodnie z opinią grupy dyskusyjnej w sprawie kredytu hipotecznego (Forum 
Group on Mortgage Credit), analizuje cztery oddzielne, lecz powiązane ze sobą obszary, a mia-
nowicie: ochronę konsumentów, kwestie prawne, zabezpieczenia hipoteczne oraz finansowanie 
kredytu hipotecznego. Obszary te zostały uznane za podstawowe dla integracji i zwiększenia 
wydajności rynków kredytów hipotecznych w unii europejskiej.

W dziedzinie ochrony konsumentów w zielonej Księdze zwrócono szczególną uwagę na 
konieczność dostarczania informacji umożliwiających konsumentom zapoznanie się z innymi ofer-
tami i porównanie ich, jak również na obowiązkowe doradztwo w tym zakresie. Dokument odno-
si się także do przedterminowej spłaty. Podkreślono w nim, że osiągnięcie w tej dziedzinie pewnej 
spójności – w szczególności w zakresie nakładania opłat – mogłoby ułatwić integrację. Wskazano 
również na rozbieżności w sposobach obliczania rocznych stóp procentowych oraz kosztów uzy-
skania kredytów. Ponadto niektóre państwa członkowskie stosują prawnie określone górne puła-
py stóp procentowych, zwane często „regulacjami antylichwiarskimi”, mające zapobiegać nad-
miernie wysokiemu oprocentowaniu kredytów. W dokumencie poruszono także kwestię normali-

89  grupy te powstały w grudniu 2005 r.
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zacji warunków umów kredytowych (np. „26. reżimu prawnego”) oraz alternatywnych środków 
odwoławczych (mediacja lub arbitraż) w stosunku do tradycyjnych procedur sądowych w dzie-
dzinie kredytów hipotecznych.

W zakresie uwarunkowań prawnych podniesiono kwestie dotyczące prawa właściwego dla 
umów dotyczących kredytu hipotecznego. zwrócono także uwagę na obowiązujące w państwach 
członkowskich różne systemy tworzenia baz danych dotyczących zadłużenia klientów i zasady 
dostępu do nich, uznając za priorytet zapewnienie transgranicznego dostępu do baz danych. 
W dziedzinie wyceny nieruchomości, ze względu na istnienie kilku międzynarodowych systemów 
wyceny, zaproponowano zwiększenie stopnia ich porównywalności. W dokumencie podkreślono 
ponadto, że podjęte zostały inicjatywy odnoszące się do krajowych przepisów związanych z opo-
datkowaniem hipoteki, niezgodnych z prawem unii europejskiej.

W odniesieniu do zabezpieczeń hipotecznych w zielonej Księdze poruszono zagadnienie 
rejestru nieruchomości oraz eurohipoteki. zaznaczono, że zrozumienie zawartości i funkcjonowa-
nia rejestrów gruntów, jak również łatwy dostęp do nich mają zasadnicze znaczenie dla działalno-
ści transgranicznej. Poparto także projekt stworzenia eurohipoteki – instrumentu, który byłby 
zabezpieczeniem kredytów i funkcjonowałby we wszystkich państwach członkowskich, ułatwiając 
ustanawianie i przenoszenie hipoteki.

W dziedzinie finansowania kredytów hipotecznych duży nacisk położono na zagadnienia 
związane z europejskim rynkiem finansowania hipotecznego, którego stworzenie mogłoby 
zwiększyć źródła finansowania i płynność rynku oraz pozwolić na dywersyfikację ryzyka. Ponad-
to zapowiedziano utworzenie grupy roboczej w celu zbadania potrzeby podjęcia działań w za-
kresie finansowania (pierwotnego i wtórnego) kredytu hipotecznego oraz określenia charakteru 
tych działań.

Konsultacje dotyczące problematyki podjętej w zielonej Księdze trwały do 30 listopada 
2005 r. Biała Księga w sprawie kredytów hipotecznych w ue ma zostać opublikowana w 2006 r.

2.2.4. Perspektywy zmian regulacyjnych

zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w Białej Księdze w sprawie polityki usług finan-
sowych na lata 2005–2010 w nadchodzącym okresie będzie można zaobserwować większą pre-
sję ze strony Ke na przenoszenie przepisów unijnych do ustawodawstwa krajowego państw człon-
kowskich i ich właściwe stosowanie w praktyce niż na tworzenie nowych regulacji. W Polsce będzie 
to oznaczać konieczność nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie sektora finansowego 
w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami prawa wspólnotowego. Komisja europejska 
zamierza podejmować nowe inicjatywy tylko w wyjątkowych sytuacjach. niemniej jednak należy 
dokończyć projekty, nad którymi obecnie toczą się prace w Parlamencie europejskim i Radzie ue. 
główne działania ue w zakresie usług finansowych wraz z wynikającymi z nich najważniejszymi, 
potencjalnymi zmianami w polskim prawie zostały przedstawione w tabeli 2.2.5.

Tabela 2.2.5. Główne działania unijne w zakresie usług finansowych zaplanowane na 2006 r. 
i najważniejsze potencjalne zmiany w polskim prawie wynikające z ich realizacji

Obszar Działania unijne
zaplanowane na 2006 r.

Najważniejsze potencjalne zmiany 
w polskim prawie wynikające 

z działań unijnych

Bankowość
Publikacja dyrektywy o wymogach kapitałowych Nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz 

przepisów wykonawczych

Prace nad propozycją weryfikacji art. 16 dyrektywy 
bankowej (odnoszącej się do znacznych pakietów akcji) Nowelizacja ustawy Prawo bankowe

Ubezpieczenia
Prace nad przygotowaniem projektu dyrektywy 
w sprawie systemu wypłacalności w sektorze 
ubezpieczeń (Solvency 2)

Nowelizacja ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej
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Obszar Działania unijne
zaplanowane na 2006 r.

Najważniejsze potencjalne zmiany 
w polskim prawie wynikające 

z działań unijnych

Detaliczne usługi 
finansowe

Publikacja Białej Księgi w sprawie kredytów 
hipotecznych

Nowelizacja przepisów z zakresu ochrony 
konsumenta

Prace w PE i Radzie UE nad przyjęciem dyrektywy 
w sprawie kredytów konsumenckich Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim

Papiery wartościowe

Prace w PE i Radzie UE w sprawie projektu dyrektywy 
dotyczącej przesunięcia terminu dostosowania prawa 
narodowego krajów członkowskich do dyrektywy 
w sprawie rynków instrumentów finansowych

Nowelizacja ustawy:
 – o obrocie instrumentami finansowymi,
 – o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych,
 – o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Prace nad projektem przepisów wykonawczych 
do dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych

Fundusze 
inwestycyjne

Publikacja Białej Księgi w sprawie polepszenia ram 
prawnych działalności funduszy inwestycyjnych

Nowelizacja ustawy o funduszach 
inwestycyjnych

Usługi płatnicze

Prace w PE i Radzie UE nad przyjęciem rozporządzenia 
w sprawie informacji o zleceniodawcach towarzyszących 
przekazom pieniężnym

Rozporządzenia stosuje się wprost  
i nie wymagają zmian w polskim prawie 

Prace w PE i Radzie UE nad przyjęciem dyrektywy  
w sprawie usług płatniczych 

Nowelizacja przepisów dotyczących 
elektronicznych instrumentów płatniczych, 
prawa bankowego, przeciwdziałania praniu 
brudnych pieniędzy

Rachunkowość

Prace w PE i Radzie UE nad przyjęciem dyrektywy 
zmieniającej czwartą i siódmą dyrektywę prawa spółek 
w sprawie sporządzania rocznych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych określonych rodzajów spółek

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Audyt Publikacja dyrektywy w sprawie ustawowego badania 
rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Ład korporacyjny  
i prawo spółek

Zatwierdzenie przez KE projektu dyrektywy w sprawie 
dochodzenia praw akcjonariuszy w UE Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Kontynuacja konsultacji w sprawie określenia dalszych 
priorytetów na lata 2006–2008 w ramach Planu 
działania w zakresie modernizacji prawa spółek 
i wzmocnienia ładu korporacyjnego w UE 

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Źródło: opracowanie nBP. 
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infrastruktura systemu finansowego obejmuje kilka elementów. Ważną rolę odgrywają pod-
mioty regulujące funkcjonowanie systemu finansowego i nadzorujące go. na infrastrukturę tech-
niczną składają się instytucje i systemy umożliwiające dokonywanie płatności przez uczestników 
rynku, organizujące obrót instrumentami finansowymi oraz umożliwiające rozliczanie zawartych 
transakcji. istotnym elementem są również systemy zapewniające ochronę uczestnikom rynku oraz 
instytucje poprawiające przejrzystość informacyjną.

Podobnie jak w poprzedniej edycji niniejszego opracowania w tym rozdziale zostały przed-
stawione jedynie najważniejsze zmiany dotyczące infrastruktury rynku finansowego w 2005 r. oraz 
prace na tym obszarze związane z integracją europejskiego rynku finansowego. Opis poszcze-
gólnych podmiotów i systemów infrastruktury rynku finansowego oraz funkcji przez nie spełnia-
nych można znaleźć w raporcie Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–200390.

3.1. Instytucje regulujące i nadzorcze

instytucjami regulującymi i nadzorującymi funkcjonowanie systemu finansowego są: mini-
sterstwo Finansów, nBP, Komisja nadzoru Bankowego (KnB), Komisja Papierów Wartościowych 
i giełd (KPWig) oraz Komisja nadzoru ubezpieczeń i Funduszy emerytalnych (KnuiFe).

W dniu 24 października 2005 r. weszły w życie trzy nowe akty prawne regulujące funkcjo-
nowanie rynku kapitałowego: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi91, ustawa o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych92 i ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym93. ustawy te 
zmieniły m.in. uprawnienia KPWig dotyczące ścigania przestępstw giełdowych, co może przy-
czynić się do zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania rynku giełdowego.

W czerwcu 2005 r. weszła również w życie ustawa o nadzorze uzupełniającym nad insty-
tucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład kon-
glomeratu finansowego94. na jej mocy powołany został Komitet Koordynacyjny do spraw Kon-
glomeratów Finansowych. W jego skład wchodzą członkowie KnB, KPWig oraz KnuiFe.

3.2. System płatniczy

W 2005 r. najistotniejszą zmianą w systemie płatniczym było uruchomienie dwóch nowych 
systemów płatności w euro: systemu SORBneT-euRO dla płatności wysokokwotowych oraz sys-
temu euroeliXiR dla płatności detalicznych. Tym samym powstała kompleksowa infrastruktura do 
rozliczeń w euro, włączająca jednocześnie Polskę do systemu rozliczeń unii europejskiej. Polska jest 

90  Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003, Warszawa 2004, NBP, rozdz. 4.
91  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 1538).
92  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.u. z 2005 r., nr 184, poz. 1539).
93  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 1537).
94  ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpie-
czeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.u. z 2005 r., nr 83, poz. 719).
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pierwszym krajem spośród nowych państw członkowskich ue, który stał się uczestnikiem systemu 
płatniczego TaRgeT.

3.2.1. Wysokokwotowe rozliczenia międzybankowe

najważniejszym wydarzeniem w zakresie wysokokwotowych rozliczeń międzybankowych 
w 2005 r. było uruchomienie w dniu 7 marca 2005 r. systemu SORBneT-euRO95. Było to konse-
kwencją przyjętej przez zarząd nBP w lipcu 2003 r. strategii rozwoju systemu SORBneT96. zakła-
dała ona utrzymanie i rozwój tego systemu do czasu przystąpienia Polski do strefy euro oraz przy-
gotowanie na jego podstawie systemu SORBneT-euRO, przeznaczonego do dokonywania rozli-
czeń krajowych i transgranicznych płatności w euro.

System SORBneT-euRO, podobnie jak system SORBneT, jest systemem rozrachunku brutto 
w czasie rzeczywistym (RTgS97). System ten został połączony z paneuropejskim systemem TaRgeT98 
za pośrednictwem banku centralnego Włoch oraz włoskiego systemu RTgS o nazwie BiRel. Bank 
Włoch pełni funkcję banku korespondenta – pośrednika w połączeniu systemu SORBneT-euRO z sys-
temem TaRgeT. Prowadzi on rachunek rozliczeniowy nBP, przez który realizowane są wszystkie trans-
graniczne zlecenia płatnicze przychodzące do systemu SORBneT-euRO i wysyłane z tego systemu.

nBP uczestniczy w systemie TaRgeT w ramach tzw. opcji 499. Jest to „pełna” opcja 4, tzn. 
wykorzystująca kredyt intraday w euro100. Oznacza to konieczność spełnienia przez nBP takich 
samych wymagań, jak w przypadku banków centralnych z krajów ue-15 spoza strefy euro, z wy-
jątkiem rozwiązań dotyczących połączenia z systemem TaRgeT w ramach systemu Interlinking. 
Strukturę systemu TaRgeT przedstawia schemat 3.1.

Podmiotami uprawnionymi do posiadania rachunku w systemie SORBneT-euRO i do skła-
dania zleceń płatniczych są101:

− nBP,

− banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych,

− KDPW,

− KiR.

95  Szerzej na temat prac prowadzonych w celu uruchomienia systemu SORBneT-euRO w: Rozwój systemu finan-
sowego w Polsce w 2004 r. Warszawa 2005, nBP, rozdz. 3.
96  Komunikat na temat decyzji Zarządu NBP w sprawie strategii rozwoju systemu SORBNET, http://www.nbp.pl.
97  Real Time Gross Settlement. zlecenia przetwarzane są pojedynczo, na bieżąco w ciągu dnia operacyjnego.
98  Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System. System TaRgeT uruchomiono w stycz-
niu 1999 r. w celu rozliczania operacji dokonywanych w ramach wspólnej polityki pieniężnej europejskiego Systemu Ban-
ków centralnych. System TaRgeT umożliwia rozrachunek wszelkiego rodzaju płatności w euro, zarówno międzybanko-
wych, jak i klientowskich. Obecnie system TaRgeT składa się z 16 narodowych systemów RTgS (kraje strefy euro, Dania, 
Szwecja, Wielka Brytania i Polska) i mechanizmu płatniczego ecB. Poszczególne systemy RTgS połączone są systemem inter-
linking, opartym na sieci SWiFT (elektroniczny system łączności bankowej). W krajowej części systemu interlinking każdy 
bank centralny – uczestnik systemu TaRgeT prowadzi rachunki korespondenckie dla pozostałych banków centralnych.
99  W listopadzie 2002 r. ecB określił pięć opcji połączenia kraju przystępującego do ue z systemem TaRgeT, w tym 
dwie opcje bezpośredniego połączenia (opcja 1. i 2.) oraz trzy opcje połączenia pośredniego:  
opcja 1. – bezpośrednie połączenie własnego systemu RTgS (w euro) z systemem TaRgeT,  
opcja 2. – bezpośrednie połączenie wykorzystujące zmodyfikowaną wersję systemu RTgS, już uczestniczącego w sys-
temie TaRgeT,  
opcja 3. – połączenie za pośrednictwem rachunków banku centralnego i banków komercyjnych prowadzonych w jed-
nym z banków centralnych ze strefy euro,  
opcja 4. – połączenie za pośrednictwem rachunku banku centralnego kraju przystępującego w wybranym banku cen-
tralnym ze strefy euro,  
opcja 5. – połączenie za pośrednictwem rachunków banku centralnego i banków komercyjnych prowadzonych w wy-
branym banku komercyjnym ze strefy euro.
100  aby zapewnić płynność rozliczeń w systemie SORBneT–euRO, nBP umożliwia bankom dostęp do kredytu śróddziennego 
w euro (kredytu intraday). W tym celu nBP musiał uzyskać z banku komercyjnego ze strefy euro pulę środków zgodną z limitem 
przyznanym przez eBc (rachunek nBP w Banku Włoch jest codziennie zasilany kwotą w wysokości 350 mln euro).
101  zarządzenie nr 6/2004 Prezesa narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania rozrachunków międzybankowych (Dz.urz. nBP z 2004 r., nr 3, poz. 7 z późn. zm.).
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główne korzyści z uruchomienia nowego systemu w porównaniu z bankowością korespon-
dencką (opartą na sieci dwustronnych relacji między bankami) to: skrócenie czasu rozliczeń w eu-
ro między bankami, niższe koszty rozliczeń, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz większy stopień 
automatyzacji realizacji płatności.

nBP jest pierwszym uczestnikiem systemu TaRgeT spośród banków centralnych państw, 
które 1 maja 2004 r. przystąpiły do unii europejskiej102. Dzięki temu możliwe było włączenie się 
Polski do systemu rozliczeń ue. Polska, stając się uczestnikiem systemu TaRgeT, zrealizowała rów-
nież jeden z warunków koniecznych do spełnienia przed przystąpieniem do strefy euro. Ponadto, 
uczestnictwo w systemie TaRgeT ułatwi w przyszłości przejście na system TaRgeT2103.

uczestnikami systemu SORBneT-euRO według stanu na koniec 2005 r. były: nBP, 
36 banków, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) i Krajowa izba Rozliczeniowa 
(KiR). Wartość obrotów w tym systemie systematycznie rośnie (wykres 3.1). zarówno w wy-
padku wartości obrotów (87% ogółu obrotów w iV kwartale 2005 r.), jak i liczby zleceń (91% 
ogółu liczby zleceń w iV kwartale 2005 r.) większość stanowią zlecenia transgraniczne. naj-
więcej zleceń transgranicznych otrzymywanych za pośrednictwem systemu SORBneT-euRO 
pochodzi z Włoch, niemiec i Hiszpanii (odpowiednio: 23,6%, 19,4% i 9,9% w iV kwartale 
2005 r.). Pod względem wartości dominują natomiast zlecenia kierowane z Francji i niemiec 
(odpowiednio: 52,8% i 17,1% wartości zleceń w iV kwartale 2005 r.). W strukturze wartości 
obrotów wg głównych typów zleceń większość stanowią transgraniczne płatności międzyban-
kowe (wykres 3.2).

W systemie SORBneT, służącym do rozliczeń płatności w złotych, według stanu na koniec 
2005 r. uczestniczyły (poza nBP) 53 banki, KDPW oraz KiR. W 2005 r. wzrosła zarówno wartość 
obrotów w tym systemie, jak i średnia miesięczna liczba zleceń (wykres 3.3).

102  uczestnictwo w systemie TaRgeT jest obowiązkowe dla krajów strefy euro. zgodnie z decyzją ecB uczest-
nictwo w tym systemie jest jednak możliwe również dla nowych krajów członkowskich, które jeszcze nie przy-
jęły wspólnej waluty.
103  W 2002 r. eBc podjął decyzję o reformie funkcjonującego od stycznia 1999 r. systemu TaRgeT, zakładającą budo-
wę nowej wersji tego systemu – TaRgeT2. W ramach TaRgeT2 nastąpi przeniesienie całości rozliczeń z krajowych sys-
temów RTgS na tzw. wspólną platformę SSP (Single Shared Platform). celem budowy systemu TaRgeT2 jest wyeli-
minowanie słabości systemu TaRgeT: zróżnicowanego poziomu usług dla uczestników systemu, trudności z odzyski-
waniem przez banki centralne kosztów funkcjonowania krajowych części systemu, problemów z modernizacją systemu 
i trudności z włączeniem do systemu nowych krajów. uruchomienie systemu TaRgeT2 przewidziane jest na drugą 
połowę 2007 r.
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Schemat 3.1. Struktura systemu TARGET

Źródło: eBc.
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Wykres 3.1. Miesięczna wartość obrotów brutto w systemie SORBNET-EURO w 2005 r.1

1 Bez uwzględnienia wartości kredytu śróddziennego.
Źródło: nBP.
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Źródło: nBP.
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3.2.2. Systemy płatności detalicznych

najważniejszym wydarzeniem w zakresie detalicznych rozliczeń międzybankowych było uru-
chomienie 7 marca 2005 r. przez KiR systemu euroeliXiR. Jest on przeznaczony do przeprowadza-
nia międzybankowych rozliczeń detalicznych w euro. W pierwszych miesiącach system euroeliXiR 
funkcjonował jedynie w zakresie rozliczeń krajowych. Dokonywanie rozliczeń transgranicznych sta-
ło się możliwe 30 maja 2005 r., gdy nBP stał się uczestnikiem systemu STeP2 i euRO1104. Za 
pośrednictwem systemu euroeliXiR możliwe są:

− rozliczanie transakcji krajowych w euro,

− przekazywanie płatności transgranicznych w euro do systemu STeP2,

− dystrybucja płatności transgranicznych odebranych z systemu STeP2,

−  rozliczanie pomiędzy uczestnikami innych płatności kierowanych do strefy euro lub otrzy-
mywanych ze strefy euro, analogicznie do rozliczeń krajowych105.

Funkcjonowanie systemu euroeliXiR jest możliwe dzięki uruchomieniu systemu SORBneT-
euRO. KiR wystawia w systemie SORBneT-euRO zlecenia płatnicze dotyczące:

−  wzajemnych zobowiązań i należności banków wynikających z rozliczeń krajowych płat-
ności detalicznych w systemie euroeliXiR,

−  transgranicznych płatności w euro przekazywanych poprzez system euroeliXiR do sys-
temu STeP2.

główną rolę w funkcjonowaniu systemu euroeliXiR odgrywa nBP. Pełni on funkcje:

−  banku rozliczeniowego − w tym celu nBP wykorzystuje system SORBneT-euRO, prowa-
dząc w nim rachunki bieżące bezpośrednich uczestników systemu euroeliXiR; jako bank 
rozliczeniowy nBP jest również uczestnikiem systemu euRO1;

−  pośrednika w przekazywaniu zleceń do systemu STeP2 – nBP ma status bezpośredniego 
uczestnika systemu STeP2 i pełni funkcję jedynego punktu wejścia do systemu STeP2 na 
rynku polskim (tzw. entry point)106.

W zakresie rozliczania transakcji pomiędzy uczestnikami krajowymi system euroeliXiR dzia-
ła bez żadnych ograniczeń kwotowych. W systemie tym wprowadzono mechanizm gwarancji roz-
rachunku identyczny jak w systemie eliXiR. Rozliczenia odbywają się na bazie netto, a ostateczny 
rozrachunek jest przeprowadzany w systemie SORBneT-euRO.

W przypadku płatności transgranicznych w systemie euroeliXiR obowiązuje limit 12,5 tys. euro, 
który od 1 stycznia 2006 r. ma być zwiększony do 50 tys. euro (analogicznie do zmiany wysokości zleceń 
płatniczych rozliczanych w systemie STeP2). W rozliczeniach z systemem STeP2 wielostronna kompensa-
ta należności i zobowiązań uczestników nie występuje ze względu na wysyłanie i odbieranie zleceń w ra-
mach odrębnych sesji rozliczeniowych. zlecenia są przekazywane do systemu STeP2 przez KiR w imieniu 
nBP. Ostateczny rozrachunek zleceń transgranicznych dokonywany jest w systemie euRO1, poprzez 
rachunek nBP w Banku Włoch i rachunek eBa clearing (operatora systemu STeP2 i euRO1) w eBc.

Organizację krajowych i transgranicznych rozliczeń za pośrednictwem systemu euroeliXiR 
przedstawia schemat 3.2.

104  Szerzej temat systemów STeP2 i euRO1 w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. Warszawa 2005, NBP, 
rozdz. 3.
105  Ostatnia z wymienionych sytuacji może wystąpić, gdy bank ze strefy euro (bank a) chce przekazać za pośred-
nictwem bankowości korespondencyjnej płatność do banku polskiego (bank c), który nie jest jego bankiem kore-
spondentem. Bank a przekazuje płatność do swojego banku korespondenta (bank B), który następnie rozlicza tę płat-
ność z bankiem c za pośrednictwem systemu euroeliXiR.
106  Dzięki pełnieniu przez nBP funkcji punktu wejścia do systemu STeP2 uczestnicy systemu euroeliXiR nie muszą 
rejestrować się jako bezpośredni uczestnicy systemu STeP2 oraz ponosić związanych z tym opłat.
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Schemat 3.2. Uproszczony schemat rozliczeń za pośrednictwem systemu EuroELIXIR

Źródło: opracowanie nBP.

zaletami systemu euroeliXiR w porównaniu z bankowością korespondencką są: skrócenie 
cyklu rozliczeniowego, niższe koszty oraz korzyści związane z możliwością kompensaty zleceń 
krajowych.

na koniec 2005 r. uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie euroeliXiR były 34 
banki (w tym nBP). Wartość obrotów w systemie euroeliXiR systematycznie rosła  
(wykres 3.4). W iV kwartale 2005 r. 85,3% liczby zleceń i 62,3% wartości obrotów stanowiły zle-
cenia transgraniczne (wychodzące i przychodzące). zlecenia transgraniczne były otrzymywane z 28 
krajów. najwięcej zleceń otrzymywanych jest z niemiec, Holandii, Belgii i austrii. Pod względem 
wartości również dominują zlecenia otrzymywane z tych państw (w iV kwartale 2005 r. stanowiły 
one 83% wartości przychodzących zleceń transgranicznych).

W 2005 r. wszystkie rozliczenia międzybankowe w złotych wynikające ze zleceń klientow-
skich przeprowadzane za pośrednictwem KiR były realizowane w systemie eliXiR107. Na koniec 
2005 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie eliXiR były 52 banki 
(w tym nBP). W omawianym okresie ogólna liczba transakcji rozliczanych za pośrednictwem KiR 
zwiększyła się w stosunku do 2004 r. o 11%. zmianie tej towarzyszył 4-procentowy wzrost war-
tości obrotów. Średnią miesięczną wartość obrotów w KiR w latach 1999–2005 oraz kształtowanie 
się udziału rozliczeń w systemie SyBiR w obrotach KiR do 2004 r. przedstawia wykres 3.5.

107  W dniu 30 czerwca 2004 r. zakończono eksploatację systemu SyBiR (system tradycyjnej izby rozliczeniowej słu-
żący do obsługi rozliczeń międzybankowych netto, w których wykorzystywano dokumenty papierowe).
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Wykres 3.4. Miesięczna wartość obrotów brutto w systemie EuroELIXIR w 2005 r.
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We wrześniu 2005 r. zatwierdzono Plan strategiczny Krajowej Izby Rozliczeniowej SA na lata 
2006–2010. Jak wynika z tego dokumentu, celem KiR jest pełnienie funkcji centrum usług rozlicze-
niowych dla banków z europy centralnej i Wschodniej oraz uzyskanie w przyszłości statusu paneu-
ropejskiej izby rozliczeniowej (Pe-acH108).

W ramach realizacji Planu strategicznego KiR zamierza się skoncentrować na109:

− rozwoju międzybankowych rozliczeń w euro,

− upowszechnianiu w gospodarce rozliczeń bezgotówkowych,

− rozwoju usług towarzyszących i wspierających rozliczenia,

− udziale w procesie standaryzacji.

W ramach strategii dywersyfikacji usług KiR zamierza kontynuować dotychczasową dzia-
łalność w zakresie odczytu optycznego i archiwizacji, zmierzając do pozyskania klientów w Polsce 
oraz poza jej granicami. istotne miejsce w strategii KiR zajmują też usługi certyfikacyjne w dzie-
dzinie infrastruktury klucza publicznego (system SzaFiR).

Agencje pośrednictwa finansowego

na polskim rynku usług finansowych w 2005 r. w dalszym ciągu obserwowano zwiększanie ska-
li działalności agencji pośrednictwa finansowego, które zajmują się obsługą płatności masowych110.

zdecydowana większość (około 70%) płatności masowych w Polsce dokonywana jest w for-
mie gotówkowej. W pierwszej połowie 2005 r. Polacy dokonywali 37,1 mln płatności gotówko-
wych miesięcznie, z czego 7,7% w agencjach pośrednictwa finansowego. udział poszczególnych 
podmiotów w rynku masowych płatności gotówkowych przedstawia wykres 3.6.

Rozwój agencji pośrednictwa finansowego jest wynikiem m.in. małego wykorzystania usług 
bankowych i słabej informatyzacji polskiego społeczeństwa oraz przyzwyczajenia do dokonywania 
płatności gotówką. Powyższe czynniki wpływają bowiem na rzadkie wykorzystywanie oferowanych 
przez banki instrumentów obrotu bezgotówkowego. z kolei dążenie polskich banków do promocji ope-

108  Pan-European Clearing House. Pierwszym systemem płatności, któremu europejska Rada Płatnicza (ePc) przy-
znała status paneuropejskiej izby rozliczeniowej, jest STeP2.
109  Krajowa izba Rozliczeniowa, „Biuletyn informacyjny” nr 26, wrzesień 2005 r.
110  Przykładami największych tego rodzaju podmiotów są m.in. Dolnośląska agencja Finansowa eliXiR Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Prosspol Sp. z o.o. – Okienko kasowe oraz PiRF Sp. z o.o. – PF mieszko.

Wykres 3.5. Średnia miesięczna wartość obrotów brutto KIR w latach 1999–2005 oraz 
kształtowanie się udziału SYBIR w obrotach KIR do 2004 r.

uwaga: spadek średniej miesięcznej wartości obrotów KiR w 2003 r. spowodowało to, że od 1 stycznia 2003 r. 
wysokokwotowe zlecenia klientowskie były kierowane bezpośrednio do systemu SORBneT; od listopada 2004 r. 
(kiedy w systemie eliXiR wprowadzono mechanizm gwarancji rozrachunku) do systemu eliXiR ponownie można 
kierować zlecenia klientowskie o dowolnej wartości; system SyBiR obsługujący zlecenia w formie papierowej 
funkcjonował do 30 czerwca 2004 r.
Źródło:  nBP.
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racji bezgotówkowych przy jednoczesnym zmniejszaniu atrakcyjności, drogiej dla nich, obsługi kaso-
wej, wywołuje zainteresowanie usługami świadczonymi przez agencje pośrednictwa finansowego.

Działalność agencji pośrednictwa finansowego nie jest nadzorowana przez żadną insty-
tucję. Przypadki bankructw i nierzetelności niektórych podmiotów spowodowały, że pośrednicy 
na rynku płatności masowych podjęli próbę samoregulacji. z inicjatywy sześciu największych sie-
ci operatorów prowadzących punkty kasowe w kwietniu 2005 r. została powołana izba gospo-
darcza Przedsiębiorstw Finansowych (igPF). zadaniami igPF są: reprezentacja interesów gospo-
darczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, czuwanie nad poprawnością funkcjonowania 
agencji pośrednictwa finansowego, a także wprowadzenie standardów działania, które powin-
ny być stosowane przez podmioty działające na rynku pośrednictwa111. W listopadzie 2005 r. 
zarejestrowano ponadto Polską izbę gospodarczą Pośredników Finansowych, drugą i konkuren-
cyjną w stosunku do igPF izbę gospodarczą, zrzeszającą inną grupę podmiotów prowadzących 
działalność pośrednictwa finansowego.

3.3. Infrastruktura rynku instrumentów finansowych

na infrastrukturę rynku instrumentów finansowych składają się instytucje organizujące obrót 
instrumentami finansowymi i podmioty rozliczające transakcje. W Polsce działają: giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie (gPW), rynki organizowane przez spółkę mTS-ceTO, Warszawska 
giełda Towarowa (WgT), Rejestr Papierów Wartościowych (RPW – systemy SKaRBneT i SeBOP), 
obsługujący transakcje bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi, system KDPW, obsługujący 
rynek obligacji skarbowych i instrumentów finansowych dostępnych na rynkach organizowanych 
przez gPW i mTS-ceTO, oraz izba Rozliczeniowa WgT, zajmująca się rozliczaniem transakcji ter-
minowych zawartych na tej giełdzie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

W 2005 r. najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi rynku giełdowego były: zniesienie 
zasady przymusu rynku regulowanego, a także wybór doradcy przy prywatyzacji gPW i przed-
stawienie stanowiska gPW w sprawie opcji prywatyzacyjnych.

Zniesienie zasady przymusu rynku regulowanego112 nastąpiło na mocy ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. Wprowadzono możliwość dokonywania transakcji poza rynkiem 

111 Dla rozwoju rynku pośrednictwa niepokojące są jednak sygnały o wykluczeniu w 2005 r. dwóch sieci operatorskich 
spośród członków igPF.
112 Zgodnie z art. 5 obowiązującej do października 2005 r. ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościo-
wymi papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu mogły być wyłącznie przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym.

Wykres 3.6. Udział poszczególnych podmiotów w rynku masowych płatności gotówkowych 
w Polsce w I połowie 2005 r. (struktura liczby płatności)

Źródło: nBP.
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regulowanym: tworzenia alternatywnych systemów obrotu (aSO), a także przeprowadzania przez 
podmioty prowadzące działalność maklerską transakcji wewnętrznych z klientami i kojarzenia zle-
ceń klientów w obrocie wtórnym.

ustawa definiuje aSO jako wielostronny system obrotu papierami wartościowymi lub instru-
mentami rynku pieniężnego, dokonywanego poza rynkiem regulowanym113. musi on zapewniać 
koncentrację popytu i podaży w sposób umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy uczestnika-
mi tego systemu. aSO może być organizowany przez firmę inwestycyjną (dom maklerski, bank pro-
wadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną lub zagraniczną osobę prawną 
prowadzącą działalność maklerską w Polsce) lub spółkę prowadzącą rynek regulowany, a jego 
regulamin wymaga zatwierdzenia przez KPWig.

aSO114 mogą być konkurencją dla rynków giełdowych dzięki niższym kosztom trans-
akcyjnym, dłuższemu trwaniu sesji, oferowaniu dostępu do wielu rynków oraz zapewnieniu 
natychmiastowego wykonania transakcji115. Konkurencja pomiędzy różnymi platformami 
obrotu może z kolei prowadzić do decentralizacji obrotu i obniżenia płynności na rynku 
regulowanym. Wydaje się jednak, że poważniejszą konkurencją dla rynku giełdowego w naj-
bliższej przyszłości będzie kojarzenie zleceń klientów przez podmioty prowadzące działal-
ność maklerską.

Dla dalszego rozwoju polskiego rynku giełdowego istotne mogą być działania dotyczące 
prywatyzacji gPW. W dniu 29 marca 2005 r. minister Skarbu Państwa poinformował o wyborze 
na doradcę przy prywatyzacji gPW konsorcjum złożonego z mcKinsey & company Poland Sp. z o.
o., centralnego Domu maklerskiego Pekao Sa i ernst & young audit Sp. z o.o. następnie, w czerw-
cu 2005 r. przedstawione zostało Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
w sprawie opcji prywatyzacyjnych GPW116. Zawiera ono trzy warianty docelowego akcjonariatu 
gPW zakładające, że głównym akcjonariuszem byliby:

− zagraniczny inwestor strategiczny117 (z udziałem większościowym lub mniejszościowym),

− inwestorzy indywidualni,

− krajowe instytucje finansowe.

Władze gPW zaznaczyły, że brały pod uwagę kombinacje powyższych wariantów. W ich opi-
nii korzystną strategią prywatyzacyjną mógłby być alians z partnerem zagranicznym, który podob-
nie jak Skarb Państwa dysponowałby udziałem mniejszościowym. udział zagranicznego inwestora 
strategicznego mógłby być uzupełniony udziałem instytucji polskiego rynku finansowego, insty-
tucji reprezentującej międzynarodowego inwestora finansowego (np. europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju – eBOR) oraz polskich inwestorów indywidualnych. Ponadto zaznaczono, że wybór kon-
kretnej opcji prywatyzacyjnej zależy również od przyszłego modelu funkcjonowania KDPW oraz 
jego relacji z gPW.

ustawa o obrocie instrumentami finansowymi zmieniła nazewnictwo dotyczące rynku gieł-
dowego. zniesiono podział na rynek urzędowy i nieurzędowy. W ramach rynku giełdowego wyod-
rębniono rynek oficjalnych notowań giełdowych, którego wymogi odpowiadają rynkowi urzędo-
wemu. W miejsce dwóch regulaminów obowiązujących na rynku urzędowym i nieurzędowym 
Rada gPW uchwaliła jeden Regulamin giełdy118. Szczegółowe kryteria dopuszczenia do rynku 
podstawowego (oficjalnych notowań giełdowych) określa Rozporządzenie ministra Finansów  

113  Rynek regulowany obejmuje rynek giełdowy, pozagiełdowy i towarowy rynek instrumentów finansowych.
114  Przykładem funkcjonujących na rynku europejskim aSO są m.in. Posit, TradeWeb, instinet czy caST-OS.
115  Szerzej w: Alternative Trading Systems: a catalyst of change in securities markets. Frankfurt 11 January 2005, 
Deutsche Bank Research.
116  Strona internetowa gPW, http://www.gpw.com.pl/zrodla/gpw/prezentacje/stanowisko.pdf.
117  Wśród potencjalnych inwestorów strategicznych gPW wymienione są: Deutsche Boerse, euronext, london Stock 
exchange, naSDaQ, nySe, OmX oraz holding tworzący alians regionalny z udziałem giełdy w Wiedniu.
118  uchwała nr 1/1110 /2006 Rady giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sa.
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z 14 października 2005 r.119 Kryteria dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku 
równoległym określa natomiast Regulamin gPW.

Od stycznia 2005 r. na gPW obowiązuje znowelizowany kodeks Dobre praktyki w spółkach 
publicznych 2005. Rok 2005 był trzecim z kolei, w którym notowane spółki miały obowiązek prze-
słania oświadczenia dotyczącego przestrzegania zasad kodeksu. z obowiązku tego wywiązały się 
wszystkie notowane spółki. liczba spółek, które zadeklarowały, że nie będą przestrzegać żadnej 
z zasad, spadła do 8 (3% wszystkich spółek notowanych na gPW) z 17 w 2003 r.120

W grudniu 2005 r. gPW i Polska agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PaRP) uruchomiły 
internetową platformę informacyjną Start. Powstała ona w celu wspierania małej i średniej przed-
siębiorczości poprzez ułatwienie kontaktów między spółkami, które poszukują kapitału (do 15 
mln zł), a inwestorami kwalifikowanymi121. Dostęp do systemu mają małe i średnie spółki. mogą 
one zarejestrować się na stronie internetowej platformy STaRT i zdecydować, dla jakich inwesto-
rów będą widoczne ich dane. System STaRT nie jest platformą transakcyjną – dzięki rejestracji 
w systemie spółki i inwestorzy mają jedynie możliwość nawiązania kontaktu.

Rynki organizowane przez spółkę MTS-CeTO

W 2005 r. najistotniejszą zmianą dotyczącą rynków organizowanych przez mTS-ceTO było 
uzyskanie statusu uczestnika rynku mTS Poland przez pierwsze zagraniczne podmioty.

W ramach mTS-ceTO funkcjonują:

−  rynek mTS Poland, będący elementem Systemu Dealerów Skarbowych Papierów Warto-
ściowych,

−  Rynek Papierów Wartościowych ceTO (RPW ceTO, regulowany rynek pozagiełdowy), na 
którym obraca się akcjami, obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz Skarbu Pań-
stwa, a także listami zastawnymi i certyfikatami inwestycyjnymi.

na koniec 2005 r. na rynku RPW ceTO status członka miało 11 instytucji (spadek o jeden 
podmiot w porównaniu z 2004 i 2003 r.), status uczestnika122 miał zaś 1 podmiot (podobnie jak 
w latach poprzednich). na rynku mTS Poland liczba uczestników wzrosła do 25 (z 18 w 2004 r.). 
Wśród uczestników pojawiło się siedem zagranicznych podmiotów. Dwa z nich uzyskały również 
status dealera skarbowych papierów wartościowych (DSPW123) na 2006 r.

Od lutego 2005 r. na RPW ceTO obowiązuje ponadto znowelizowany kodeks Dobre prak-
tyki w spółkach publicznych 2005.

Warszawska Giełda Towarowa

W 2005 r. nie zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu WgT, na której notowane są walutowe 
kontrakty terminowe i opcje na te kontrakty oraz kontrakty terminowe na stopy procentowe.

Rejestr Papierów Wartościowych

W 2005 r. nie zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu RPW. na koniec roku rachunki bonów 
skarbowych miało w RPW 53 uczestników, natomiast w obrocie bonami pieniężnymi uczestniczy-
ło 47 banków oraz Bankowy Fundusz gwarancyjny. Dane dotyczące liczby oraz wartości prze-
tworzonych w RPW transakcji bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi przedstawia tabela 3.1.

119  Rozporządzenie ministra Finansów z 14 października 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, 
jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do 
obrotu na tym rynku (Dz.u. z 2005 r., nr 206, poz. 1712).
120  Dane dostępne na stronie internetowej http://www.gpw.com.pl/.
121  inwestorami kwalifikowanymi mogą być m.in.: instytucja finansowa uprawniona do działania na rynkach finan-
sowych, przedsiębiorca, a także osoba fizyczna spełniająca odpowiednie warunki.
122  uczestnicy rynku RPW ceTO mogą obracać instrumentami finansowymi jedynie na własny rachunek.
123  Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych są uprawnieni do wyłącznego (obok Banku gospodarstwa Kra-
jowego) składania ofert na przetargach skarbowych papierów wartościowych.
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Tabela 3.1. Liczba i wartość zarejestrowanych w RPW transakcji bonami skarbowymi i bonami 
pieniężnymi w 2004 i 2005 r.1

Liczba transakcji (w tys.) Wartość transakcji (w mld zł)
2004 2005 2004 2005

Bony skarbowe 107,1 74,3 1.871,7 1.312,1

Bony pieniężne 2,5 4,3 350,4 2.002,5

1 Wartość nominalna transakcji i liczba transakcji obejmują: rynek pierwotny, wtórny i wykup.
Źródło: nBP.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

W 2005 r. najistotniejszymi zmianami dotyczącymi funkcjonowania KDPW były: modyfikacja 
zasad funkcjonowania systemu depozytowo-rozliczeniowego, podjęcie prac nad określeniem możli-
wych kierunków rozwoju KDPW oraz przyjęcie do KDPW akcji kolejnych zagranicznych emitentów.

zmiany zasad funkcjonowania systemu depozytowo-rozliczeniowego wprowadziła ustawa 
o obrocie instrumentami finansowymi. zniosła prawny monopol KDPW na rozliczanie i rozrachu-
nek transakcji zawieranych na rynku regulowanym giełdowym i pozagiełdowym. Również trans-
akcje zawierane w alternatywnych systemach obrotu (aSO) mogą być rozliczane przez inny pod-
miot niż KDPW124. Do zapewnienia swobody wyboru dostawcy usług rozrachunkowych zobo-
wiązuje państwa członkowskie ue dyrektywa o rynkach instrumentów finansowych (miFiD125). 
Wprowadzenie miFiD do prawa krajowego powinno nastąpić do końca stycznia 2007 r.126

Wobec zachodzących na rynku europejskim procesów konsolidacji instytucji depozytowo-rozlicze-
niowych oraz w związku z przyjęciem przez Rząd Strategii rozwoju rynku kapitałowego Agenda Warsaw 
City 2010 w 2004 r. wznowiono prace nad przygotowaniem strategii rozwoju KDPW. Opublikowany 
przez KDPW w czerwcu 2005 r. dokument Cele strategiczne KDPW do 2010 roku obejmuje:

−  harmonizację międzysystemową (przygotowanie procedur, regulacji i standardów, któ-
re umożliwią obsługę transakcji transgranicznych dotyczących szerokiej gamy instru-
mentów finansowych),

−  uzyskanie faktycznej zdolności do współpracy operacyjnej z wiodącym europejskim sys-
temem depozytowo-rozliczeniowym (KDPW bierze pod uwagę współpracę operacyjną 
zgodnie z zasadą jednoczesności płatności i transferu instrumentów finansowych – doko-
nywanie rozliczeń na zasadzie DvP127; uruchomienie połączenia DvP zaplanowano na 
koniec 2007 r.),

−  zmiany w akcjonariacie KDPW (wśród podmiotów mogących wejść do akcjonariatu KDPW 
wymienia się odbiorców usług KDPW oraz inwestora zagranicznego; jednocześnie zazna-
czono, że dogodnym momentem przystąpienia do zmian akcjonariatu może być rozpo-
częcie przekształceń struktury własnościowej gPW),

−  ustabilizowanie modelu finansowego KDPW jako organizacji not-for-profit oriented 
(zgodnie z takim modelem KDPW nie dążyłby do maksymalizacji zysków, ale do zapew-
nienia spółce dochodowości zabezpieczającej jej bieżącą działalność i rozwój świad-
czonych usług),

124  Jednocześnie w ustawie jako jedyny podmiot uprawniony do dokonywania rejestracji zdematerializowanych 
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, które zosta-
ły dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym lub wprowadzone do alternatyw-
nego systemu obrotu, wskazany został KDPW.
125  Dyrektywa nr 2004/39/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instru-
mentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady nr 85/611/eWg i 93/6/eWg i dyrektywę nr 2000/12/We Parlamen-
tu europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady nr 93/22/eWg.
126  na dostosowanie do nowych przepisów instytucje rynku finansowego mają natomiast czas do 1 listopada 
2007 r.
127  Delivery versus Payment.
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−  podnoszenie jakości i zwiększenie zakresu świadczonych usług (modernizacja usług, 
wprowadzanie nowych usług, zmiany w systemie informatycznym, członkostwo w za-
granicznych izbach rozliczeniowych),

−  uzyskanie statusu centralnego partnera rozliczeniowego (ccP128), gwarantującego rozli-
czenia transakcji własnym kapitałem (jak zaznaczono, decyzja dotycząca wprowadzenia 
tej zmiany powinna być podjęta nie wcześniej niż w momencie zakończenia przekształceń 
struktury akcjonariatu KDPW, ale nie później niż do końca 2006 r.).

W 2005 r. do KDPW przyjęto akcje kolejnych zagranicznych emitentów: amRest Holdings 
n.V. i Skyeurope Holding ag. KDPW uruchomił kolejne połączenie międzysystemowe – w kwiet-
niu konto depozytowe dla KDPW otworzył euroclear Bank. Wiązało się to z planami emisji akcji 
zagranicznego emitenta129. euroclear jest piątą (obok OeKB, KeleR, clearstream Banking luxem-
burg i cReSTco) zagraniczną instytucją depozytowo-rozliczeniową, w której KDPW ma konto 
depozytowe.

W 2005 r. uczestnikami bezpośrednimi KDPW były 62 podmioty130 (w 2004 r. 61). Wśród 
uczestników bezpośrednich było: 16 podmiotów maklerskich, 39 banków, 1 Towarzystwo Fun-
duszy inwestycyjnych, 3 inne instytucje finansowe, a także 3 uczestników zagranicznych. W 2005 r. 
do 333 wzrosła liczba emitentów zarejestrowanych w KDPW (na koniec 2004 r. – 308). liczba 
transakcji rozliczonych w KDPW zwiększyła się do 7,36 mln (z 5,57 mln w 2004 r.). znacznie wzro-
sła również wartość operacji zaewidencjonowanych w KDPW, co wynikało ze wzrostu obrotów na 
rynku akcji i obligacji skarbowych (wykres 3.7).

W 2005 r. do polskiego prawa wprowadzono definicję rozliczenia i rozrachunku. Rozliczenie 
zostało zdefiniowane jako ustalenie wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikają-
cych z transakcji zawartych przez strony rozliczenia. Rozrachunkiem jest natomiast obciążenie lub 
uznanie konta depozytowego bądź rachunku papierów wartościowych131 prowadzonego przez 

128  Central Counterparty.
129  Do emisji akcji jednak nie doszło, w związku z czym połączenie z euroclear w 2005 r. było nieaktywne.
130  Stan na koniec roku. uczestnikami KDPW są uczestnicy bezpośredni i emitenci. uczestnikami bezpośrednimi  
(w odróżnieniu od emitentów) są podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, pod-
mioty nieprowadzące rachunków papierów wartościowych, lecz uprawnione do prowadzenia działalności maklerskiej, 
oraz inne instytucje finansowe, jeżeli na własny rachunek lokują środki finansowe na rynku papierów wartościowych.
131  Rejestrację papierów wartościowych KDPW prowadzi na kontach depozytowych lub rachunkach papierów war-
tościowych. Konta depozytowe KDPW prowadzi dla każdego uczestnika (banku, podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską), który sam jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rachunki papierów war-
tościowych KDPW prowadzi natomiast dla uczestników niemających zezwolenia na prowadzenie rachunków papie-
rów wartościowych. na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez KDPW mogą być zapisane wyłącz-
nie papiery własne uczestników, dla których te rachunki są prowadzone.

Wykres 3.7. Wartość operacji zaewidencjonowanych w KDPW w latach 1999–2005

Źródło: KDPW.
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KDPW w związku z transakcją zbycia albo nabycia instrumentów finansowych, a także uznanie lub 
obciążenie rachunku bankowego wskazanego przez stronę rozliczenia.

W 2005 r. kontynuowano również prace nad umożliwieniem obsługi w systemie KDPW zde-
materializowanych papierów dłużnych o charakterze niepublicznym.

Izba Rozliczeniowa WGT

W 2005 r. nie zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu izby Rozliczeniowej WgT, która jest 
wydzieloną organizacyjnie jednostką WgT i spełnia funkcje związane z rozliczaniem transakcji ter-
minowych zawartych na WgT. członkiem rozliczającym może być akcjonariusz WgT uprawniony 
do uczestnictwa w rozliczeniach. W 2005 r., podobnie jak rok wcześniej, na WgT funkcjonowało 
dwóch członków rozliczających.

3.4.  Systemy ochrony uczestników rynku132

W 2005 r. nie zmieniły się zasady funkcjonowania Bankowego Funduszu gwarancyjnego, 
systemów ochrony uczestników rynku kapitałowego133, ubezpieczeniowego Funduszu gwaran-
cyjnego, Funduszu gwarancyjnego sektora funduszy emerytalnych oraz Programu Ochrony 
Oszczędności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

3.5.  Instytucje zwiększające przejrzystość informacyjną

Biuro Informacji Kredytowej

W 2005 r. określono zasady umożliwiające tworzenie przez Biuro informacji Kredytowej (BiK) 
oprócz negatywnej także pozytywnej historii zadłużenia swoich klientów. Wzrosła również liczba 
raportów kredytowych udostępnianych przez BiK.

Podstawowym przedmiotem działalności BiK są: gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja 
danych, w formie raportów kredytowych, o historii kredytowej klientów indywidualnych banków. 
BiK współpracuje obecnie z 37 bankami i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. 
Baza danych BiK zawiera informacje o 24,5 mln rachunków kredytowych prawie 12,5 mln osób.

W kwietniu 2005 r. została uchwalona nowelizacja ustawy Prawo bankowe134. Określiła ona 
zasady przetwarzania informacji po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z umowy zawartej 
z bankiem lub inną instytucją uprawnioną do udzielania kredytów, a stanowiących tajemnicę ban-
kową i dotyczących osób fizycznych. Rozwiązała spór, który w 2004 r. powstał pomiędzy gene-
ralnym inspektorem Ochrony Danych Osobowych (giODO) a BiK135.

Po nowelizacji informacje o wygasłych zobowiązaniach mogą być przetwarzane po uzy-
skaniu pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. BiK będzie mógł także przetwarzać 
informacje o wygasłych zobowiązaniach bez zgody danej osoby (w tym wypadku informacji nie 
można przetwarzać dłużej niż przez 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania), jeśli spełnione są 
łącznie dwa warunki:

− osoba ta nie wykonała zobowiązania lub zwłoka w spłacie przekroczyła 60 dni,

132  Szerzej na temat systemów ochrony uczestników rynku w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. War-
szawa 2005, nBP, rozdz. 3 oraz Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004, NBP, 
rozdz. 4.
133  zgodnie z zapisami ustawowymi 1 stycznia 2005 r. nastąpiło podwyższenie górnej granicy środków objętych obo-
wiązkowym systemem rekompensat KDPW do wysokości równowartości w złotych 11 tys. euro.
134  ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.u. z 2005 r., nr 85, poz. 727).
135  Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. Warszawa 2005, nBP, rozdz. 3.
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−  po powstaniu powyższych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania 
tej osoby, że dane te będą przetwarzane bez jej zgody.

ustawa wprowadziła również 3-letni okres na dostosowanie do jej postanowień.

BiK będzie mógł przetwarzać i udostępniać informacje o klientach, którzy spłacili swoje 
zadłużenie, a więc tworzyć pozytywną historię zadłużenia. Będzie to ułatwieniem dla banków 
w podejmowaniu decyzji o udzielaniu kredytów, natomiast dla klientów terminowo wywiązują-
cych się ze zobowiązań może oznaczać uzyskanie kredytu na korzystniejszych warunkach.

liczba raportów kredytowych udostępnianych przez BiK systematycznie rosła (wykres 3.8). 
Świadczyło to o coraz większym zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi. W 2005 r. więcej rapor-
tów (około 25% w porównaniu z 15% rok wcześniej) sprzedawano wraz ze scoringiem136, który 
jest dodatkowym elementem ułatwiającym oszacowanie ryzyka ponoszonego przez bank przy 
udzielaniu kredytu. Od października 2005 r. banki współpracujące z BiK mogą ponadto za jego 
pośrednictwem korzystać z dostępu do bazy Biura informacji gospodarczej infomonitor. W 2005 r. 
BiK prowadził również prace nad systemem informacji o przedsiębiorstwach.

Instytucje oceniające ryzyko inwestycyjne podmiotów (agencje ratingowe)

na polskim rynku kontynuowała działalność agencja ratingowa Fitch Polska. W 2005 r. nada-
ła ona rating krajowy dwóm polskim miastom i jednemu województwu, a także rating międzyna-
rodowy emisji obligacji przychodowych. Na koniec 2005 r. rating krajowy nadany przez Fitch Pol-
ska miały: 2 przedsiębiorstwa, 2 województwa i 8 miast, natomiast rating międzynarodowy: 5 przed-
siębiorstw (w tym jedno przedsiębiorstwo leasingowe), 5 miast, 11 banków, jedna emisja obligacji 
przychodowych oraz Rzeczpospolita Polska.

136  Scoring jest punktową oceną klienta pokazującą, jakie jest prawdopodobieństwo spłacenia przez niego kredytu.

Wykres 3.8. Liczba raportów kredytowych udostępnianych przez BIK w latach 2001–2005 

Źródło: BiK.
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4.1.  Banki137

Pomyślna koniunktura gospodarcza w 2005 r. sprzyjała rozwojowi sektora bankowego 
w Polsce. Odzwierciedleniem tego rozwoju były zarówno zmiany ilościowe, tj. podwyższenie 
poziomu „ubankowienia”, mierzonego relacją aktywów sektora138 do PKB (60,7% w 2005 r., w po-
równaniu z 58,4% w 2004 r.), jak również istotne zmiany jakościowe. Te ostatnie wiązały się z jed-
nej strony z wprowadzaniem nowych rozwiązań regulacyjnych, organizacyjnych oraz technolo-
gicznych, z drugiej zaś – ze wzrostem konkurencji, przede wszystkim w zakresie udzielania kre-
dytów dla gospodarstw domowych. Jednocześnie znacznie poprawiła się jakość portfela kredyto-
wego banków.

4.1.1. Ewolucja wielkości i struktury sektora bankowego

Sektor bankowy w Polsce nadal odgrywa główną rolę w sektorze finansowym. na koniec 2005 r. 
udział aktywów banków w aktywach całego sektora finansowego wyniósł 70,2%. Był to spadek 
o 4 pkt proc. w stosunku do 2004 r. oraz o 24,3 pkt proc. w relacji do 1996 r., spowodowany bardziej 
dynamicznym rozwojem niebankowych instytucji finansowych niż banków. W 2005 r. tempo wzrostu 
aktywów sektora bankowego nieznacznie osłabło (9,1% w porównaniu z 10% w 2004 r.), a w grudniu 
ich wartość wyniosła 587 mld zł (wykres 4.1.1). Wzrost ten w 89% należy przypisać wzrostowi akty-
wów banków komercyjnych, w szczególności zwiększeniu kredytów dla gospodarstw domowych na 
cele mieszkaniowe (wzrost o 41%) i konsumpcyjne (wzrost o 19%). na uwagę zasługiwał znacznie 
większy niż w ubiegłym roku przyrost aktywów banków spółdzielczych (18,1% w porównaniu z 11,9% 
w 2004 r.). Począwszy od 2001 r. ich aktywa rosły szybciej niż aktywa banków komercyjnych. udział 
aktywów banków spółdzielczych w całym sektorze bankowym zwiększył się w 2005 r. do poziomu 
5,8% (tabela 4.1.1), głównie z powodu wzrostu należności od sektora finansowego.

na koniec 2005 r. liczba krajowych banków komercyjnych prowadzących działalność ope-
racyjną wyniosła 54 i była taka sama jak przed rokiem (tabela 4.1.1). na liście działających banków 
zaszły jednak pewne zmiany, w szczególności:

−  dwa banki ze 100-procentowym udziałem kapitału zagranicznego zostały przekształcone 
w oddziały instytucji kredytowych139,

−  dwa inne banki kontrolowane przez inwestora zagranicznego rozpoczęły działalność 
operacyjną140.

137  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, dane o sektorze bankowym w 2005 r. zaczerpnięto z bazy danych sprawozdaw-
czych w dniu 1 marca 2006 r. Dane za lata wcześniejsze mogą się różnić od prezentowanych w poprzednim opraco-
waniu, ponieważ uwzględniają korekty przekazane przez banki.
138  aktywa sektora bankowego nie obejmują aktywów banków nieprowadzących działalności operacyjnej oraz ban-
ków w likwidacji.
139  Przedsiębiorstwo bankowe Bank Svenska Handelsbanken (Polska) Sa sprzedano firmie Svenska Handelsbanken 
aB Sa Oddział w Polsce, a pozostałą część przekształcono w spółkę niebankową; 7 września 2005 r. KnB wydała 
zezwolenie na nabycie przez Dresdner Bank ag przedsiębiorstwa bankowego od banku Dresdner Bank Polska Sa, 
a w dniu 30 września 2005 r. transakcja została sfinalizowana.
140  cetelem Bank Sa, wpisany do rejestru 9 listopada 2004 r. (działalność operacyjną rozpoczął 1 stycznia 2005 r.) 
oraz Rci Bank Polska Sa, wpisany do rejestru 26 listopada 2004 r. (działalność operacyjną rozpoczął 1 kwietnia 
2005 r.).
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Tabela 4.1.1. Liczba banków i struktura własnościowa sektora bankowego

Liczba banków

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1.  Banki komercyjne prowadzące 

działalność operacyjną 83 77 73 69 59 58 57 61

1.1. Banki krajowe 83 77 73 69 59 58 54 54

1.1.1. Z przewagą kapitału państwowego 13 7 7 7 7 6 5 4

1.1.2. Z przewagą kapitału prywatnego: 70 70 66 62 52 52 49 50

− polskiego 39 31 20 16 7 6 8 7

− zagranicznego 31 39 46 46 45 46 41 43

2.2. Oddziały instytucji kredytowych – – – – – – 3 7
2.  Banki komercyjne nieprowadzące 

działalności operacyjnej – – 1 2 3 2 6 8

    w tym: oddziały instytucji kredytowych – – – – – – 2 4

3. Banki spółdzielcze 1.189 781 680 642 605 600 596 588

Sektor bankowy (1+2+3) 1.272 858 754 713 667 660 659 657

Udział w aktywach sektora bankowego (w %)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1.  Banki komercyjne prowadzące działalność 

operacyjną (w tym odziały instytucji 
kredytowych)

95,7 95,8 95,8 95,4 95,0 94,8 94,7 94,2

   1.1. Z przewagą kapitału państwowego 45,9 23,9 22,9 23,5 25,1 24,4 20,5 20,3

   1.2. Z przewagą kapitału prywatnego: 49,8 71,8 72,9 71,9 69,9 70,4 74,2 74,0

        − polskiego 33,2 24,6 3,4 3,2 2,5 2,6 6,6 4,0
        −  zagranicznego (w tym oddziały 

instytucji kredytowych) 16,6 47,2 69,5 68,7 67,4 67,8 67,6 70,0

2. Banki spółdzielcze 4,3 4,2 4,2 4,6 5,0 5,2 5,3 5,8

Źródło: nBP.

Ponadto, w lipcu 2005 r. kolejny bank został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego141.

Od 1 maja 2004 r. w Polsce obowiązuje definicja instytucji kredytowej wspólna dla wszyst-
kich krajów europejskich142 oraz zasada wzajemnego uznawania licencji na prowadzenie działal-
ności kredytowej (tzw. zasada jednolitego paszportu)143. Działalność na podstawie jednolitego 
paszportu może być prowadzona w formie oddziału lub bezpośrednio w ramach działalności trans-
granicznej. na koniec 2005 r. działalność bankową w Polsce w formie oddziału instytucji kredyto-

141  Dexia Kommunalkredit Bank Polska Sa (w organizacji).
142  Definicja instytucji kredytowej zgodna z art. 1 Dyrektywy nr 2000/12/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 
20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe została przedsta-
wiona w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003, Warszawa 2004, nBP, s. 86.
143  Więcej na temat zasady jednolitego paszportu w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. Warszawa 
2005, NBP, s. 46.

Wykres 4.1.1. Aktywa sektora bankowego i ich zmiany w latach 1996–2005

Źródło: nBP.
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wej prowadziło 7 podmiotów, a 4 były w fazie organizacji144. Spośród 7 działających oddziałów 
3 rozpoczęły działalność w 2004 r., a 4 kolejne w 2005 r. Ponad dwudziestomiesięczny okres obo-
wiązywania w Polsce zasady jednolitego paszportu nie był jednak na tyle długi, aby pozwalał na 
pełną ocenę jej konsekwencji. Pomimo wzrostu liczby oddziałów instytucji kredytowych ich akty-
wa stanowiły, podobnie jak w 2004 r., tylko 0,9% aktywów sektora bankowego. zwiększenie war-
tości aktywów o 58% w stosunku do poprzedniego roku świadczyło z jednej strony o zaintereso-
waniu podmiotów zagranicznych tą formą prowadzenia działalności, a z drugiej strony było efek-
tem niskiej bazy. Reorganizacja powiązań kapitałowych w relacjach z centralą mającą siedzibę 
poza granicami Polski może jednak spowodować w przyszłości wzrost konkurencji na rynku usług 
bankowych145 i tym samym wpłynąć na profil, zakres oraz ceny usług świadczonych przez oddzia-
ły instytucji kredytowych.

W strukturze własnościowej banków komercyjnych nie doszło do większych zmian. W ra-
mach kontynuacji procesów prywatyzacyjnych zmniejszono udział Skarbu Państwa w kapitale 
zakładowym PKO Banku Polskiego Sa (z 62,30% do 51,96%), jak również Banku gospodarki Żyw-
nościowej Sa (z 49,48% do 43,5%) w następstwie stopniowego przekazywania pracownikom 
należnych im akcji. Ponadto na początku roku Rabobank nederlanden BV odkupił akcje BgŻ Sa od 
banków spółdzielczych146. na koniec grudnia 2005 r. pod kontrolą polskiego kapitału znajdowało 
się 11 banków komercyjnych (w 2004 r. 13), z tego 4 pod kontrolą Skarbu Państwa (w 2004 r. 5)147. 
Do grupy banków prywatnych z przewagą kapitału zagranicznego po raz pierwszy zostały zali-
czone euro Bank Sa148 oraz BgŻ Sa149.

udział aktywów banków z przewagą kapitału zagranicznego w aktywach całego sektora od 
2000 r. utrzymuje się na prawie niezmienionym poziomie (tabela 4.1.1). W 2005 r. inwestorzy 
zagraniczni kontrolowali 43 krajowe banki komercyjne, których udział w aktywach sektora ban-
kowego wraz z oddziałami instytucji kredytowych wynosił 70,0%. Wartość aktywów tej grupy 
banków wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 12,9% (o 9,6% w 2004 r.). Banki z przewagą 
kapitału zagranicznego (w tym oddziały instytucji kredytowych) zgromadziły w 2005 r. 66,7% 
depozytów od podmiotów niefinansowych i udzieliły sektorowi niefinansowemu 69,8% kredytów 
netto150. ich udział w aktywach banków komercyjnych był w Polsce wyższy niż w większości kra-
jów ue-15, ale niższy niż w pozostałych krajach regionu, z wyjątkiem Słowenii (wykres 4.1.2). Od 
2001 r. znaczenie kapitału zagranicznego w grupie cec-5 istotnie wzrosło, a jego udział w akty-
wach zwiększył się średnio o ponad 10 pkt proc., osiągając na koniec 2005 r. poziom 73,9%.

Jak wykazują liczne badania empiryczne, zagraniczne inwestycje bezpośrednie w sektorach 
bankowych krajów europy Środkowo-Wschodniej odgrywają ważną rolę prorozwojową oraz sta-
bilizującą. Obecność banków zagranicznych w krajach o mniejszych barierach wejścia powoduje 
obniżenie poziomu marż przez banki krajowe i dzięki wprowadzaniu nowoczesnych technologii 
oraz praktyk zarządzania przyczynia się do racjonalizacji kosztów pośrednictwa finansowego. 

144  W fazie organizacji znajdowały się: francuski BnP Paribas Sa Oddział w Polsce (działalność od 30 stycznia 2006 r.), 
grecki eFg eurobank ergasias S.a. Sa Oddział w Polsce (działalność od marca 2006 r.), jak również aBn amRO Bank 
n.V. Sa Oddział w Polsce oraz calyon Sa Oddział w Polsce.
145  Oddział korzysta z bazy kapitałowej banku matki, a także może obniżyć koszty finansowania dzięki wykorzystaniu 
jego ratingu.
146  W dniu 3 stycznia 2005 r. sfinalizowano transakcję sprzedaży akcji przez banki spółdzielcze Rabobankowi neder-
landen, którego udział w strukturze własnościowej wzrósł z 14,04% do 35,32%. Większościowy pakiet akcji i głosów 
(50,3%) na Wza należał na koniec 2005 r. do inwestorów zagranicznych (Rabobank nederlanden oraz eBRD).
147  W 2005 r. Skarb Państwa przestał kontrolować Bank inicjatyw Społeczno-ekonomicznych Sa w następstwie prze-
jęcia kontroli przez inwestorów zagranicznych. Wśród banków prywatnych kontrolowanych przez polski kapitał znaj-
dowały się natomiast Bank Współpracy europejskiej Sa, Wschodni Bank cukrownictwa Sa, getin Bank Sa, inVeST-
BanK Sa, gospodarczy Bank Wielkopolski Sa, Bank Polskiej Spółdzielczości Sa oraz mazowiecki Bank Regionalny Sa.
148  Od 1 lipca 2005 r. większościowy pakiet akcji euro Banku Sa należy do Société générale Sa.
149  na koniec grudnia 2003 r. 69,7% akcji BgŻ należało do Skarbu Państwa, zatem bank ten należał do grupy ban-
ków z przewagą kapitału państwowego. na koniec grudnia 2004 r. BgŻ został zaliczony do banków z przewagą pol-
skiego kapitału prywatnego, ponieważ Skarb Państwa kontrolował już tylko 49% pakietu akcji. Od 3 stycznia 2005 r., 
w wyniku sfinalizowania sprzedaży akcji Rabobankowi przez banki spółdzielcze, BgŻ został natomiast zakwalifikowa-
ny do banków z przewagą kapitału zagranicznego.
150  Kredyty pomniejszone o rezerwy celowe lub odpisy z tytułu utraty wartości oraz korekty wartości.
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Sprzyja zatem rozwojowi warunków konkurencji w sektorze, a w konsekwencji – efektywniejszej 
alokacji kapitału oraz poprawie jakości świadczonych usług151. Bezpośrednie inwestycje zagra-
niczne mogą również przyczyniać się do poprawy stabilności systemów finansowych. Po pierwsze, 
banki zagraniczne dysponują zazwyczaj większym doświadczeniem w udzielaniu kredytów, przez 
co w swoich portfelach mają mniej należności zagrożonych. Po drugie, dzięki bezpośredniemu 
dostępowi do środków zagranicznych są odporniejsze na negatywne szoki występujące wewnątrz 
kraju152.

W 2005 r. zmniejszyła się liczba banków spółdzielczych. Podobnie jak w poprzednich latach 
proces ten był skutkiem fuzji, które nastąpiły w celu realizacji ustawowego obowiązku osiągnięcia 
przez banki spółdzielcze minimalnego poziomu funduszy własnych, tj. równowartości 500 tys. 
euro do końca 2005 r.153

Do 2004 r. kontynuowane były procesy restrukturyzacji zatrudnienia, co w połączeniu z in-
formatyzacją systemów bankowych prowadziło do redukcji personelu, szczególnie w bankowości 
komercyjnej (wykres 4.1.3). W 2005 r. zwiększyło się zatrudnienie w polskim sektorze banko-
wym154 i tym samym przełamano trwającą od 2000 r. tendencję spadkową. głównymi przyczyna-
mi wzrostu liczby pracowników w bankach komercyjnych były: rozszerzanie działalności operacyj-
nej na skutek rosnącego popytu na kredyty oraz pozostałe usługi bankowe ze strony gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw, jak również korzystna ocena perspektyw dalszego rozwoju usług 
bankowych. czynniki te zostały dodatkowo wzmocnione wysokim dotychczasowym tempem oraz 

151  O. Havrylchyk, e. Jurzyk: Profitability of foreign and domestic banks in Central and Eastern Europe: does the mode 
of entry matter? cePii Working Paper, 2005-21, December 2005; S. claessens, J.K. lee: Foreign Banks in Low-Income 
Countries: Recent Developments and Impacts. university of amsterdam, World Bank, 2002.
152  m. gianetti, S. Ongena: Financial integration and entrepreneurial activity. Evidence from foreign bank entry in 
emerging markets. ecB Working Paper no. 498, June 2005; R.g. gelos, J. Roldos, Consolidation and Market Structure 
in Emerging Market Banking Systems. imF Working Paper, WP/02/186,2002.
153  Do końca 2010 r. banki spółdzielcze mają obowiązek zwiększyć sumę funduszy własnych do poziomu nie niż-
szego niż 1 mln euro. art. 172, pkt 3, ust. 3 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity ustawy, 
Dz.u. z 2002 r., nr 72, poz. 665).
154  W przeliczeniu na pełne etaty.

Wykres 4.1.2. Udział aktywów banków z przewagą kapitału zagranicznego w aktywach 
sektorów bankowych CEC-5 i UE

uwagi: cec-5 – czechy, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. 

* Wartości wskaźnika dla ue-25 uwzględniają banki kontrolowane przez inwestora zagranicznego, w których jeden inwe-
stor zagraniczny kontroluje ponad 50% kapitału. W sytuacji gdy dwóch inwestorów zagranicznych posiada np. po 30% 
akcji, taki bank nie jest uznawany za kontrolowany przez pojedynczego inwestora zagranicznego. W odniesieniu do Polski 
różnice nie są znaczne, ale np. w przypadku Węgier „doliczenie” banków z kilkoma udziałowcami zagranicznymi kon-
trolującymi łącznie ponad 50% akcji daje udział banków kontrolowanych przez kapitał zagraniczny na poziomie ponad 
80%, a w przypadku Łotwy ponad 50%.
Źródło: Banking Structures in the new eu member States, Frankfurt January 2005 ecB (publikacja znajduje się na stronie http://www.
ecb.int/pub/pdf/other/bankingstructuresnewmemberstatesen.pdf); eu Banking Structures, Frankfurt 2005 ecB (publikacja znajduje się 
na stronie http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eubankingstructure102005en.pdf); raporty banków centralnych czech, Polski, Słowacji, 
Słowenii i Węgier.
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pozytywnymi prognozami wzrostu gospodarczego, zwiększającymi popyt na pracę w całej gospo-
darce. Odnotowano także wzrost zatrudnienia w sektorze banków spółdzielczych.

Powyższe tendencje miały taki sam kierunek jak tendencje rozwoju sieci placówek banko-
wych. W grudniu 2005 r. 54 banki komercyjne w Polsce prowadziły działalność za pośrednictwem 
3 710 oddziałów oraz 4 614 innych placówek, tj. filii i ekspozytur łącznie (wykres 4.1.4). W 2004 r. 
liczba banków komercyjnych zmalała, a liczba ich oddziałów wzrosła, przy równoległej znacznej 
redukcji liczby pozostałych placówek. W 2005 r. sytuacja przedstawiała się nieco inaczej: liczba 
banków krajowych pozostała stabilna, a dynamika wzrostu liczby ich oddziałów była znacznie 
mniejsza i wyniosła zaledwie 0,2% (w 2004 r. 18,8%). Jednocześnie tendencja spadkowa liczby 
pozostałych placówek, obejmujących filie, ekspozytury oraz przedstawicielstwa krajowe, została 
wyhamowana, czego rezultatem był przyrost w 2005 r. o 0,3% (w 2004 r. spadek o 23,1%). Osta-
tecznie w 2005 r. łączna liczba placówek bankowych po raz pierwszy od 5 lat nieznacznie się 
zwiększyła.

Warto zauważyć, że od 2003 r. banki rozwijają również sieć placówek partnerskich, które 
prowadzą działalność na podstawie umowy franchisingu. W niektórych bankach placówki takie 
zastępują zamykane placówki własne banku, a w innych sieć placówek partnerskich jest budo-
wana równolegle z otwieraniem nowych placówek bankowych.

Wykres 4.1.3. Liczba zatrudnionych w bankach (bez placówek zagranicznych) w latach 1996–2005

Źródło: nBP.
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4.1.2. Zmiany w strukturze aktywów i pasywów banków

Struktura aktywów

W 2005 r., podobnie jak w latach poprzednich, najważniejszą pozycją w aktywach sektora 
bankowego były należności od sektora niefinansowego (wykres 4.1.5)155. udział tej grupy należności 
(tj. 42,3%) nieznacznie wzrósł w stosunku do 2004 r. (o 0,5 pkt proc. dla banków komercyjnych). 
Pozostał jednak na poziomie zbliżonym do średniej wartości wskaźnika dla krajów cec-5156. Wzrost 
udziału należności banków komercyjnych od sektora niefinansowego w strukturze aktywów spo-
wodowała przede wszystkim znacznie wyższa niż rok wcześniej dynamika kredytów udzielanych 
gospodarstwom domowym (wzrost o 24,1% w 2005 r., o 11,9% w 2004 r.). istotny wpływ na akcję 
kredytową banków miały również korzystne dla kredytobiorców zmiany kursowe157. W 2005 r. war-
tość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła w umiarkowanym stopniu.

Drugą co do wielkości pozycją w aktywach banków komercyjnych były papiery wartościowe, 
których udział wzrósł o 1,5 pkt proc., do 23,9% (tabele 4.1.2 i 4.1.3). zwiększenie udziału papie-
rów wartościowych w aktywach wynikało ze wzrostu zakupów bonów pieniężnych nBP (przyrost 
o 16,6 mld zł, zmiana udziału w sumie aktywów z 1,1% do 4,0%), jak również wzrostu wartości 
obligacji Skarbu Państwa (przyrost o 13,7 mld zł, odpowiadający zmianie udziału w sumie akty-
wów z 12,8% do 14,3%). Jednocześnie w rezultacie mniejszej emisji bonów skarbowych istotnie 
spadł udział tych instrumentów w aktywach banków (o ponad 2 pkt proc.). udział wszystkich skar-
bowych papierów wartościowych w sumie bilansowej obniżył się o 0,6 pkt proc.

Tabela 4.1.2. Struktura aktywów banków komercyjnych w latach 2002–2005 (w %)

2002 2003 2004 2005

Kasa i operacje z bankiem centralnym 4,7 4,0 3,8 3,1

Należności od sektora niefinansowego 42,6 43,7 41,1 41,6

Należności od sektora finansowego 16,0 15,2 19,4 20,2

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 3,2 4,1 3,9 3,5

Udział papierów wartościowych w sumie bilansowej, w tym: 23,4 24,1 22,4 23,9

− obligacje skarbowe1 9,8 13,0 12,8 14,3

− bony skarbowe 5,1 4,8 4,4 2,3

− bony pieniężne 1,5 1,2 1,1 4,0

Aktywa trwałe 4,8 4,5 4,0 3,5

Pozostałe aktywa2 5,2 4,4 5,4 4,2

1 Bez obligacji restrukturyzacyjnych.
2 należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu oraz inne aktywa.
Źródło: nBP.

Tabela 4.1.3. Wybrane pozycje aktywów banków komercyjnych w latach 2002–2005 (w mld zł)

2002 2003 2004 2005

Należności od sektora niefinansowego 188,8 202,4 209,5 230,1

Należności od sektora finansowego 70,7 70,6 99,0 111,8

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 14,2 19,1 19,9 19,5

Papiery wartościowe 103,9 111,5 114,3 132,2

Źródło: nBP.

155  Sektor niefinansowy – jednostki, których główną działalnością jest produkcja dóbr oraz obrót nimi lub świad-
czenie usług niefinansowych, jednostki spełniające funkcje niefinansowe oraz osoby fizyczne (patrz schemat 4.1.1).
156  W grupie cec-5 najwyższy udział należności od sektora niefinansowego w aktywach banków ogółem charakte-
ryzował w 2005 r. Węgry i Słowenię (ponad 50%), natomiast najniższy – czechy oraz Słowację, blisko 30% (na pod-
stawie danych banków centralnych czech, Słowacji, Słowenii i Węgier).
157  aprecjacja złotego do euro i franka szwajcarskiego w połączeniu z niskim oprocentowaniem nominalnym powo-
dowała, że kredyty nominowane w tych walutach cieszyły się dużą popularnością (niemal połowa przyrostu kredytów 
dla gospodarstw domowych).
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W omawianym okresie nadal rosły należności banków komercyjnych od sektora finansowe-
go. ich udział w sumie bilansowej osiągnął poziom 20,2%. Przyrost ten był jednak znacznie mniej-
szy niż w poprzednim roku (o 13,0% w 2005 r. i 40,1% w 2004 r.) z powodu mniejszego niż 
w 2004 r. wzrostu wartości lokat polskich banków za granicą158.

należności banków komercyjnych od sektora instytucji rządowych i samorządowych159 
zmniejszyły się o 1,9% (do poziomu 19,5 mld zł) w porównaniu z końcem 2004 r., a ich udział 
w sumie bilansowej obniżył się o 0,4 pkt proc. Począwszy od 2001 r. tempo zmian należności od 
sektora budżetowego (głównie kredytów) zmniejszało się i na koniec 2005 r. było ujemne. Przy-
czyną zmniejszenia zadłużenia był przede wszystkim spadek popytu na kredyty i pożyczki ze stro-
ny instytucji sektora publicznego160. W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. wartość kredytów 
zaciągniętych przez instytucje rządowe szczebla centralnego i fundusze ubezpieczeń społecznych 
zmniejszyła się odpowiednio o 19,4% i 5,2%. W tym samym czasie zadłużenie instytucji samo-
rządowych wzrosło o 6,7% do poziomu 10,6 mld zł.

W 2005 r. kierunek zmian poszczególnych kategorii aktywów banków spółdzielczych 
w znacznej mierze pokrywał się z kierunkiem zmian zachodzących w bankach komercyjnych, nato-
miast obydwa segmenty rynku bankowego różniły się strukturą posiadanych aktywów (wykres 
4.1.5 oraz tabela 4.1.4). zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie banków najszybciej rosły: war-
tość papierów wartościowych oraz należności od sektora finansowego.

Tabela 4.1.4. Wybrane pozycje aktywów banków spółdzielczych w latach 2002–2005 (w mld zł)

2002 2003 2004 2005

Należności od sektora niefinansowego 12,6 14,7 16,6 18,3

Należności od sektora finansowego 7,1 6,3 7,6 10,4

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 0,4 0,5 0,8 0,9

Papiery wartościowe 1,3 1,9 1,2 1,7

Źródło: nBP.

158  W 2005 r. przyrost polskich „pozostałych inwestycji” w bilansie płatniczym w postaci lokat polskich banków 
w bankach za granicą wyniósł około 2,6 mld zł (dla porównania w 2004 r. 36,8 mld zł).
159  W skład sektora „instytucji rządowych i samorządowych” wchodzą trzy podsektory, tj. „instytucje rządowe szcze-
bla centralnego”, „instytucje samorządowe” oraz „fundusze ubezpieczeń społecznych”.
160  W grupie banków spółdzielczych wartość należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2005 r. 
wzrosła natomiast (o 11%). Wzrost ten spowodowało kredytowanie przez banki spółdzielcze przede wszystkim inwestycji 
samorządów lokalnych, częściowo dofinansowywanych później z funduszy strukturalnych ue oraz budżetu krajowego.

Wykres 4.1.5. Struktura aktywów banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 2004–2005 

Źródło: nBP. 
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Struktura pasywów

W strukturze źródeł finansowania aktywów sektora bankowego podstawową pozycją pozo-
stały zobowiązania wobec sektora niefinansowego. ich dynamika w 2005 r. odpowiadała dyna-
mice sumy bilansowej. udział zobowiązań wobec sektora niefinansowego w pasywach banków 
komercyjnych pozostał na niemal niezmienionym poziomie, tj. ponad 56% (tabela 4.1.5); z tego 
około 97% stanowiły depozyty. Podobnie jak w 2004 r. wzrost wartości depozytów w 2005 r. spo-
wodowany był głównie wzrostem wartości depozytów przedsiębiorstw, jednak odnotowano rów-
nież przyrost wartości depozytów gospodarstw domowych (po raz pierwszy od 2002 r.).

Drugą pozycją pod względem udziału w strukturze pasywów banków komercyjnych były 
zobowiązania wobec sektora finansowego (wzrost wartości o 17,6%). Ponieważ ponad 65% tej 
grupy zobowiązań stanowiły depozyty, o jej dynamice decydowały głównie zmiany wartości depo-
zytów od sektora finansowego (przyrost o blisko 28%)161. W przypadku banków komercyjnych 
znacznie szybciej niż wartość sumy bilansowej rosły zobowiązania z tytułu emisji własnych papie-
rów wartościowych (wzrost o 44,2%)162, jak również zobowiązania wobec sektora instytucji rzą-
dowych i samorządowych (wzrost o 16,5%)163. udział tych zobowiązań pozostawał stosunkowo 
niewielki.

Tabela 4.1.5. Struktura pasywów banków komercyjnych w latach 2002–2005 (w %)

2002 2003 2004 2005

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

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 60,5 59,7 56,7 56,4

Zobowiązania wobec sektora finansowego 14,0 15,5 15,3 16,6

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 4,1 3,9 4,4 4,7

Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 0,9 1,1 1,3 1,7

Kapitały (fundusze) i zobowiązania podporządkowane 10,2 10,1 9,7 9,3

Pozostałe pasywa 9,6 9,1 12,1 10,7

Źródło: nBP.

Tabela 4.1.6. Wybrane pozycje pasywów banków komercyjnych w latach 2002–2005 (w mld zł)

2002 2003 2004 2005

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 268,1 276,7 288,8 311,9

Zobowiązania wobec sektora finansowego 62,1 71,8 78,2 92,0

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 18,4 17,9 22,5 26,2

Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 3,7 5,2 6,5 9,4

Kapitały i pożyczki podporządkowane 45,3 46,9 49,7 51,7

Źródło: nBP.

W 2005 r. również w bankach spółdzielczych podstawowymi źródłami finansowania były zobo-
wiązania wobec sektora niefinansowego (głównie depozyty), których udział w strukturze wyniósł około 
75%, depozyty instytucji samorządowych164 oraz kapitały własne (wykres 4.1.6). na wzrost depozytów od 
sektora niefinansowego wpłynął wzrost depozytów przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prywat-
nych, a także – chociaż w znacznie mniejszym stopniu – bieżących depozytów rolników indywidualnych, 
związany głównie z wypłacaniem dopłat bezpośrednich przez agencję Restrukturyzacji i modernizacji Rol-

161  na wzrost udziału zobowiązań wobec sektora finansowego w pasywach (o 1,3 pkt proc.) miało wpływ przede 
wszystkim zwiększenie wartości lokat banków krajowych (w okresie styczeń – wrzesień 2005 r. o 45,7%). Wartość 
lokat banków zagranicznych obniżyła się w tym samym czasie o 0,8%.
162  zadłużenie banków komercyjnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wzrosło z 6,5 mld zł w 2004 r. 
do 9,4 mld zł w 2005 r., głównie w wyniku emisji jednego z banków kontrolowanych przez kapitał zagraniczny.
163  Depozyty złożone przez mF oraz nFz.
164  Depozyty instytucji samorządowych w bankach spółdzielczych zwiększyły się w 2005 r. o 26,6% (w 2004 r. 
o 16,8%).
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nictwa (aRimR)165. Rosnący udział zobowiązań wobec sektora samorządowego jako ważnego źródła finan-
sowania działalności banków spółdzielczych świadczy o stopniowym krystalizowaniu się funkcji banku lokal-
nego, jaką starają się pełnić banki spółdzielcze w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.

Tabela 4.1.7. Wybrane pozycje pasywów banków spółdzielczych w latach 2002–2005 (w mld zł)

2002 2003 2004 2005

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 17,5 19,2 21,4 25,5

Zobowiązania wobec sektora finansowego 0,4 0,4 0,44 0,38

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych 
i samorządowych 

Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów 
wartościowych 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapitały i pożyczki podporządkowane 2,2 2,6 2,9 3,3

Źródło: nBP.

4.1.3. Zmiany w strukturze należności i zobowiązań wobec sektora niefinansowego

największy udział w strukturze aktywów i pasywów polskiego systemu bankowego ma sek-
tor niefinansowy166. Dlatego w niniejszym podrozdziale – podobnie jak w poprzednich edycjach 
tego opracowania – największą uwagę poświęcono podmiotom tego sektora.

Schemat 4.1.1. Kategoryzacja sektora niefinansowego w sprawozdawczości NBP

Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa i spółki państwowe

Przedsiębiorstwa prywatne oraz spółdzielnie

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorcy indywidualni

Osoby prywatne

Rolnicy indywidualni

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

Źródło: nBP.

165  Dynamika depozytów rolników indywidualnych w bankach spółdzielczych była w 2005 r. znacznie niższa niż 
przed rokiem (więcej na ten temat w części poświęconej zobowiązaniom wobec sektora niefinansowego).
166  na koniec 2005 r. udział należności od sektora niefinansowego w aktywach sektora bankowego wynosił 42,3%, 
a udział zobowiązań wobec sektora niefinansowego w pasywach sektora − 57,5%.

Wykres 4.1.6. Struktura pasywów banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 2004–2005

Źródło: nBP. 
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4.1.3.1. Należności od sektora niefinansowego

najważniejszą zmianą w strukturze należności od sektora niefinansowego w 2005 r. było prze-
kroczenie wartości należności od przedsiębiorstw przez wartość należności od gospodarstw domo-
wych (wykres 4.1.7). nastąpiło to na skutek utrzymującego się, wysokiego tempa przyrostu kredytów 
dla gospodarstw domowych w porównaniu z umiarkowanym tempem przyrostu kredytów dla 
przedsiębiorstw. gospodarstwa domowe stały się więc głównym podmiotem wykorzystującym 
finansowanie bankowe. zjawisko to nie jest polską specyfiką. Tendencja do wzrostu znaczenia ban-
kowości detalicznej względem bankowości korporacyjnej występowała w innych krajach europej-
skich i może to się stać zjawiskiem trwałym. Dotyczy ono nie tylko rynków lokalnych. W ostatnich 
dwóch latach nastąpił dynamiczny rozwój bankowości detalicznej w wymiarze międzynarodowym. 
Proces ten coraz częściej dokonuje się przez transgraniczne fuzje i przejęcia167. Niektóre badania 
wskazują, że do 2010 r. powstanie prawdopodobnie kilka paneuropejskich banków detalicznych, co 
w ciągu najbliższych pięciu lat będzie oznaczało silną konsolidację sektora168.

Oprócz występujących w europie czynników o charakterze strukturalnym w Polsce wzrost 
znaczenia bankowości detalicznej silnie wiąże się z poprawą sytuacji finansowej gospodarstw 
domowych na skutek utrzymujących się korzystnych warunków gospodarczych oraz pozytywnych 
prognoz na najbliższy okres. Dodatkowo, średnie oprocentowanie kredytów w bankach jest znacz-
nie niższe niż kilka lat temu, co jest jednym z podstawowych czynników wzrostu popytu na kre-
dyt ze strony gospodarstw domowych (wykres 4.1.8).

 Ponieważ kredyty miały dominujący udział w strukturze należności od sektora niefinanso-
wego (96,9% na koniec 2005 r.), dalsza część niniejszego podrozdziału będzie poświęcona analizie 
tej pozycji bilansu.

Kredyty dla sektora niefinansowego

W 2005 r. tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego było znacznie wyższe niż 
w 2004 r. (tabela 4.1.8). najszybciej wzrastały kredyty dla gospodarstw domowych (24,1%), a kredyty 
dla przedsiębiorstw rosły w umiarkowanym tempie (3,4%). Poniżej przeanalizowano wybrane kate-
gorie kredytów, które w omawianym okresie charakteryzowały się najsilniejszą dynamiką wzrostu.

W strukturze kredytów dla sektora niefinansowego (wykres 4.1.9) nie wystąpiły istotne 
zmiany w stosunku do 2004 r.

167  W niniejszym rozdziale przez pojęcie transgranicznych fuzji i przejęć rozumie się transakcje zawierane pomiędzy 
dwoma lub większą liczbą banków, z których co najmniej jeden ma siedzibę w ue.
168  A new playing field. Creating global champions. The emergence of pan-European retail banks through cross-bor-
der M&A. Deloitte Research Report, Deloitte 2005.

Wykres 4.1.7.  Należności od sektora niefinansowego w latach 2003–2005

uwaga: „osoby prywatne” wchodzą w skład kategorii „gospodarstwa domowe”. 
Źródło: nBP.
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Tabela 4.1.8. Zmiany wybranych rodzajów kredytów dla sektora niefinansowego w latach 
2004–2005 (w %)

Rodzaj kredytu Przedsiębiorstwa Gospodarstwa 
domowe3 Sektor niefinansowy

 2004 2005 2004 2005 2004 2005

W rachunku bieżącym 8,6 18,4 4,0 4,3 6,6 12,9

Na inwestycje -10,5 5,3 8,4 11,4 -6,5 6,8

Operacyjne -7,4 -7,3 -3,5 -5,3 -11,3 -7,1

Na zakup nieruchomości 13,7 10,5 21,2 40,6 19,1 32,6

 − w tym kredyty mieszkaniowe -15,5 4,9 21,1 40,9 12,4 34,7

Związane z funkcjonowaniem kart kredytowych -0,9 96,0 41,1 45,5 37,9 48,2

Pozostałe kredyty i pożyczki1 -5,7 -7,5 8,6 22,5 6,9 19,0

Ogółem -4,0 3,4 11,9 24,1 3,1 13,5

Kredyty zabezpieczone hipoteką2 11,8 5,6 39,8 25,4 24,6 15,6

1  W tym kredyty w systemie sprzedaży ratalnej. Kategoria ta nie obejmuje m.in. kredytów dyskontowych, eksportowych 
oraz kredytów na zakup papierów wartościowych.
2 Wśród kredytów ogółem.
3 Kategoria „gospodarstwa domowe” obejmuje: osoby prywatne, przedsiębiorców indywidualnych oraz rolników indywidualnych.
Źródło: nBP.

Kredyty dla gospodarstw domowych

największy wpływ na przyrost wartości kredytów w sektorze niefinansowym miały kredyty 
dla gospodarstw domowych, zwłaszcza kredyty dla osób prywatnych na cele mieszkaniowe (47,9% 
przyrostu). Drugie miejsce pod względem udziału w przyroście całkowitej wartości kredytów dla 
tego sektora miały kredyty zaciągane przez gospodarstwa domowe na cele konsumpcyjne169 
(19%), w tym zwłaszcza kredyty związane z funkcjonowaniem kart kredytowych. na koniec 2005 r. 
udział tego rodzaju kredytów w kredytach dla gospodarstw domowych był nadal niewielki (3,1%). 
można jednak oczekiwać, że w najbliższym okresie zadłużenie z tego tytułu będzie wzrastało170 
i w coraz większym stopniu będą one zastępowały kredyty ratalne.

Rynek kredytów konsumpcyjnych w Polsce jest postrzegany jako obszar o wysokim potencjale roz-
woju171. na skutek silnej konkurencji w tym segmencie banki stopniowo łagodzą warunki  
 

169  Do kategorii kredytów zaciąganych przez gospodarstwa domowe na cele konsumpcyjne zaliczono kredyty w ra-
chunku bieżącym, kredyty związane z wykorzystaniem kart kredytowych oraz pozostałe kredyty i pożyczki na cele 
konsumpcyjne, zwłaszcza kredyty w systemie sprzedaży ratalnej.
170  Prognozy zewnętrznych uwarunkowań banków w Polsce do roku 2009. gdańsk czerwiec 2005, instytut Badań 
nad gospodarką Rynkową, s. 6; Zadłużenie konsumentów w bankach i instytucjach finansowych. gdańsk kwiecień 
2005, instytut Badań nad gospodarką Rynkową, s. 25.
171  Consumer Credit in Europe: riding the wave, european credit Research institute, november 2005.

Wykres 4.1.8. Średnie ważone (nominalne) oprocentowanie kredytów złotowych dla 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002–2005

Źródło: nBP.
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i kryteria przyznawania kredytów (obniżają marże kredytowe, wyznaczają mniej restrykcyjne kryteria 
dotyczące zabezpieczeń, wydłużają maksymalny okres kredytowania, redukują formalności zwią-
zane z przyznaniem kredytu, skracają czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu itd.). W re-
zultacie o tego typu kredyty może starać się większa liczba konsumentów, co w połączeniu z syste-
matyczną poprawą wskaźnika ufności konsumenckiej172 powoduje, że w najbliższym czasie można 
oczekiwać utrzymania się szybkiego tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych w Polsce. Dokonują-
ca się zmiana stylu życia konsumentów, wyrażająca się stopniowym skracaniem cyklu użytkowania 
sprzętu trwałego użytku, również nie pozostanie bez wpływu na ten rynek. należy też zauważyć 
zbieżność tendencji kształtowania się kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych (wykres 4.1.10).

Wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne jest również wtórnym efektem wzrostu kredytów 
mieszkaniowych, które wywołują dodatkowy popyt na artykuły służące do wyposażenia mieszkań. 
aby obniżyć koszty finansowania zakupu dóbr konsumpcyjnych, banki oferowały osobom zacią-
gającym kredyty mieszkaniowe tzw. odnawialne kredyty hipoteczne, pozwalające na ponowne 
skorzystanie ze spłaconej już kwoty kredytu i przeznaczenie jej na zakup mebli, samochodu, sprzę-
tu gospodarstwa domowego, a nawet na wypoczynek wakacyjny. Biorąc pod uwagę przewidywa-
ne utrzymanie tempa wzrostu wartości kredytów mieszkaniowych, można się spodziewać, że będą 
one dodatkowym czynnikiem stymulującym wzrost kredytów konsumpcyjnych.

Szybki wzrost zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów na cele konsumpcyjne był 
charakterystyczny dla całego rynku europejskiego. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się i najatrak-
cyjniejszy pod względem przychodów obszar europejskiego sektora usług finansowych. W najbliższych 
latach przewiduje się utrzymanie tej tendencji, co będzie skutkiem zarówno korzystnych perspektyw 

172  Jest to wskaźnik, który obrazuje bieżące i przewidywane zmiany tendencji konsumpcji indywidualnej. Od stycz-
nia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej wśród gospodarstw domowych przeprowadza nBP wspólnie z guS, 
obliczając bieżący (BWuK) i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWuK). BWuK jest średnią sald ocen 
zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego doko-
nywania ważnych zakupów, a WWuK jest średnią sald tych ocen dla najbliższych 12 miesięcy. 

Wykres 4.1.9. Struktura kredytów dla sektora niefinansowego w latach 2004–2005

Źródło: nBP.
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makroekonomicznych173, jak i poprawy nastrojów konsumenckich w ue174. Będą temu sprzyjały również 
regulacje zawarte w dyrektywie cRD, tj. możliwość obniżenia wymogów kapitałowych banków z tytułu 
ekspozycji detalicznych na skutek zastosowania preferencyjnych wag ryzyka (75% zamiast 100%).

Kredyty dla przedsiębiorstw

mimo wzrostu nakładów inwestycyjnych w 2005 r.175 w sektorze przedsiębiorstw nie odnotowa-
no znacznego wzrostu zapotrzebowania na finansowanie kredytem bankowym176. Poprawa sytuacji 
finansowej przedsiębiorstw w 2005 r. nie spowodowała dużych zmian w strukturze ich źródeł finanso-
wania w stosunku do poprzedniego roku, jednak tempo przyrostu kredytów było już dodatnie. Tym 
samym w 2005 r. tendencja spadkowa wartości kredytów udzielonych tej grupie kredytobiorców zosta-
ła przełamana. Kontynuację spłaty kredytów zaobserwowano zarówno w grupie przedsiębiorstw o do-
brej sytuacji finansowej, jak i w grupie przedsiębiorstw najbardziej zadłużonych. Do finansowania dzia-
łalności operacyjnej przedsiębiorstwa nadal w największym stopniu wykorzystywały środki własne oraz 
krótkoterminowe zobowiązania wobec podmiotów niebankowych177. W 2005 r. przedsiębiorstwa nie 
wskazywały na trudności z uzyskaniem kredytu jako znaczące ograniczenie rozwoju ich działalności178, 
a niska dynamika udzielonych im kredytów wiązała się z ich dobrą sytuacją finansową. inwestycjom nie 
sprzyjały natomiast opóźnienia związane z wypłatami funduszy unijnych. W miarę umacniania się ocze-
kiwanego ożywienia inwestycyjnego można spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu zadłużenia 
przedsiębiorstw, czemu dodatkowo mogą sprzyjać silna konkurencja między bankami oraz łagodzenie 
kryteriów i warunków przyznawania kredytów179.

mimo że tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw w 2005 r. było nadal niskie, na uwagę zasłu-
guje szybko rosnące zadłużenie przedsiębiorstw w ramach dwóch kategorii kredytów: związanych z wy-

173  Według prognoz eurostatu tempo wzrostu PKB w ue-25 w 2006 r. wyniesie 2,3%, a w 2007 r. 2,2%. W 2005 r. 
wyniosło ono 1,6%, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (28.07.2006).
174  ECB Monthly Bulletin, March 2006, s. 49. 
175  Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw w Polsce (nakłady brutto na środki trwałe) w 2005 r. wyniosły 63,5 mld zł i by-
ły o 7,3% wyższe niż w 2004 r. Źródło: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2005. Warszawa 2005, guS.
176  Warto jednak zwrócić uwagę na wzrost finansowania rynkowego przedsiębiorstw. Szerzej w rozdz. 5.2.
177  W 2005 r. kredyty i pożyczki stanowiły 16,1% zobowiązań krótkoterminowych podmiotów gospodarczych, a zo-
bowiązania z tytułu dostaw i usług 41,6%. Źródło: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2005. Warszawa 
2005, guS http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/finanse_pod_gosp/wyniki_fin_pod_gosp/2005/Tabl.1_9.XlS. 
178  Spośród 11 rodzajów barier wymienianych przez przedsiębiorstwa wskaźnik obliczony dla bariery „trudności w uzy-
skaniu kredytu” w 2005 r. charakteryzował się najniższą wartością (obliczoną jako średnia arytmetyczna wartości wskaź-
nika z poszczególnych kwartałów 2005 r.). Szerzej w: Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczegól-
nym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2005. Warszawa 2005, nBP, s. 19 i 80. Opracowanie dostępne na stro-
nie www.nbp.pl.
179  Raport o inflacji. Styczeń 2006. Warszawa styczeń 2006, nBP, s. 49–50.

Wykres 4.1.10. Efekt wtórny rozwoju kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych 
– wzrost kredytów na cele konsumpcyjne

uwaga: kategoria „kredyty na cele konsumpcyjne” obejmuje kredyty w rachunku bieżącym, związane z wykorzystaniem 
kart kredytowych oraz pozostałe kredyty konsumpcyjne, w tym kredyty w systemie sprzedaży ratalnej.
Źródło: nBP.
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korzystaniem kart kredytowych oraz kredytów w rachunku bieżącym. Banki uatrakcyjniały swoje oferty róż-
nego rodzaju kartami kredytowymi dla firm. Stawały się one popularnym narzędziem zarządzania krótko-
terminowymi niedoborami środków pieniężnych i ułatwiały rozliczanie przeprowadzanych transakcji. innym 
rodzajem kredytu dla przedsiębiorstw, którego wykorzystanie w ostatnich dwóch latach wzrastało, był kre-
dyt w rachunku bieżącym. udział przyrostu tego kredytu w sektorze przedsiębiorstw w całkowitym przy-
roście kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu w 2005 r. wyniósł 13,1%. Podstawową zaletą 
odnawialnego limitu na koncie jest to, że nie wymaga każdorazowego wypełniania formalności, a przy tym 
jest tańszy od innych rodzajów kredytu. Oprócz wyżej wymienionych rodzajów kredytu do wzrostu zadłu-
żenia sektora przedsiębiorstw w 2005 r. przyczyniły się również kredyty inwestycyjne, których tempo wzro-
stu wyniosło 5,3% (w 2004 r. minus 10,5%).

Jak już wspomniano, w 2005 r. najszybciej wzrastało zadłużenie gospodarstw domowych 
(tabela 4.1.8). Dlatego w dalszej części niniejszego podrozdziału skoncentrowano się na usługach 
kredytowych dla tej grupy klientów, a zwłaszcza na analizie rozwoju rynku kredytów mieszkanio-
wych, wpływie zmian kursowych na dynamikę kredytów dla gospodarstw domowych, a także na 
opisie rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce.

Kredyty mieszkaniowe

Kredyty mieszkaniowe były w 2005 r. najszybciej rozwijającą się kategorią kredytów dla sek-
tora niefinansowego. Tempo ich wzrostu było znacznie wyższe niż w roku poprzednim (12,4% 
w 2004 r. i 34,7% w 2005 r., tabela 4.1.8). W rezultacie po raz kolejny zwiększył się ich udział 
w strukturze kredytów dla sektora niefinansowego (wykres 4.1.11).

Dominującą grupą kredytobiorców były osoby prywatne, których udział w całkowitym przyroście 
kredytów mieszkaniowych wyniósł 95%. Ważnymi czynnikami tego wzrostu były korzystne warunki 
makroekonomiczne, a zwłaszcza stabilizacja poziomu inflacji i utrzymywanie się niskich stóp procento-
wych, a także poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Dodatkowo, szybko wzrastające 
ceny nieruchomości w Polsce i oczekiwania związane z utrzymaniem się tej tendencji z jednej strony przy-
spieszały decyzje wielu gospodarstw domowych o zakupie własnego mieszkania, a z drugiej strony umac-
niały motyw inwestycyjny zakupu nieruchomości. motyw ten występował również wśród inwestorów 
zagranicznych, którzy zwiększyli zainteresowanie nabywaniem nieruchomości w Polsce. aby utrzymać 
udział w rynku w sytuacji nasilającej się konkurencji w segmencie kredytów mieszkaniowych, banki zwięk-
szały możliwości dystrybucji dzięki współpracy z pośrednikami finansowymi oraz uatrakcyjniały swoją 
ofertę. Dostępność kredytów o terminie zapadalności powyżej 30 lat i dopuszczających wskaźnik lTV 
(ang. loan to value ratio)180 powyżej 100% oraz jednoczesne redukowanie wymogów formalnych i cza-
su oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu to niektóre przykłady uelastyczniania ofert. W rezultacie 
wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych sektorowi niefinansowemu przez sektor bankowy 
w 2005 r. zwiększyła się o 15,3 mld zł i na koniec roku wyniosła 59,2 mld zł. W strukturze kredytów dla 

180  Tj. relacja wartości kredytu do wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem.

Wykres 4.1.11. Udział kredytów mieszkaniowych w strukturze kredytów dla sektora 
niefinansowego w latach 2003–2005

Źródło: nBP.
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Tabela 4.1.9. Struktura kredytów dla sektora niefinansowego w podziale na kredyty złotowe 
i walutowe w latach 2003–2005 (w %)

Kredyty mieszkaniowe Kredyty ogółem

złotowe walutowe złotowe walutowe

2003 47,0 53,0 68,8 31,2

2004 53,4 46,6 75,8 24,2

2005 45,5 54,5 73,8 26,2

Źródło: nBP.

tego sektora kredyty mieszkaniowe stanowiły 23% (wzrost o 3,6 pkt proc. w stosunku do końca 2004 r.). 
inaczej niż w 2004 r., w którym odnotowano znaczny wzrost kredytów złotowych, 77% przyrostu kre-
dytów mieszkaniowych w 2005 r. stanowiły kredyty w walutach obcych (wykres 4.1.12). W rezultacie 
zwiększył się udział walutowych kredytów mieszkaniowych w strukturze kredytów dla sektora niefinan-
sowego (tabela 4.1.9). Wśród kredytów nominowanych w walutach obcych dominował frank szwajcarski 
(78%). udział kredytów nominowanych w euro wynosił około 17% i wykazywał tendencję spadkową. 

Szybki wzrost kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych stał się przedmiotem 
szczególnego zainteresowania nadzoru bankowego. W 2005 r. rozpoczęto prace nad tzw. 
Rekomendacją S, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 
hipotecznie. Rekomendacja wejdzie w życie w 2006 r. i będzie podstawą poprawnej identyfikacji 
i zarządzania ryzykiem związanym z portfelem takich ekspozycji. zakończenie prac nad tym doku-
mentem oraz rozpoczęcie konsultacji ze środowiskiem bankowym przewidziano na początek 2006 r. 
Wprowadzenie nowych zasad udzielania kredytów walutowych przez banki w Polsce nie powinno 
mieć większego wpływu na ich dynamikę, ale może spowodować zmiany w strukturze kredytów 
mieszkaniowych, tj. przyczynić się do wzrostu kredytów nominowanych w złotych. czynnikiem ogra-
niczającym finansowanie budownictwa mieszkaniowego, podobnie jak w poprzednich latach, będą: 
nadal ograniczona podaż terenów uzbrojonych oraz brak planów zagospodarowania przestrzenne-
go gmin. z kolei utrzymaniu tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych w najbliższym okresie będzie 
sprzyjała struktura wiekowa polskiego społeczeństwa i zainteresowanie kupnem mieszkań przez 
młode osoby urodzone w okresie wyżu demograficznego. Popyt na kredyty mieszkaniowe powinien 
się utrzymać również dzięki korzystnej sytuacji makroekonomicznej i poprawie sytuacji finansowej 
gospodarstw domowych w najbliższym czasie. Rosnący popyt może sprzyjać pojawieniu się na pol-
skim rynku nowych firm deweloperskich, szczególnie podmiotów zagranicznych.

Podobnie jak w przypadku kredytów konsumpcyjnych, wysokie tempo wzrostu kredytów 
mieszkaniowych odnotowano również w innych krajach europy Środkowej i Wschodniej (wykres 

Wykres 4.1.12. Zmiany walutowych i złotowych kredytów mieszkaniowych oraz kredytów 
ogółem dla sektora niefinansowego w latach 2003–2005 (kwartalnie)

Źródło: nBP.
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4.1.13). Szczególnie wysokie tempo przyrostu kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domo-
wych (ponad 80%) było w Bułgarii oraz krajach nadbałtyckich. Sprzyjało to jednak pojawieniu się nie-
równowagi zewnętrznej w gospodarce. charakterystyczne dla krajów regionu było to, że szybki przy-
rost kredytów spowodowały w głównej mierze dynamicznie wzrastające kredyty walutowe. Jedynie 
w czechach, na litwie i Słowacji tempo to było niewielkie. Bardzo wysoki przyrost kredytów walu-
towych w Słowenii był z kolei efektem niskiej bazy. można zauważyć, że choć przyrost kredytów 
mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w Polsce na tle krajów regionu można określić jako 
średni, to udział kredytów walutowych w kredytach mieszkaniowych w Polsce był wysoki.

Tabela 4.1.10. Zmiany wartości kredytów dla gospodarstw domowych w latach 2003–2005 
przy założeniu stałych i bieżących kursów walutowych (w %)

Przy założeniu stałych  
kursów walut W sytuacji kursów bieżących

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Kredyty w rachunku bieżącym -2,6 4,1 4,3 -2,5 4,0 4,3

Kredyty operacyjne -0,6 -2,4 -5,0 0,8 -3,5 -5,3

Kredyty na inwestycje 6,6 9,8 11,8 -0,3 8,4 11,4

Kredyty na nieruchomości, w tym: 37,3 31,4 44,8 49,1 21,2 40,6

− kredyty mieszkaniowe 35,7 31,6 45,3 47,7 21,1 40,9

Kredyty związane funkcjonowaniem kart kredytowych 28,1 41,1 45,5 27,9 41,1 45,5

Pozostałe kredyty i pożyczki -0,4 10,6 23,2 2,5 8,6 22,5

Kredyty hipoteczne1 75,6 49,4 28,5 89,7 39,8 25,4

Kredyty ogółem 9,6 16,0 25,9 14,0 11,9 24,1

1	 Wśród wszystkich kredytów, nie sumują się z pozostałymi pozycjami.

uwagi: 

1. Wyrażoną w złotych wartość kredytów dewizowych przeliczono na dewizy wg kursów danych walut na koniec 2003, 
2004 i 2005 r., a otrzymane w ten sposób jednostki dewizowe przeliczono następnie na złote według kursu stałego na 
koniec 2003 r.: euR/Pln: 4,7170, uSD/Pln: 3,7405, cHF/Pln: 3,0281.

2. Obliczenia wykonano przy założeniu, że w latach 2003–2005 nie zmieniła się struktura kredytów walutowych dla 
gospodarstw domowych i była następująca: 78% – frank szwajcarski, 17% – euro, 5% – dolar amerykański.

3. Do obliczeń wykorzystano kursy walutowe na koniec roku: euR/Pln 4,0202 (2002), 4,717 (2003), 4,079 (2004), 
3,8598 (2005), uSD/Pln 3,8388 (2002), 3,7405 (2003), 2,9904 (2004), 3,2613 (2005), cHF/Pln 2,7675 (2002), 3,0281 
(2003), 2,6421 (2004), 2,5703 (2005).
Źródło: nBP.

Wykres 4.1.13. Kredyty mieszkaniowe w wybranych krajach Europy Środkowej  
i Wschodniej w 2005 r.

uwaga: dla Polski, litwy, Łotwy i estonii – dane na koniec grudnia 2005 r., dla pozostałych krajów – dane na koniec wrze-
śnia 2005 r., brak danych dla litwy i Słowacji dotyczących udziału kredytów walutowych w kredytach mieszkaniowych. 
Relacja kredytów mieszkaniowych do PKB w czechach – dane na koniec 2004 r.
Źródło: banki centralne.
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 Wpływ zmian kursu walutowego na dynamikę kredytów dla gospodarstw 
domowych

na koniec 2005 r. kredyty walutowe stanowiły 29% kredytów dla gospodarstw domowych. 
Oznaczało to wzrost o 4,7 pkt proc. w stosunku do 2004 r. Wzrost udziału kredytów nomi-
nowanych w walucie obcej był wynikiem wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu 
kredytów mieszkaniowych. zmiany kursu walutowego w 2005 r. miały dużo mniejszy wpływ na 
wartość kredytów niż w poprzednich latach (tabela 4.1.10). Wartość kredytów dla gospodarstw 
domowych ogółem przy założeniu kursów stałych wzrosła w 2005 r. o 25,9% w stosunku do 
poprzedniego roku, natomiast po zastosowaniu kursów bieżących wzrost ten wyniósł 24,1%.

Dynamika akcji kredytowej a rozwój rynku kart płatniczych

Przyspieszenie tempa wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego związanych z użyciem kart 
kredytowych świadczy o zmianie stylu życia społeczeństwa i rosnącym wykorzystaniu tej formy regu-
lowania płatności w codziennych transakcjach. W 2005 r. całkowita liczba kart płatniczych w Polsce 
wzrosła o 20,5% i wyniosła 20,4 mln szt. (wykres 4.1.14). Oznaczało to, że średnio co drugi Polak był 
posiadaczem karty płatniczej (debetowej, kredytowej lub obciążeniowej). Jest to nadal bardzo niski 
wskaźnik w porównaniu z innymi krajami181. Szybki przyrost liczby kart kredytowych w Polsce może 
jednak świadczyć o tym, że w kolejnych latach różnica między poziomem tych wskaźników będzie się 
zmniejszała. W 2005 r. nadal dominowały karty debetowe, jednak z okresu na okres zwiększał się 
udział kart kredytowych. W 2000 r. ich udział w całej liczbie wyemitowanych kart płatniczych wynosił 
tylko 3,3%, a w 2005 r. już 20,4%. Wynikało to w znacznej mierze z polityki banków, polegającej m.in. 
na obniżaniu opłat za wydanie oraz używanie kart kredytowych (jak również czasowe zawieszenie nali-
czania odsetek, tzw. grace period), obniżaniu minimalnego wymaganego dochodu przyszłego posia-
dacza karty, zwiększaniu atrakcyjności pozacenowej oferowanych kart (np. możliwość indywidualizacji 
wyglądu karty), a przede wszystkim na silnej promocji kart kredytowych.

Karty debetowe dominowały również pod względem liczby dokonywanych nimi transakcji. 
Od początku 2004 r. najszybciej wzrastała jednak liczba transakcji dokonywanych z użyciem kart 
kredytowych (wykres 4.1.15).

W 2005 r. nastąpił wzrost liczby kart płatniczych, liczby dokonywanych nimi transakcji oraz 
urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze. Średnia wartość transakcji z użyciem 
karty nie zmieniła się znacznie i na koniec 2005 r. wyniosła 244,4 zł182 (wykres 4.1.16). część wła-
ścicieli kart płatniczych nadal wykorzystywała je w wyjątkowych sytuacjach i uważała za element 
prestiżu, preferując płatności gotówkowe.

Wnioski te potwierdza również średnia wartość operacji w bankomacie, która jest znacznie wyż-
sza od średniej wartości transakcji dokonywanej za pomocą terminalu POS (wykres 4.1.17). Karty płat-
nicze są zatem często wykorzystywane do pobierania gotówki w bankomatach, a nie jako elektronicz-
na forma płatności. Próbując lepiej dostosować funkcje kart płatniczych do potrzeb klientów, w 2005 r. 
zostało podpisane porozumienie między agentami rozliczeniowymi, bankami wydającymi karty płat-
nicze i międzynarodowymi organizacjami płatniczymi (Visa i mastercard), dotyczące tzw. usługi cash-
point. Dzięki tej usłudze posiadacze kart płatniczych będą mogli wypłacać gotówkę w punktach han-
dlowo-usługowych, głównie w sklepach spożywczych, na stacjach benzynowych, w aptekach, dro-
geriach itd. (jednak pod warunkiem, że wcześniej zrobią tam zakupy). Decyzja o świadczeniu usługi 
cashpoint będzie należała do właścicieli punktów handlowo-usługowych. W Wielkiej Brytanii dzięki 
możliwości świadczenia takiej usługi zwiększyły się obroty wielu sklepów.

181  W 2004 r. Polska znajdowała się na ostatnim miejscu wśród krajów ue-25 pod względem liczby kart przypadających 
średnio na 1 mieszkańca. najwyższy wskaźnik (2,8) miała Wielka Brytania, a następnie Holandia, luksemburg, Belgia 
(1,7). Średnia dla ue-25 wyniosła 1,2. W Stanach zjednoczonych jeden obywatel dysponuje 5–8 kartami płatniczymi. Źródło: 
obliczenia nBP na podstawie danych eurostatu oraz Payment and Securities Settlement Systems in the European Union 
and in the Acceding Countries. Addendum Incorporating 2004 Data. Frankfurt, march, 2006 ecB. Making advances. “The 
economist” January 14, 2006 Vol. 378, no. 8460, www.cardweb.com, www.worldfactbook.com. 
182  Średnia wartość wypłaty z bankomatu wyniosła 302 zł, a transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty 127 zł. Por. 
Informacja o kartach płatniczych. IV kwartał 2005 r. Warszawa 2005, NBP, s. 1 i 7.
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Wykres 4.1.14. Liczba kart płatniczych w Polsce oraz tempo jej przyrostu w latach  
2000–2005

Źródło: nBP.
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Wykres 4.1.15. Liczba transakcji z użyciem kart płatniczych w Polsce oraz tempo jej przyrostu 
w latach 2003–2005

Źródło: nBP.

0

50

100

150

200

250

I II III IV I II III IV I II III IV

2003 2004 2005

-5

0

5

10

15

20

25

Karty kredytowe – liczba transakcji

Karty płatnicze – liczba transakcji Karty płatnicze – przyrost

Karty debetowe – przyrost

Karty kredytowe – przyrost

Karty debetowe – liczba transakcji

mln %

kwartały

Wykres 4.1.16. Średnia wartość transakcji kartami płatniczymi oraz liczba terminali POS 
– Point of Sale w Polsce w latach 2003–2005

uwaga: dane o liczbie terminali POS są dostępne od iii kwartału 2003 r.
Źródło: nBP.
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Pod względem tempa przyrostu liczby bankomatów Polska znalazła się w 2004 r. na siód-
mym miejscu wśród krajów ue-25. Pomimo istotnego wzrostu liczba bankomatów przypadających 
na milion mieszkańców w Polsce była nadal najniższa (wykres 4.1.18).

Biorąc pod uwagę poprawiającą się sytuację finansową polskich gospodarstw domowych 
oraz obserwowane kierunki ewolucji stylu życia społeczeństwa w połączeniu z promocją kart płat-
niczych przez banki, jak również rozszerzanie możliwości wykorzystania kart, można się spodzie-
wać, że wykorzystanie kart płatniczych przez gospodarstwa domowe w Polsce będzie systema-
tycznie wzrastało.

4.1.3.2. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

W 2005 r. w strukturze zobowiązań wobec sektora niefinansowego były kontynuowane ten-
dencje obserwowane od 2002 r. najbardziej charakterystyczne było utrzymanie się znacznie wyż-
szego tempa przyrostu zobowiązań wobec przedsiębiorstw niż zobowiązań wobec pozostałych 
kategorii podmiotów sektora niefinansowego. Wartość zobowiązań wobec przedsiębiorstw wzro-
sła o 17% (w 2004 r. o 23,6%), podczas gdy zobowiązania wobec gospodarstw domowych zwięk-
szyły się tylko o 5,2%, a zobowiązania wobec całego sektora niefinansowego o 8,8% (w 2004 r. 
odpowiednio: minus 1,4% oraz 4,8%). Wartość zobowiązań wobec sektora niefinansowego osią-
gnęła na koniec okresu 337,4 mld zł (wykres 4.1.19).

Wykres 4.1.17. Średnia wartość operacji gotówkowej w bankomacie i operacji w terminalu 
POS a liczba urządzeń akceptujących płatność kartą w latach 2004–2005

Źródło: nBP.
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Wykres 4.1.18. Liczba bankomatów przypadających na milion mieszkańców w Unii Europejskiej 
w 2004 r.

Źródło: Blue Book: Payment and securities settlement systems in the European Union and in the acceding countries. Addendum incor-
porating 2004 data. Frankfurt 2006, ecB.
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Wykres 4.1.19. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego w latach 2003–2005

uwaga: „osoby prywatne” wchodzą w skład kategorii „gospodarstwa domowe”. 
Źródło: nBP.
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Wykres 4.1.20. Struktura należności i zobowiązań wobec sektora niefinansowego w latach 
2002–2005

uwaga: inK – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych.
Źródło: nBP.
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Wykres 4.1.21. Średnie ważone oprocentowanie złotowych depozytów terminowych 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002–2005

uwaga: do obliczenia realnego oprocentowania depozytów terminowych gospodarstw domowych wykorzystano bieżący 
wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych cPi (ang. Consumer Price Index), a dla przedsiębiorstw – bieżący wskaźnik cen dóbr 
produkcyjnych PPi (ang. Producer Price Index).
Źródło: nBP.
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utrzymanie tych tendencji spowodowało, że – odwrotnie niż w przypadku omówionej 
wcześniej kategorii należności – udział przedsiębiorstw w strukturze zobowiązań wobec sektora 
niefinansowego był coraz większy (wykres 4.1.20). Oznacza to, że środki finansowe przedsię-
biorstw stawały się coraz ważniejszym źródłem finansowania sektora bankowego.

O tym, że banki dostrzegały znaczenie tego źródła finansowania działalności, może świadczyć 
fakt, że po obniżeniu stóp procentowych nBP w 2005 r. średnie nominalne oprocentowanie depozytów 
przedsiębiorstw w bankach spadło mniej niż oprocentowanie kredytów. Dodatkowo, obserwowany od 
drugiej połowy 2004 r. systematyczny spadek bieżącego wskaźnika cen dóbr produkcyjnych (PPi – ang. 
Producer Price Index) spowodował, że średnie realne oprocentowanie depozytów terminowych przed-
siębiorstw wzrosło (po raz pierwszy od iii kwartału 2003 r. było dodatnie) i w pierwszych trzech kwar-
tałach 2005 r. było wyższe niż oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych.

Ponieważ depozyty dominują w strukturze zobowiązań wobec sektora niefinansowego 
(97,5% na koniec 2005 r.), dalsza część niniejszego podrozdziału będzie analizą wyłącznie tej pozy-
cji bilansu sektora bankowego.

Depozyty sektora niefinansowego

W 2005 r. źródłem ponad 54% przyrostu depozytów sektora niefinansowego były środki 
przedsiębiorstw. Poprawa sytuacji finansowej tych podmiotów spowodowała równoczesny przy-
rost wartości ich depozytów w bankach (o 16,8%) oraz spłacanie wcześniej zaciągniętych kredy-
tów. istotną zmianę zaobserwowano w depozytach gospodarstw domowych. Po raz pierwszy od 
końca 2001 r. wartość depozytów tego sektora wzrosła (o 5,4%). Wzrost wartości depozytów 
gospodarstw domowych był w 36% skutkiem wzrostu depozytów w bankach spółdzielczych, co 
w znacznej mierze wynikało z transferu dopłat bezpośrednich z ue. niemal 1/5 wzrostu bazy 

Wykres 4.1.22. Struktura terminowa i walutowa depozytów sektora niefinansowego  
w latach 2004–2005

A. Struktura terminowa

B. Struktura walutowa

Źródło: nBP.
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depozytowej banków spółdzielczych była rezultatem przyrostu wartości środków finansowych rol-
ników indywidualnych na ich rachunkach bieżących.

Tabela 4.1.11. Zmiany depozytów sektora niefinansowego w latach 2004–2005 (w %)

 
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Sektor niefinansowy

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Bieżące 26,1 23,3 2,7 20,1 11,4 21,2

Terminowe 22,5 9,3 -3,1 -0,5 1,4 1,6

Złotowe 23,6 13,2 1,6 5,1 6,9 7,4

Walutowe 28,4 33,9 -15,7 6,9 -5,4 15,5

Ogółem 24,4 16,8 -1,5 5,4 4,8 8,7

Źródło: nBP.

Wykres 4.1.23. Średnie ważone (nominalne) oprocentowanie depozytów bieżących  
i terminowych w latach 2002–2005
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W 2005 r. nasilała się konkurencja o pozyskanie oszczędności podmiotów sektora niefinansowego 
między bankami a niebankowymi instytucjami finansowymi. Wzrost cen aktywów na rynku kapitałowym 
spowodował bowiem zwiększenie popytu na lokaty inwestycyjne związane z rynkiem kapitałowym 
(np. oferta funduszy inwestycyjnych). uatrakcyjnianie oferty przez instytucje pozabankowe o produkty 
związane z rynkiem kapitałowym, umożliwiające osiągnięcie wyższych odsetek niż z tradycyjnej lokaty 
bankowej, powodowało, że konkurencyjność banków względem tych podmiotów się pogarszała.

Struktura walutowa depozytów sektora niefinansowego pozostała stosunkowo stabilna. 
Odnotowano jednak trzykrotny wzrost wartości depozytów walutowych przedsiębiorstw (o 33,9%), 
co wiązało się z wyższymi obrotami handlowymi z zagranicą183. W strukturze terminowej depo-
zytów w każdej grupie podmiotów sektora niefinansowego zwiększał się natomiast udział depo-
zytów bieżących, kosztem depozytów terminowych (wykres 4.1.22).

Depozyty były zatem w coraz mniejszym stopniu wykorzystywane jako instrument oszczę-
dzania, a częściej jako narzędzie bieżącego zarządzania płynnością. Sprzyjał temu stopniowy spa-
dek różnicy między oprocentowaniem depozytów terminowych i depozytów bieżących, zarówno 
w segmencie gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw (wykres 4.1.23).

4.1.4. Wyniki finansowe i efektywność sektora bankowego

W 2005 r. banki po raz kolejny osiągnęły bardzo dobre wyniki finansowe. Dynamika wyniku 
finansowego sektora bankowego nie była już tak wysoka jak w poprzednim okresie (w 2004 r. przy-
rost o ponad 204%), jednak zarówno zysk brutto, jak i zysk netto istotnie wzrosły, odpowiednio 
o 40,0% i 28,9%184. Decydujący wpływ miały poprawa jakości oraz wzrost wartości portfela kre-
dytowego, jak również niższe obciążenie wyniku rezerwami. W rezultacie odnotowano wyraźny 
wzrost dochodów z kredytów dla gospodarstw domowych w dwóch obszarach: kredytów na cele 
konsumpcyjne i kredytów mieszkaniowych oraz zwiększenie dochodów z tytułu opłat i prowizji.

aż 98,5% przyrostu zagregowanego zysku netto sektora bankowego stanowił wzrost wyni-
ku finansowego banków komercyjnych, resztę natomiast – zwiększenie zysku banków spółdziel-
czych. W 2005 r. wynik finansowy brutto banków komercyjnych osiągnął 10 449 mln zł, co ozna-
czało wzrost o 42,5% w stosunku do 2004 r. (w 2004 r. wzrost o 78,8%). Wynik finansowy netto 
wyniósł natomiast 8 694 mln zł i charakteryzował się znacznie niższą dynamiką w porównaniu 
z poprzednim okresem (wykres 4.1.24), kiedy istotną rolę odegrał m.in. efekt rachunkowy, pole-
gający na zmianie zasad klasyfikacji należności i tworzenia rezerw celowych.

Dobre wyniki banków komercyjnych w 2005 r. były głównie rezultatem wzrostu wolumenu oraz 
wartości świadczonych usług. W szczególności zwiększyły się: łączny wynik z tytułu odsetek i prowi-
zji185, wynik z operacji wymiany walutowej, przychody z akcji i udziałów (głównie dywidend).

W 2005 r. nie pogorszył się żaden wskaźnik rentowności w sektorze bankowym (tabela 4.1.13). 
W porównaniu z 2004 r. wyraźnie polepszyły się jakość należności (zmniejszenie udziału należności 
zagrożonych o 3,8 pkt proc. do poziomu 11%) oraz rentowność kapitału (wzrost o 3,2 pkt proc. do 
poziomu 20,8%). marża odsetkowa (ang. nim – Net Interest Margin) nieznacznie spadła: o 0,02 pkt 
proc. Było to kontynuacją tendencji zapoczątkowanej w 2004 r. i wynikało z wyższej dynamiki akty-
wów niż wyniku odsetkowego. Spadek marży odsetkowej mógł się wiązać z nasileniem konkurencji 
między dostawcami usług bankowych, w szczególności na rynku kredytów mieszkaniowych i kon-
sumpcyjnych. Rosnąca konkurencja w sektorze bankowym może stać się dla banków impulsem do 
większej dbałości o efektywność działania oraz jakość świadczonych usług.

183  Sytuacja finansowa banków w 2005 r. Synteza. Warszawa 2006, NBP,  s. 14.
184  należy pamiętać, że wyniki sektora bankowego za 2005 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami z poprzed-
nich okresów ze względu na wprowadzenie międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Szerzej 
na ten temat w: Sytuacja finansowa banków w 2005 r. Synteza. Warszawa 2006, NBP, s. 14.
185  W 2005 r. głównym źródłem był wzrost przychodów z tytułu odsetek od sektora niefinansowego 
(o 2 088 mln zł).
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Tabela 4.1.13. Wybrane wskaźniki rentowności i efektywności sektora bankowego w latach 
2002–2005 (w %)

2002 2003 2004 2005

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)1 0,5 0,5 1,4 1,7

Stopa zwrotu z kapitału (ROE)2 5,8 5,8 17,2 20,8

Koszty operacyjne3/aktywa 4,0 3,9 3,7 3,5

Marża odsetkowa netto (NIM)4 3,4 3,2 3,3 3,3

Dochody pozaodsetkowe5/aktywa 2,9 2,4 2,4 2,3

Należności zagrożone6/należności brutto 21,1 21,2 14,9 11,0

1 ROA – Return on Assets: relacja wyniku finansowego netto do średniej wartości aktywów.
2 ROe – Return on Equity: relacja wyniku finansowego netto do średniej wartości funduszy podstawowych.
3 Koszty działania banku i amortyzacji.
4 nim – Net Interest Margin: relacja różnicy między przychodami odsetkowymi a kosztami odsetkowymi do średniej war-
tości aktywów.
5 m.in. wynik z tytułu prowizji, przychody z udziałów lub akcji i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie 
dochodów, wynik operacji finansowych, wynik z pozycji wymiany.
6 Do wyliczenia tej relacji wykorzystano definicję należności zagrożonych dla banków stosujących polskie standardy 
rachunkowości, zaliczając do tej grupy należności poniżej standardu, wątpliwe oraz stracone (od stycznia 2004 r. obo-
wiązują zmienione zasady klasyfikacji należności i tworzenia rezerw celowych). Do obliczeń wykorzystano wartość należ-
ności od sektora niefinansowego. Banki stosujące mSSF jako należności zagrożone wykazują te należności, co do których 
stwierdzono obiektywne dowody utraty wartości (zgodnie z mSR 39) i uznano je za należności, które utraciły wartość 
zgodnie z zasadami określonymi w mSR 39.
Źródło: nBP.

Rok 2005 był już drugim z kolei rokiem, w którym udział należności zagrożonych w należnościach 
brutto banków komercyjnych istotnie się obniżył (w ciągu dwóch lat o 10,7 pkt proc.), osiągając poziom 
11,5%. najważniejszy wpływ na poprawę jakości należności miało zastosowanie oceny ryzyka kredyto-
wego zgodnie z mSR 39 przez banki stosujące międzynarodowe Standardy Rachunkowości. W grupie 
tych banków zaobserwowano spadek należności zagrożonych o 19,6% w stosunku do 2004 r., podczas 
gdy w sektorze banków komercyjnych ogółem spadek ten wyniósł 16,6%. innymi czynnikami, które mia-
ły wpływ na poprawę jakości należności w 2005 r., były: lepsza sytuacja ekonomiczno-finansowa kre-
dytobiorców, wynikająca z poprawy koniunktury gospodarczej, lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym, 
a także spisywanie przez część banków należności straconych do ewidencji pozabilansowej. W bankach 
komercyjnych, podobnie jak w całym sektorze, stopy zwrotu z kapitału i aktywów osiągnęły poziom 
odpowiednio o 2,5 oraz 0,3 pkt proc. wyższy niż w 2004 r. (tabela 4.1.14).

Wykres 4.1.24. Wynik finansowy netto banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce 
w latach 2002–2005

Źródło: nBP.
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Tabela 4.1.14. Wybrane wskaźniki rentowności i efektywności banków komercyjnych w latach 
2002–2005 (w %)

2002 2003 2004 2005

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,5 0,5 1,4 1,7

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 5,2 5,4 17,1 21,1

Koszty operacyjne/aktywa 3,8 3,7 3,4 3,3

Marża odsetkowa netto (NIM) 3,3 3,1 3,2 3,1

Dochody pozaodsetkowe/aktywa 2,8 2,4 2,4 2,3

Należności zagrożone/należności brutto 22,0 22,2 15,5 11,5

uwaga: patrz wyjaśnienie do tabeli 4.1.13.
Źródło: nBP.

Tabela 4.1.15. Wybrane wskaźniki rentowności i efektywności banków spółdzielczych latach 
2002–2005 (w %)

2002 2003 2004 2005

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

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 18,2 12,2 18,3 17,4

Koszty operacyjne/aktywa 6,6 6,2 5,8 5,3

Marża odsetkowa netto (NIM) 6,7 5,6 5,9 5,6

Dochody pozaodsetkowe/aktywa 3,0 2,9 2,6 2,1

Należności zagrożone/należności brutto 7,3 7,2 5,5 4,9

uwaga: patrz wyjaśnienie do tabeli 4.1.13.
Źródło: nBP.

Badając zmiany w stosunku do 2004 r., nietrudno zauważyć, że tendencje kształtowania się 
wskaźników efektywności w sektorze banków spółdzielczych były podobne jak w sektorze ban-
ków komercyjnych (tabela 4.1.15). W 2005 r. banki spółdzielcze po raz pierwszy miały natomiast 
słabsze wyniki w zakresie zyskowności mierzonej wskaźnikami ROa i ROe niż banki komercyjne 
(pogorszenie odpowiednio o 0,2 oraz 0,9 pkt proc.)186.

W grupie cec-5 poprawę obu wskaźników efektywności zaobserwowano w Polsce oraz w cze-
chach, jednak w polskim sektorze bankowym była ona wyraźniejsza (wykresy 4.1.25 i 4.1.26). W przy-
padku pozostałych krajów cec-5187 tendencja kształtowania się wartości wskaźnika ROa miała odwrot-
ny kierunek do tendencji charakteryzującej wskaźnik ROe. zasadniczo, w grupie państw cec-5 dyna-
mika wskaźników zyskowności w 2005 r. nieco osłabła w porównaniu z poprzednim okresem.

Konkurowanie banków o klienta w 2005 r. – będące wyraźną oznaką dojrzewania segmentu 
usług bankowych – szczególnie trafnie ilustrują szeregi czasowe opisujące wysokość marży odset-
kowej w latach 2000–2005 (wykres 4.1.27). Spadkowa tendencja marży odsetkowej mogła przy-
czynić się do pogorszenia wskaźników ROa na Słowacji i w Słowenii, oraz ROe na Węgrzech. nale-
ży oczekiwać, że tendencja ta utrzyma się w najbliższych latach. Jest ona bowiem naturalną kon-
sekwencją rozwoju sektora finansowego oraz integracji rynków nowych krajów członkowskich 
z rynkami krajów ue-15, gdzie wartość nim jest znacznie niższa188, a także postępującej kon-
wergencji stóp procentowych.

186  Wyższa dochodowość banków spółdzielczych w poprzednich latach wynikała z tego, że w przeciwieństwie do 
banków komercyjnych koncentrowały się na obsłudze rynku lokalnego i nie były w dużym stopniu zaangażowane w fi-
nansowanie przedsiębiorstw, które w okresie spowolnienia gospodarczego miały problemy ze spłacaniem zaciągnię-
tych zobowiązań. Dzięki temu nie odczuwały skutków recesji w takim samym stopniu, jak banki komercyjne. W 2005 r. 
zaangażowanie banków spółdzielczych w kredyty dla przedsiębiorstw wzrosło o 19% i stanowiło około 1/5 całkowi-
tego zaangażowania w sektorze niefinansowym.
187  W ostatnich latach rentowność banków w krajach ue-15 była niższa niż w krajach cec-5 (czechy, Polska, Sło-
wacja, Słowenia i Węgry). Por. Banking Structures in the New EU Member States. Frankfurt, January 2005 ecB, s. 24. 
Publikacja znajduje się na stronie http://www.ecb.int/pub/pdf/other/bankingstructuresnewmember statesen.pdf.
188  W 2004 r. wartość wskaźnika marży odsetkowej (średnia arytmetyczna) w krajach ue-15 wynosiła 1,41 oraz 2,67 
w krajach ue-10. EU Banking Sector Stability. Frankfurt, October 2005, ecB, s. 55–56. Publikacja znajduje się na stro-
nie http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eubankingsectorstability2005en.pdf.
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4.1.5. Konsolidacja i koncentracja sektora bankowego

największe natężenie konsolidacji w sektorze bankowym w Polsce miało miejsce w latach 
1999–2002. W okresie 2003–2004 uległo ono znacznemu osłabieniu i bezpośrednio wiązało się 
ze spadkiem tempa konsolidacji dużych grup finansowych na świecie. możliwe, że dążenia pod-

Wykres 4.1.25. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) w sektorach bankowych krajów CEC-5

Źródło: nBP, banki centralne czech, Węgier, Słowacji i Słowenii.
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Wykres 4.1.26. Stopa zwrotu z kapitału (ROE) w sektorach bankowych krajów CEC-5

Źródło: nBP, banki centralne czech, Węgier, Słowacji i Słowenii.
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Wykres 4.1.27. Marża odsetkowa (NIM) w sektorach bankowych krajów CEC-5

Źródło: nBP, banki centralne czech, Węgier, Słowacji i Słowenii.
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miotów sektora bankowego, prowadzące jeszcze niedawno do tworzenia dużych międzynarodo-
wych instytucji finansowych, oferujących pełny zakres usług, w najbliższych latach zostaną zastą-
pione dbałością o rozwój wyraźnie ukierunkowany na specjalizację wewnątrzsektorową w obrębie 
jednego obszaru działalności189.

Procesy konsolidacyjne

W 2004 r. w polskim sektorze banków komercyjnych doszło do dwóch przejęć190, które jednak 
ze względu na wielkość uczestniczących w nich podmiotów nie miały większego wpływu na obecny 
kształt sektora bankowego, natomiast w 2005 r. zmieniała się już tylko struktura właścicielska banków 
komercyjnych191. nie odnotowano żadnej fuzji ani przejęcia. W 2005 r. połączyło się 6 banków spół-
dzielczych, a 2 zostały przejęte. Było to skutkiem realizacji przez podmioty tego sektora ustawowego 
obowiązku osiągnięcia minimalnego poziomu funduszy własnych w wysokości 500 tys. euro.

189  Convergence in the Financial Sector: Where are we coming from and where are we going? “Financial Market 
Trends”, OecD, no. 87, October 2004, s. 59–85.
190  W dniu 27 grudnia 2004 r. Bank Przemysłowy Sa został przejęty przez getin Bank Sa, natomiast 30 grudnia 
2004 r. ge money Bank Sa przejął ge Bank mieszkaniowy.
191  m.in. w lipcu 2005 r. sfinalizowano umowę kupna 98,35% akcji euro Banku Sa przez francuską grupę Société 
générale, atlas Vermoegensverwaltung gmbH (spółka zależna commerzbanku ag) nabył 100% akcji BRe Banku Hipo-
tecznego Sa od BRe Banku Sa (transakcja wewnątrzgrupowa).

Wykres 4.1.28. Wskaźnik HHI oraz liczba podmiotów w sektorze banków komercyjnych  
w latach 1999–2005

Źródło: nBP.
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Wykres 4.1.29. Wskaźnik CR5, CR10, CR15 dla aktywów netto sektora bankowego w latach 
1999–2005

Źródło: nBP.
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Wykres 4.1.30. Struktura podmiotowa aktywów sektora banków komercyjnych według 
aktywów w latach 2003–2005

Źródło: nBP.
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Wykres 4.1.31. Koncentracja sektorów bankowych krajów UE-25 mierzona współczynnikiem 
CR5 dla aktywów w 2004 r.

Źródło:  EU Banking Structures, Frankfurt, October 2005, ecB, s. 50.
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Wykres 4.1.32. Koncentracja sektorów bankowych krajów UE-15, UE-10* i CEC-5 mierzona 
wskaźnikiem koncentracji HHI

* nowe kraje członkowskie ue (cypr, czechy, estonia, malta, litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry).
Źródło: EU Banking Structures. Frankfurt, October 2005, ecB, s. 50 (publikacja znajduje się na stronie http://www.ecb.int/pub/pdf/
other/eubankingstructure102005en.pdf), nBP, banki centralne krajów cec-5.
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Koncentracja

W 2005 r. nie zmieniła się liczba krajowych banków komercyjnych. mimo to odnotowano 
dalszy spadek koncentracji, mierzony wskaźnikiem koncentracji Herfindahla-Hirschmana (HHi)192 
dla aktywów netto, jak również wskaźnikami cR5, cR10 i cR15193

 (wykresy 4.1.28 i 4.1.29).

Wskaźnik cR5 dla aktywów spadł o 1,6 pkt proc. Przyczyną było wolniejsze tempo wzrostu 
aktywów pięciu największych banków (5,7%) – znacznie niższe od przeciętnego tempa wzrostu 
wartości aktywów całego sektora (8,5%). mimo że dynamika rozwoju pozostałych banków obni-
żyła się o 3,6 pkt proc. w stosunku do 2004 r., pozostała wyższa od dynamiki wzrostu aktywów 
pięciu największych podmiotów sektora (wykres 4.1.30). W 2005 r. spadła także wartość wskaź-
ników koncentracji dla kredytów oraz depozytów.

Poziom koncentracji194 sektora bankowego w Polsce był niższy od średniego poziomu kon-
centracji w sektorze bankowym ue-25 (wykres 4.1.31). Wskaźnik cR5 wyniósł 49% i był najniższy 
w grupie krajów cec-5 oraz ue-10. Jednocześnie – pomimo istotnych różnic w historii rozwoju 
bankowości w Polsce oraz w krajach ue-12 – koncentracja sektora nie odbiegała znacznie od kon-
centracji charakteryzującej państwa strefy euro, a w niektórych przypadkach była zdecydowanie 
niższa. Wiązało się to z jednej strony z różnym stopniem dojrzałości systemów bankowych w eu-
ropie, z drugiej – z rozmiarami poszczególnych rynków narodowych. gdyby uszeregować systemy 
bankowe ue-25 od najmniej skoncentrowanego do najbardziej skoncentrowanego, to zarówno 
pod względem wskaźnika cR5, jak i HHi Polska znalazłaby się na 9. miejscu. Pozostałe 16 krajów 
ue miało więc systemy bankowe bardziej skoncentrowane niż Polska. W raporcie Komisji euro-
pejskiej nt. bankowości detalicznej za rok 2005 polski system bankowy wymienia się, wg jednej 
z miar, wśród systemów o najniższym poziomie koncentracji w całej unii europejskiej195.

W latach 2001–2004 zaobserwowano istotne różnice w kształtowaniu się wskaźnika HHi mię-
dzy krajami cec-5 a państwami ue-15 (wykres 4.1.32). W pierwszej grupie HHi wykazywał tendencję 
spadkową, natomiast w krajach ue-15 nieznacznie się zwiększył. Jedną z przyczyn występowania 
wspólnej tendencji w krajach cec-5 mogły być powiązania kapitałowe między ich sektorami ban-
kowymi poprzez tych samych inwestorów strategicznych196. Dywersyfikowali oni swój portfel, loku-
jąc środki finansowe jednocześnie w całym regionie. Powodem obniżania się stopnia koncentracji 
w krajach cec-5 mógł być łatwiejszy dostęp inwestorów zagranicznych do mniejszych lub średnich 
instytucji kredytowych niż do podmiotów o znaczeniu strategicznym. To z kolei sprzyjało zwiększe-
niu chłonności zagranicznych inwestycji bezpośrednich przez mniejsze i średnie banki, które dzięki 
nim rozwijały swoją działalność szybciej niż największe banki. W ten sposób udział małych i średnich 
banków w aktywach wzrósł, a przez to spadł poziom koncentracji w całym sektorze.

4.1.6. Zmiany w ofercie banków

Oferta dla klientów indywidualnych

W 2005 r. banki zintensyfikowały swoje działania na rzecz pozyskania jak największej liczby 
nowych klientów. głównym polem rywalizacji był rynek kredytowy. Banki promowały kredyty miesz-
kaniowe oraz uatrakcyjniały oferty kredytów refinansowych i konsolidacyjnych. miały one zachęcić 
klientów do zrezygnowania z finansowania w konkurencyjnym banku, z którego usług dotychczas 
korzystali. zachętą miało być zmniejszenie obciążeń wynikających z płaconych rat kredytowych.

192  Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHi) dla aktywów netto równy jest sumie kwadratów udziałów poszczegól-
nych podmiotów w aktywach netto sektora. analogicznie obliczane są wskaźniki HHi dla kredytów oraz depozytów. 
Wskaźnik HHi osiąga wartości od 0 do 1 i im wyższa jest jego wartość, tym większa jest koncentracja rynku.
193  CR5, CR10, CR15 oznaczają odpowiednio udział w rynku 5,10 i 15 największych banków, np. w kredytach brut-
to, aktywach, depozytach sektora bankowego.
194  mierzony zarówno wskaźnikiem HHi, jak również udziałem 5,10 lub 15 największych banków w aktywach sek-
tora (odpowiednio cR5, cR10, cR15).
195  Szerzej w: Interim Report II – Current Account and Related Services (Sector Inquiry under Article 17 Regulation 
1/2003 on retail banking). Brussels 17 July 2006, european commission, s. 48.
196  Do najbardziej aktywnych w Polsce należy zaliczyć: unicredito italiano, citibank, ing, KBc, commerzbank (zob. 
także: m. gzyl: Pięć banków rozdaje karty w regionie. „Rzeczpospolita” nr 100/2006,28 kwietnia 2006 r., s. B7).
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zmniejszające się oprocentowanie i tendencja do wzrostu cen na rynku kapitałowym nie 
sprzyjały utrzymywaniu nadwyżek finansowych na kontach bankowych. Banki starały się uatrak-
cyjnić swoją ofertę depozytową w celu ograniczenia odpływu funduszy do innych instytucji finan-
sowych. eksponowano korzyści z inwestowania w lokaty powiązane z funduszami inwestycyjnymi 
i polisami ubezpieczeniowymi. W niektórych bankach tworzono zespoły doradców, których zada-
niem miało być pomaganie nowym klientom w formalnościach związanych ze zmianą banku.

Potwierdzeniem nasilenia walki o klienta jest wartość nakładów banków na akcje promocyj-
ne i reklamowe. Wydatki banków i instytucji z nimi współpracujących na reklamę w 2005 r. zwięk-
szyły się w stosunku do poprzedniego roku o 30%. Banki intensywnie reklamowały konta osobiste, 
produkty inwestycyjne (głównie rachunki oszczędnościowe), kredyty konsumpcyjne i hipoteczne.

Skutkiem, ale i przyczyną działań marketingowych i promocyjnych jest wzrost świadomości 
oraz mobilności klientów banków. W 2005 r. dwa razy więcej osób zmieniło bank niż w 2004 r., 
a co dziesiąty nowy kredyt udzielany był na spłatę starego zadłużenia. nowo pozyskani klienci byli 
również jednym z głównych źródeł wzrostu przychodów banków197.

Modyfikacje oferty kredytowej

głównym polem rywalizacji banków na rynku detalicznym były kredyty hipoteczne – miesz-
kaniowe, konsolidacyjne i refinansowe. Banki łagodziły warunki i kryteria udzielania kredytów198. 
W 2005 r. znacznie obniżyły m.in. prowizje i opłaty związane z przyznaniem i uruchomieniem kre-
dytu oraz oprocentowanie. Standardem stał się brak opłat przy rozpatrywaniu wniosków. nie-
które banki w ramach oferty podstawowej rezygnowały również z pobierania prowizji i opłat za 
uruchomienie kredytu, upraszczały procedury i skracały czas rozpatrzenia wniosku do minimum 
(co nie zawsze oznaczało równie szybkie oddanie środków do dyspozycji).

Kredyty mieszkaniowe były najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku kredytowe-
go. Prawie 50-procentowy wzrost ich wartości w portfelach banków w 2005 r. wynikał zarówno ze zwięk-
szonego popytu gospodarstw domowych na finansowanie, jak również z wielu działań promocyjnych ban-
ków. nie bez znaczenia była duża aktywność na tym rynku brokerów oraz doradców finansowych, uła-
twiających klientom porównanie i dopasowanie oferty do indywidualnych możliwości i potrzeb.

Banki stały się bardziej elastyczne i skłonne do negocjacji. Skutkiem zmiany podejścia do 
klientów było otwarcie rynku dla grup o niższych i nieregularnych dochodach, jak również znacz-
ne obniżenie marż. Dla kredytów mieszkaniowych marże spadły do poziomu poniżej 2 pkt proc. 
(a często nawet poniżej 1 pkt proc.), a kredyt w cHF był dostępny już przy oprocentowaniu poni-
żej 2%. Pracownicy działów kredytowych pomagali klientom w załatwieniu dodatkowych formal-
ności, przenosząc ich koszty na bank. Dotyczyło to np. założenia hipoteki czy wyceny nierucho-
mości. Klientów przyciągały również: brak opłat za przewalutowanie kredytu, możliwość wcze-
śniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów (zazwyczaj dopiero po 2–3 latach trwania kredytu), 
karencja w spłacie odsetek (raz w roku na miesiąc lub jednorazowo na kilka miesięcy).

Oferowanie przez banki kredytów refinansowych i konsolidacyjnych było możliwe dzięki 
zmianie warunków panujących na rynku. Spadek stóp procentowych, poprawa wyników banków 
i wzrost konkurencji skłoniły banki do zaproponowania klientom lepszych warunków kredytowania 
od tych, które istniały na początku dekady. Kredyty tego typu zyskały na atrakcyjności, gdyż umoż-
liwiały obniżenie płaconych miesięcznie rat kredytowych i zastąpienie ich jedną, niższą płatnością. 
Wartość kredytu refinansowego mogła nawet przekroczyć kwotę starego zadłużenia. Banki były 
skłonne dodatkowo pokryć większość kosztów i zająć się formalnościami związanymi z operacją 
przeniesienia. zmiana kredytodawcy nie zawsze jednak wiąże się z korzyściami. W przypadku kre-
dytów nominowanych w walutach obcych konieczność przewalutowania może zmniejszyć opła-
calność tej operacji. Również niejasność przepisów podatkowych dotyczących odpisów z tytułu 
ulgi mieszkaniowej ogranicza możliwość zmiany kredytodawcy.

197  Wg badań instytutu Pentor. za: m. Krześniak: Banki konkurują a klienci migrują. „gazeta Prawna” nr 211 (1576) 
z 8–30 października 2005 r., s. 10.
198  Szerzej w: Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. www.nbp.pl.



4

instytucje finansowe

ROzWóJ SySTemu FinanSOWegO W POlSce W 2005 R. 89

Banki promowały również kredyt gotówkowy, zazwyczaj w postaci ofert sezonowych i oka-
zjonalnych. Odbiorcami byli głównie stali klienci – posiadacze kont osobistych i (lub) sprawdzeni 
kredytobiorcy. Pozwalało to bankom ograniczyć ryzyko i formalności, a jednocześnie utrzymać 
wysokie oprocentowanie (15–20%). Relatywnie niskie koszty udzielania tego typu kredytów i wy-
sokie marże powodują ich stałą obecność w ofercie banków.

Konta osobiste i oferta inwestycyjna

Konkurencja na rynku usług detalicznych rośnie z każdym rokiem. Korzystają na tym klien-
ci. Wielość i różnorodność ofert umożliwiają wybór najlepiej dopasowanej do własnych potrzeb. 
W 2005 r. prawie połowa Polaków deklarowała posiadanie konta bankowego (9% miało nawet 
dwa konta), a 13% korzystało z konta internetowego (w 2004 r. 5%)199.

Konto osobiste jest dla banków produktem strategicznym. Wiąże klienta z bankiem, zapew-
nia stały dopływ środków i jest źródłem przychodów (opłaty i prowizje). Rosnąca konkurencja na 
rynku wpływa na ofertę instytucji finansowych w tej dziedzinie. Banki modyfikowały pakiety kont 
osobistych, biorąc pod uwagę m.in. większą dostępność pozabankowych form inwestowania oraz 
konieczność dotarcia do szerszych grup społeczeństwa. Wiele instytucji proponuje np. specjalne 
konta dla młodzieży i studentów – oferta jest dużo korzystniejsza (tańsza) od standardowej i ma 
na celu budowanie trwałych relacji z tą grupą klientów.

Dążenie do obniżki kosztów oraz konkurencja ze strony banków internetowych spowodo-
wały wprowadzenie przez większość instytucji dostępu do rachunku poprzez sieć i umożliwienie 
dokonywania w ten sposób wielu operacji.

nowi klienci banków mogli liczyć na promocyjne warunki przy zakładaniu rachunków, np. 
zwolnienie z opłat za prowadzenie konta czy wydanie karty. Posiadaczom kont w innym banku 
ułatwiano przeniesienie rachunku. Honorowanie dotychczasowej historii dawało natychmiastowy 
dostęp do limitu kredytowego, oprocentowanego wg stawek obowiązujących dla stałych klien-
tów. Pakiety kont osobistych były wzbogacane o dodatkowe usługi, takie jak:

−  możliwość zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych (przede wszystkim funduszy z da-
nej grupy kapitałowej),

− bezpłatne pakiety ubezpieczeniowe,

−  dostęp do rachunku przez internet (często bezpłatny) z możliwością dokonywania ope-
racji taniej niż w oddziale czy przez telefon oraz zakładania lokat z wyższym oprocento-
waniem,

−  dodatkowe, wyżej oprocentowane rachunki o charakterze oszczędnościowym z możliwo-
ścią przenoszenia środków pomiędzy kontami bez utraty odsetek,

− możliwość otwarcia subkonta dla dzieci.

z analizy tabel opłat i prowizji banków w części poświęconej usługom detalicznym wynika 
wyraźna preferencja internetu jako kanału dystrybucji i kontaktu z klientem. Konta internetowe są 
często bezpłatne i wyżej oprocentowane. Wiele operacji dokonywanych przez internet jest bez-
płatnych (niektóre banki określają ich liczbę), a inwestowanie środków jest korzystniejsze (wyższe 
oprocentowanie lokat, brak opłat za wykup i umorzenie jednostek funduszy inwestycyjnych).

Wyniki funduszy inwestycyjnych i rosnące zainteresowanie Polaków tą formą lokowania 
oszczędności wpłynęły na wprowadzenie do oferty banków produktów powiązanych z rynkiem 
kapitałowym. Było to również odpowiedzią na odpływ środków z systemu bankowego. lokaty 
powiązane z innymi formami inwestowania można podzielić na dwa rodzaje:

−  inwestycyjne lub z gwarantowaną stopą zwrotu – oprocentowanie składa się z dwóch 
części: stopy minimalnej i premii, zależnej od kształtowania się określonego indeksu gieł-
dowego (kapitałowego lub surowców) bądź kursu walutowego,

199  na podstawie badań instytutu Pentor. za: S. Koczot: Konta bankowe pomagają pomnażać kapitał. „gazeta Praw-
na” nr 229 (1594) z dnia 25–27 listopada 2005 r., s. 21.
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−  dualne, będące kombinacją rachunku terminowego i inwestycji w wybrany fundusz rynku 
kapitałowego lub wskazane papiery wartościowe (np. obligacje skarbowe); połowa kwoty 
pozostaje na lokacie, a druga część inwestowana jest zgodnie z profilem produktu.

Wśród tradycyjnych form lokowania na uwagę zasługują programy (rachunki) systematycz-
nego oszczędzania, dołączane często do kont osobistych. Oprocentowanie rośnie wraz ze zwięk-
szeniem kwoty kapitału, a klient może w każdej chwili dysponować zgromadzonymi środkami, 
dokonując wypłat lub przelewów. Jednak banki narzucają ograniczenia liczby bezpłatnych operacji 
i minimalnej wysokości utrzymywanego salda. Oprocentowanie jest porównywalne z lokatami 
o stałej stopie procentowej, jednak bez utraty odsetek w przypadku wycofania pieniędzy (w ra-
mach narzuconych limitów).

inną formą skłonienia klientów do utrzymywania pieniędzy na rachunkach bankowych są 
lokaty progresywne (dynamiczne). Wraz z wydłużaniem się czasu trwania lokaty rośnie oprocen-
towanie w stosunku do poziomu oprocentowania na początku okresu.

Zmiany w ofercie bankowej dla przedsiębiorstw

Rosnący udział przedsiębiorstw w budowaniu bazy depozytowej banków, a z drugiej strony 
ryzyko utraty tych klientów ze względu na ich niski popyt na kredyt powodowały, że w 2005 r. 
banki poświęciły więcej uwagi kształtowaniu oferty dla tego sektora. Było to widoczne zwłaszcza 
w segmencie małych i średnich firm.

Wysoki udział finansowania projektów inwestycyjnych ze źródeł wewnętrznych przy słabym 
zainteresowaniu zaciąganiem kredytów powodował, że banki starały się uatrakcyjniać oferty, zwłasz-
cza za pomocą produktów ułatwiających zarządzanie płynnością. Dodatkowe usługi w ramach 
rachunków bieżących i jednoczesne umożliwienie przedsiębiorstwom zaciągania kredytu na dowol-
ny cel wyłącznie na podstawie badania zdolności kredytowej w momencie zakładania rachunku spra-
wiły, że podział kredytów na inwestycyjne, obrotowe czy eksportowe stawał się coraz mniej wyraź-
ny. Wraz z założeniem konta banki coraz częściej oferowały dodatkowe pakiety produktów w po-
staci kredytu w rachunku bieżącym czy karty kredytowej, zwiększając jednocześnie limity kredytowe. 
Dla firm oznaczało to spadek kosztów kredytu, ponieważ bez dodatkowych opłat i formalności za 
pomocą kredytu w rachunku bieżącym mogły sfinansować więcej swoich potrzeb.

Jeśli chodzi o ofertę depozytową, to poza tradycyjnymi lokatami banki oferowały przedsię-
biorstwom specjalne rachunki rozliczeniowe, tzw. konta lokacyjne, zapewniające oszczędzającym 
atrakcyjniejsze oprocentowanie z jednoczesną możliwością dokonywania wpłat i wypłat bez utra-
ty naliczonych odsetek.

niektóre banki rozszerzyły również swoją ofertę o elektroniczną obsługę transakcji i czyn-
ności dokumentowych przez internet. Dzięki profesjonalnym systemom informatycznym przed-
siębiorstwa otrzymały możliwość zdalnego dostępu i zarządzania transakcjami akredytyw i inkasa 
na każdym etapie ich realizacji, tj. od przygotowania zlecenia do jego rozliczenia. W ofercie poja-
wiła się z kolei specjalistyczna usługa rozliczeniowa, dzięki której przedsiębiorstwa wystawiające 
wiele rachunków i opłat mogły usprawnić proces obsługi i wpływu należności od kontrahentów, 
a jednocześnie wyeliminować błędy księgowe w raportach i na wyciągach. Dodatkowo taka usłu-
ga pozwala przedsiębiorstwom na automatyczne wczytywanie danych o dokonanych wpłatach do 
systemu finansowo-księgowego na podstawie pliku otrzymywanego z banku.

Banki coraz częściej oferowały różnego rodzaju karty płatnicze dla przedsiębiorstw, przy 
czym ich aktywność na tym obszarze nie ograniczała się do przedsiębiorstw, ale obejmowała 
również inne podmioty, np. spółdzielnie mieszkaniowe. Powszechniejsze stawały się również 
produkty szeroko rozumianej bankowości elektronicznej. Dostęp do rachunku bankowego, moż-
liwość dokonywania przelewów, a także skorzystania z kalkulatora internetowego do spraw-
dzenia zdolności kredytowej to już standardowe usługi oferowane przez banki. nowością było 
natomiast wykorzystanie przez niektóre banki możliwości wynikających z ustawy o elektronicz-
nych instrumentach płatniczych do uatrakcyjnienia swojej oferty dla przedsiębiorstw. np. jed-
nostki samorządu terytorialnego mogły usprawniać wypłaty różnego rodzaju świadczeń socjal-
nych i obniżać koszty dzięki specjalnej karcie płatniczej, którą otrzymywał świadczeniobiorca. 
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Karta była zasilana co miesiąc kwotą przyznanego świadczenia, a środki można było otrzymać 
w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw korzystaniem z usług w ramach 
grupy kapitałowej banki oferowały usługę cash pooling, która umożliwia efektywne zarządzanie 
płynnością na rachunkach prowadzonych przez jeden bank dla podmiotów z jednej grupy. Cash 
pooling pozwala na uzyskanie przez podmioty gospodarcze korzyści odsetkowych poprzez zsu-
mowanie przez bank dodatnich oraz ujemnych sald rachunków podmiotów z danej grupy na jed-
nym rachunku zbiorczym (obliczenie należnych odsetek jest możliwe bez transferu środków pomię-
dzy tymi rachunkami200). W 2005 r. kilka banków wprowadziło do swojej oferty również usługę 
leasingu i faktoringu (dostępną w oddziale banku). Jeden bank oferował tzw. faktoring z przeję-
ciem ryzyka, w ramach którego nabywał wierzytelności firmy i przejmował ryzyko związane 
z ewentualną niewypłacalnością jej kontrahentów.

coraz bardziej kompleksowa oferta banków dla małych i średnich przedsiębiorstw przeja-
wiała się również tym, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, coraz więcej banków kon-
struowało tzw. oferty pakietowe. W ramach pakietu, otwierając rachunek w danym banku, przed-
siębiorstwo otrzymywało możliwość korzystania z bankowości internetowej, usług WaP, SmS 
i bankowości telefonicznej, a do pakietu była dołączana karta płatnicza. Podobnie jak w segmen-
cie gospodarstw domowych poprawiająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw sprzyjała łago-
dzeniu kryteriów i warunków przyznawania kredytów. Było to szczególnie widoczne w stosunku 
do podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Usługi bankowości internetowej

ze względu na specyfikę działalności sektora bankowego, zwłaszcza konieczność szybkiej 
i wydajnej wymiany informacji oraz częstego i możliwie nieograniczonego kontaktu z klientem, 
banki chętnie wprowadzały innowacje związane z postępem technicznym, szczególnie z zastoso-
waniem internetu.

Wyniki badań claessensa z 2001 r., dotyczące wykorzystania w systemie finansowym elektronicz-
nych kanałów dystrybucji usług, sugerują, że do 2010 r. bogatsze kraje osiągną ponad 80-procentowy 

200  można wyróżnić 3 rodzaje cash poolingu: notional cash-pooling, zero-balancing cash-pooling (tzw. rzeczywisty 
cash pooling) oraz near-zero-balancing cash-pooling. Rzeczywisty transfer środków pieniężnych nie występuje w przy-
padku notional cash-pooling (tzw. wirtualna konsolidacja). Odsetki są naliczane od salda głównego, a następnie prze-
lewane na poszczególne subkonta. Szerzej w: m. Dłubak: Cash-pooling – zaawansowany instrument optymalizujący 
przepływy finansowe grupy kapitałowej. „Prawo Przedsiębiorcy” nr 032/2006.

Wykres 4.1.33. Udział rachunków z dostępem przez Internet w liczbie rachunków bieżących 
ogółem w 2004 r.

Źródło: Blue Book: payment and securities settlement systems in the EU and in the acceding countries. Addendum incorporating 2004 
data, Frankfurt, 2006, ecB. 

6,2

15,5 15,6 16,0 16,1 18,6
21,5

24,3 26,3
28,9

32,4
37,8

-10
-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

%

Cy
pr

Po
ls

ka

M
al

ta

Po
rtu

ga
lia

W
lk

. B
ry

ta
ni

a

W
ło

ch
y

Be
lg

ia

Irl
an

di
a

Fi
nl

an
di

a

Sł
ow

ac
ja

Cz
ec

hy

Ni
em

cy

2004 Zmiana 2004/2001



92

4

instytucje finansowe

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

poziom elektronicznej penetracji systemu finansowego201. Dystans między krajami rozwijającymi 
się a krajami rozwiniętymi zmniejszy się w latach 2001−2010 średnio o 40-50 pkt proc. Tempo roz-
woju e-finance oraz punkt startu będą zależały przede wszystkim od istniejącej infrastruktury tech-
nicznej oraz otwartości rynków. niewątpliwie usługi te będą miały istotny wpływ na przyszły 
kształt systemu finansowego202.

Sądząc po statystykach opublikowanych w marcu 2006 r. przez ecB na temat wykorzystania 
nowoczesnych technologii w systemach rozliczeniowych europejskiego sektora bankowego, 
rachunki bankowe z opcją dostępu przez internet bądź bankowe rachunki internetowe przyjęły się 
także w Polsce (wykres 4.1.33)203. Prognozowany przez Claessensa poziom penetracji e-finance dla 
Polski w wysokości 18% w 2005 r. jest zbliżony do udziału rachunków z dostępem przez internet 
w ogólnej liczbie bankowych rachunków bieżących (16%, podobnie jak malta, Włochy i Portuga-
lia). Ponieważ gros rachunków internetowych w Polsce otwarto w ciągu ostatnich kilku lat (przy-
rost wskaźnika w latach 2001–2004 o 12 pkt proc., do poziomu 16%), można stwierdzić, że pol-
ski sektor bankowy na tle wybranych krajów europejskich charakteryzuje się dużą dynamiką wzro-
stu. liczba banków oferujących serwisy internetowe w ostatnich kilku latach istotnie się zwięk-
szyła. W 1999 r. tylko 3 banki świadczyły usługi przez internet, a na koniec 2005 r., podobnie jak 
rok wcześniej, było ich już 19. Oferta standardowo kierowana jest zarówno do firm, jak i klientów 
indywidualnych. liczba klientów korzystających z rachunków internetowych charakteryzowała się 
wysoką dynamiką (wykres 4.1.34). W 2005 r. odnotowano w Polsce przyrost liczby osób korzy-
stających z rachunków przez internet o ponad 52%. W 2004 r. wynosiła ona około 5 mln, w 2005 r. 
zaś osiągnęła poziom 7,7 mln użytkowników. O znaczeniu bankowości elektronicznej świadczy 
chociażby fakt, że pod koniec 2005 r. w jednym z największych polskich banków komercyjnych aż 
82% transakcji klienci przeprowadzili drogą elektroniczną204.

Bankowość internetowa jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów ryn-
ku. Bezpośrednie korzyści dla banków, w szczególności banków wirtualnych, wiążące się z udo-
stępnianiem produktów kanałami elektronicznymi to:

201  Obecnie nie istnieje jednolity miernik poziomu penetracji sektora usług finansowych przez systemy elektroniczne. 
autor wspomnianego badania proponuje syntetyczny wskaźnik oparty na odsetku klientów korzystających z rachun-
ków bankowych przez internet, procentowym udziale transakcji brokerskich zawieranych przez internet w ogólnej licz-
bie transakcji brokerskich oraz liczbie terminali do płatności kartą. Wskaźnik osiąga wartości od 1% do 100%. Por. 
S. claessens, T. glaessner, D. Klingebiel: E-Finance in Emerging Markets: Is Leapfrogging Possible? World Bank, Finan-
cial Sector Discussion Paper, no. 7/2001, s. 11.
202  Wg claessensa rozwój finansów elektronicznych wpłynie na wzrost konkurencji na rynku, co uwidoczni się m.in. 
znacznym spadkiem marży (zob także: S. claessens, T. glaessner, D. Klingebiel: Electronic Finance: Reshaping the 
Financial Landscape Around the World. World Bank, Financial Sector Discussion Paper, no. 4/2000). 
203  Blue Book: Payment and Securities Settlement Systems in the EU and in the Acceding Countries. Frankfurt, March 
2006, ecB.
204  l. Piesik: Bankowość elektroniczna. „gazeta Bankowa” nr 5(901), 30 stycznia 2006 r., s. 37–38.

Wykres 4.1.34. Liczba firm i klientów indywidualnych korzystających z rachunków 
internetowych

Źródło: zBP.
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− szybkość obsługi,

− wykorzystanie jednego kanału dystrybucji do możliwie wielu produktów,

− brak kosztów związanych z tworzeniem sieci oddziałów oraz mniejsza zależność od istnieją-
cej infrastruktury lokalnej,

− brak konieczności przetwarzania dokumentów w formie papierowej,

− eliminacja zagrożeń związanych z fałszerstwami dokumentów papierowych,

− niższy koszt obsługi pojedynczego klienta205.

Banki wykorzystujące sieć internetową do świadczenia usług zyskują przewagę konkuren-
cyjną nad podmiotami pozostającymi przy tradycyjnych metodach. zarówno banki opierające dzia-
łalność operacyjną na tradycyjnych oddziałach i umożliwiające klientom obsługę rachunku przez 
internet, jak również banki wirtualne206, tj. takie, które nie mają tradycyjnych placówek, nierzadko 
napotykają bariery rozwojowe. Do najistotniejszych problemów oraz kosztów wiążących się z wy-
korzystaniem sieci internetowych w bankowości można zaliczyć:

−  zapewnienie odpowiedniego systemu zabezpieczeń przed cyberprzestępstwami, jak rów-
nież ryzykiem operacyjnym związanym z obsługą rachunków,

−  ograniczenie osobistych kontaktów klientów z bankiem, co w krótkim okresie ujawni 
utrwalone przez lata obawy i nawyki osób korzystających dotychczas z usług bankowych 
wyłącznie w formie tradycyjnej, w dłuższej perspektywie natomiast może utrudnić pozy-
skiwanie stałej klienteli i sprzyjać jej rotacji między konkurującymi instytucjami, a w re-
zultacie wpływać na stabilność sytuacji finansowej banków,

−  przeniesienie kosztów banku związanych z tradycyjną obsługą na samego klienta przez 
konieczność zakupu odpowiedniego sprzętu oraz zapewnienia dostępu do sieci – może 
to być barierą dla mniej zamożnej części klienteli207,

− w przypadku Polski także mała dostępność oraz wysokie ceny usług internetowych.

Według wyników ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2004 r. wśród prezesów zarządów 
wszystkich banków komercyjnych w Polsce oraz wybranych banków spółdzielczych 97% respon-
dentów postrzega bankowość internetową jako najważniejszą metodę kontaktu z klientami indy-
widualnymi w ciągu najbliższych kilku lat. mimo że pod względem liczby użytkowników internet 
stał się drugim najważniejszym kanałem komunikacji, zauważa się jednocześnie podtrzymanie roli 
tradycyjnych kanałów dostępu208. W zdecydowanej większości banków rachunek internetowy ofe-
rowany jest równolegle z tradycyjnymi możliwościami dostępu do usług bankowych209.

należy jednak oczekiwać, że korzystanie z bankowości internetowej będzie w Polsce coraz 
powszechniejsze, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw. Wpłynie to na funkcjonowanie banków 
poprzez zmiany wielkości i struktury kosztów oraz rozwój zatrudnienia w kierunku zwiększenia 
działów informatycznych.

205  usługi świadczone przez banki za pośrednictwem nietradycyjnych kanałów dystrybucji są średnio 2–3 razy tań-
sze niż te same usługi w przypadku, gdy w ich dystrybucję zaangażowany jest oddział (por. Komentarz do zarzutów 
stawianych sektorowi bankowemu na podstawie raportu pt. „Zagrożenia dla konsumentów na rynku bankowości deta-
licznej w Polsce”. 2003 r., s. 13, materiały dostępne na stronie internetowej http://www.zbp.pl).
206  Więcej nt. banków oferujących usługi przez internet w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. NBP, 
Warszawa, listopad 2005, s. 84–87.
207  Access to finance – What does it mean and how savings banks foster access. World Savings Banks institute, euro-
pean Savings Banks group, “Perspectives” no. 49, January 2006, s. 63.
208  65% respondentów oceniło osobiste wizyty w oddziale jako jedną z głównych metod kontaktu z klientem. Wię-
cej nt. rezultatów badania w: m.m. Polasik: Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce – w świetle badań ankieto-
wych. „Bank i Kredyt” nr 8/2005, s. 58.
209  Szerzej nt. rozwoju bankowości wirtualnej i dystrybucji wielokanałowej w: c. Skinner: Something to Talk About. 
“The Banker”, 2 august 2004. Także: a. Hislop: Whatever Happened to Joined-up Banking. “The Banker”, 2 September 
2004.
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4.1.7. Perspektywy

Podobnie jak w całym europejskim sektorze bankowym rok 2005 był korzystny również dla 
banków w Polsce. Poprawiły one swe wyniki finansowe i zwiększyły akcję kredytową – zwłaszcza 
w segmencie gospodarstw domowych210. ze względu na zmieniające się preferencje klientów 
indywidualnych co do sposobu lokowania oszczędności wydaje się, że w kolejnych latach wzrost 
akcji kredytowej będzie jednym z podstawowych czynników determinujących kształt bankowości 
detalicznej w Polsce. Warto zauważyć, że stopniowa zmiana banków w roli pośredników między 
oszczędzającymi i pożyczającymi następuje w całym europejskim sektorze bankowym.

Polską bankowość charakteryzuje znacznie szybsze tempo rozwoju niż bankowość w po-
zostałych krajach unii europejskiej211. umiejętność dostosowywania się krajowego sektora ban-
kowego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego i chęć wykorzystania płynących stąd moż-
liwości można zaobserwować w wielu dziedzinach. Rozwój systemu finansowego powoduje, że 
banki coraz częściej stają się pośrednikami świadczącymi usługi lub oferującymi produkty innych 
instytucji finansowych (przykładem może być rozwój bancassurance), przy czym ryzyko związane 
z danym produktem czy usługą nie przechodzi na bank. Jednocześnie poszerza się oferta usług 
bankowych, o czym może świadczyć np. angażowanie się przez banki w finansowanie transakcji 
wykupów wspomaganych (ang. leveraged buyout)212. Banki zainteresowały się również nowymi 
rynkami, np. możliwościami, jakie daje Polsce handel prawami do emisji dwutlenku węgla. Ponie-
waż prawie tysiąc polskich firm ma uprawnienia do wypuszczania do atmosfery około 239 mln ton 
dwutlenku węgla rocznie, dla banków obrót papierami wartościowymi w postaci praw do emisji 
może oznaczać możliwość osiągnięcia dodatkowych zysków.

W 2006 r. ma wejść w życie tzw. ustawa o przeciwdziałaniu lichwie213. ma ona ograniczać 
maksymalne oprocentowanie kredytu bankowego do wysokości czterokrotności oprocentowania 
kredytu lombardowego. ustawa nie będzie dotyczyła najdynamiczniej rozwijającego się w Polsce 
segmentu bankowości – kredytów mieszkaniowych, a zatem nie wpłynie na spowolnienie tempa 
jego rozwoju w nadchodzących latach.

W 2005 r. zaobserwowano również próby przeprowadzenia przez niektóre banki transakcji 
sekurytyzacyjnych (ramka 4.1.1). ze względu na brak odpowiednich uregulowań prawnych, a tak-
że wysokie współczynniki wypłacalności w polskich bankach oraz utrzymującą się nadpłynność 
w sektorze trudno przewidzieć dalsze kierunki rozwoju sekurytyzacji w Polsce. Według niektórych 
opinii przeprowadzaniem takich transakcji mogą być zainteresowane mniejsze banki, które – 
w przeciwieństwie do największych banków detalicznych – mają odmienną strukturę źródeł finan-
sowania, tzn. w mniejszym stopniu opartą na depozytach gospodarstw domowych214.

O tym, że sektor bankowy osiągnął wysoki poziom rozwoju, może również świadczyć male-
jące zaangażowanie europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (eBOiR) we współfinansowanie 
projektów w Polsce. zgodnie ze swoją strategią eBOiR stopniowo wycofuje się bowiem ze stabil-
nych ekonomicznie gospodarek. z drugiej strony widać rosnące zainteresowanie polskim rynkiem 
ze strony zagranicznych banków komercyjnych. Od dnia wstąpienia Polski do unii europejskiej do 
końca 2005 r. do Komisji nadzoru Bankowego wpłynęło 99 notyfikacji o zamiarze podjęcia przez 
instytucje kredytowe działalności transgranicznej na terytorium Polski oraz 11 notyfikacji o za-
miarze podjęcia działalności w formie oddziału instytucji kredytowej215.

210  W krajach ue szybko wzrastały również kredyty dla przedsiębiorstw.
211  J. zaręba: Tendencje rozwoju polskiego rynku usług finansowych. W: Integracja europejskiego rynku finansowego 
– zmiana roli banków krajowych. zeszyty BRe Bank caSe nr 80/2005.
212  Tj. rodzaju wykupu; do jego przeprowadzenia część środków na przejęcie spółki pochodzi z kredytu bankowego.
213  ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.u. 
z 2005 r., nr 157, poz. 1316).
214  P.  cyburt: Sekurytyzacja bankowych kredytów hipotecznych. W: Sekurytyzacja aktywów bankowych. zeszyty BRe 
Bank caSe nr 82/2006.
215  Informacja o działalności Komisji Nadzoru Bankowego w 2005 r. Warszawa 2005, NBP. Dane na koniec listopada 
2005 r.
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SEKURytyZacja

Pojęcie
Sekurytyzacja jest alternatywną metodą finansowania przez instytucję finansową dzia-

łalności poprzez wykorzystanie aktywnej strony bilansu – w przeciwieństwie do metod tra-
dycyjnych, angażujących wyłącznie stronę pasywną. Polega ona na wydzieleniu puli jedno-
rodnych aktywów, które następnie usunięte z bilansu inicjatora procesu są zabezpieczeniem 
płynnych papierów wartościowych emitowanych w tym procesie1. W wyniku sekurytyzacji 
następuje przesunięcie ryzyka, którym obarczony jest portfel aktywów, od ich dotychcza-
sowego posiadacza do innego podmiotu, np. prawnie usamodzielnionej spółki specjalnego 
przeznaczenia, zwanej również spółką celową (ang. SPV – Special Purpose Vehicle)2, a osta-
tecznie do nabywców wyemitowanych papierów wartościowych. W przypadku transferu 
aktywów do spółki dokonywane jest transzowanie – na bazie portfela aktywów wyod-
rębnionych do sekurytyzacji spółka emituje papiery wartościowe w transzach o różnym pro-
filu ryzyka i różnej stopie zwrotu. Transza o największym ryzyku (tj. equity bądź mezzanine 
note) jest podporządkowana w stosunku do pozostałych transz o mniejszym ryzyku (wyż-
szym ratingu). Oznacza to, że w pierwszej kolejności absorbuje ona ewentualne straty wyni-
kłe z braku płatności z portfela aktywów bazowych. Jeśli wartość straty przewyższa wartość 
tej transzy, strata dotyka następnie transze położone wyżej w strukturze podporządkowa-
nia3. Technika sekurytyzacyjna zaliczana jest do szerszej grupy finansowych instrumentów 
strukturyzowanych4.

inicjatorem procesu jest najczęściej pierwotny właściciel aktywów bazowych, który 
przenosi ich własność lub prawo do przychodów na spółkę celową. często prowadzi też 
późniejszą obsługę aktywów aż do zakończenia sekurytyzacji. Spółka celowa emituje dłuż-
ne papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, zaciągając zobowiązania w stosunku do 
ich nabywców (inwestorów). Bilansowe wydzielenie aktywów umożliwia znaczne ogranicze-
nie ryzyka upadłości emitenta. Przychody z emisji są następnie przekazywane inicjatorowi, 
a częściowo przeznaczane na późniejszy wykup papierów wartościowych od inwestorów.

Rodzaje
W zależności od rodzaju aktywów bazowych rozróżnia się następujące rodzaje emi-

towanych papierów dłużnych:
−  mBS, tj. instrumenty oparte na wierzytelnościach zabezpieczonych hipoteką (w tym 

Residential MBS, oparty na zobowiązaniach osób indywidualnych, oraz Commercial 
MBS, oparty na hipotekach komercyjnych);

−  aBS, tj. papiery wartościowe oparte na pozostałych rodzajach aktywów, m.in. wie-
rzytelnościach związanych z funkcjonowaniem kart kredytowych oraz finansowa-

Ramka 4.1.1

1  a. Waszkiewicz: „Papierowe” bogactwo sekurytyzacji. „Bank i Kredyt” nr 4/2004, s. 16 (Por. g. michalski: 
Leksykon zarządzania finansami. Warszawa 2004, Wyd. c.H. Beck, s. 96).
2  W przypadku emisji certyfikatów funduszu przez podmiot sekurytyzujący (zamiast instrumentów dłużnych) 
często nie dochodzi do tworzenia spółki celowej, ponieważ tworzeniem i obsługą funduszu zajmuje się posia-
dacz aktywów, a przepływy pieniężne z tytułu tych aktywów są zsynchronizowane z płatnościami dla posia-
daczy certyfikatów (Patrz: i.a. Raczkowska: Sekurytyzacja wierzytelności bankowych. Warszawa 2001, Wyd. 
KiK, s. 18).
3  Szerzej nt. sposobów definiowania sekurytyzacji w: Sekurytyzacja aktywów bankowych. zeszyty BRe Bank  
caSe, nr 82/2006, s. 5–6,21–22.
4  Kategoria finansowych instrumentów strukturyzowanych obejmuje wszelkie niestandardowe metody finan-
sowania oparte nie na ratingu kredytowym strony finansowanej, ale na wartości realizowanego projektu bądź 
konkretnych aktywów. Finansowanie strukturyzowane jest zazwyczaj lepiej dopasowane do potrzeb dłużnika 
niż finansowanie tradycyjne. Przykłady to: sekurytyzacja, obligacje zamienne, obligacje z prawem wykupu na 
żądanie (na podstawie: Structured Finance for Central & Eastern European Banks: The Way of the Future? Mate-
riały seminaryjne, credit comments, Bacee, Wiedeń, 15–16 listopada 2005).
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niem konsumenckim, przyszłych strumieniach pieniężnych (np. należności handlowe, 
wierzytelności leasingowe), aktywach wydzielonej części przedsiębiorstwa;

−  cDO, tj. papiery wartościowe oparte na długu (w szczególności clOs – Collateralized 
Loan Obligations, czyli instrumenty oparte na kredytach, oraz cBOs – Collateralized 
Bond Obligations emitowane w oparciu o obligacje).

Historia
Historia sekurytyzacji sięga 1970 r., kiedy w związku z dynamicznym rozwojem ryn-

ku mieszkaniowego w Stanach zjednoczonych i koniecznością poszukiwania nowych źró-
deł finansowania rozpoczęła działalność rządowa agencja ginnie mae gnma (Government 
National Mortgage Association), która dokonała pierwszej na świecie sekurytyzacji opartej 
na portfelu kredytów hipotecznych (mBS)5. Pierwsze papiery wartościowe wyemitowane 
przez Sperry lease Finance corporation oparte na aktywach innych niż kredyty hipoteczne 
pojawiły się w 1985 r. również w Stanach zjednoczonych. W ten sposób powstała metoda 
finansowania pozwalająca pozyskiwać środki nie przy wykorzystaniu biernej strony bilan-
su, ale poprzez aktywa. W europie pierwsze emisje sekurytyzacyjne (mBS) przeprowadzono 
w 1987 r.6

Rynek sekurytyzacyjny
Obecnie w strukturze europejskiego rynku sekurytyzacyjnego dominują papiery war-

tościowe zabezpieczone hipoteką (mBS). Stanowią one 67% wartości transakcji sekurytyza-
cyjnych dokonywanych w europie (wykres 4.1.35). Drugi pod względem popularności rodzaj 
instrumentów sekurytyzacyjnych to papiery wartościowe zabezpieczone pozostałymi akty-
wami (aBS) – około 19%.

Wykres 4.1.35. Rynek sekurytyzacyjny w Europie – rozmiar oraz struktura według 
krajów i rodzajów instrumentu sekurytyzacyjnego

Źródło: opracowanie nBP na podstawie ESF Securitisation Data Report, london Winter 2006, eSF.
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5  Finansowe instrumenty strukturyzowane pojawiły się już w XViii wieku w Danii oraz niemczech w postaci 
listów zastawnych (niem. Pfandbrief ).
6  m. Jóźwiak-mijal: Sekurytyzacja należności w procesie transmisji wybranych rodzajów ryzyka. „Problemy 
zarządzania”, nr 2/2005 (8), s. 127.
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Według niektórych ekspertów w nadchodzących latach należy się spodziewać ponownego 
nasilenia procesu konsolidacji w europejskim sektorze bankowym216. Jednocześnie zacierają się 
geograficzne granice aktywności banków na świecie i obecnie stopniowo nadchodzi tzw. era ban-
ków globalnych217, czego potwierdzeniem może być systematyczny wzrost udziału aktywów naj-
większych banków w całkowitej wartości aktywów banków na świecie. W 2005 r. można było 
również zaobserwować wzrost aktywności banków w dziedzinie fuzji transgranicznych. Tego typu 
transakcje wpływają nie tylko na sektory bankowe krajów pochodzenia łączących się banków, ale 
także na sektory bankowe krajów, w których łączące się instytucje odgrywają istotną rolę jako 
inwestorzy zagraniczni. Przykładem takiej transakcji w 2005 r. była planowana fuzja Banku BPH Sa 
i Banku Pekao Sa w rezultacie połączenia banków będących ich większościowymi udziałowcami.

W ostatnich latach zakres fuzji transgranicznych w europie był znacznie ograniczony. Oprócz 
czynników ekonomicznych przyczynami tego były: silne zróżnicowanie systemów prawnych i kul-
turowych oraz decyzje polityczne218. Prace podjęte przez Komisję europejską nad weryfikacją art. 
16 (znaczny pakiet akcji instytucji kredytowej) dyrektywy bankowej219 świadczą o tym, że ogra-
niczenie barier hamujących rozwój fuzji międzynarodowych w europie jest jednym z priorytetów 
Komisji. Podkreślono to w opublikowanej w 2005 r. Białej Księdze w sprawie polityki usług finan-
sowych na lata 2005–2010220.

nie należy się spodziewać, aby w warunkach integracji europejskiej zanikły różnice wynika-
jące z historycznego ukształtowania systemów bankowych w europie. W Polsce, mimo wyraźnego 
dystansu w odniesieniu do różnych wskaźników ilościowych (np. relacja kredytów do PKB), nastą-
pił znaczny rozwój jakościowy sektora bankowego. W kolejnych latach należy oczekiwać dalszego 
rozwoju segmentu bankowości detalicznej. Źródłami przewagi konkurencyjnej będą coraz częściej 
czynniki o charakterze pozafinansowym, takie jak wysoka jakość świadczonych usług, innowacyj-

216  Np. Gra w nowej skali. Jak powstają globalni liderzy, Deloitte 2006, Financial Services m&a. PriceWaterhousecoopers 
2005, www.pwc.com. Według niektórych szacunków do 2009 r. działalność operacyjną w europie może zakończyć 
około 700 banków. Źródło: Polski sektor bankowy w 2006 r. – kondycja ekonomiczna i wybrane zagadnienia. Pre-
zentacja ernst&young podczas Xii Forum Bankowego związku Banku Polskich. Warszawa, 15 marca 2006 r.
217  B. Kubis-labiak: The Top Ten Global Retail Banks: Growth Strategies and Best Practices of the Leading Players. 
Business insights 2005, za: International Investment Bank Report.
218  Szerzej w: Cross-border consolidation in the EU financial sector. commission of the european communities, Sec 
(2005) 1398, Brussels, 26 October 2005.
219  Dyrektywa nr 2000/12/We Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podej-
mowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. 
220  Szerzej na temat Białej Księgi w rozdz. 2.

niespełna 14% rynku europejskiego stanowią cDO, które są mniej popularne w europie 
Środkowej i Wschodniej. Rynek sekurytyzacyjny w europie rósł w tempie 31,1% rocznie (w latach 
2004–2005) i obecnie jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego.  
na koniec 2005 r. całkowita wartość rynku papierów wartościowych zabezpieczonych 
aktywami osiągnęła 319,6 mld euro i była o 76,1 mld euro wyższa niż rok wcześniej7. 
W większości krajów rozwojowi transakcji sekurytyzacyjnych szczególnie sprzyjał rozwój 
rynku kredytów hipotecznych.

Od 1999 r. podejmowane były liczne próby przeprowadzania transakcji sekurytyza-
cyjnych w Polsce. Duża płynność polskiego systemu bankowego, jak również obecny stan 
prawny nie sprzyjały jednak rozwojowi sekurytyzacji w formie powszechnie spotykanej 
w krajach wysoko rozwiniętych. na polskim rynku zdążył wykształcić się natomiast inny 
model finansowania: poprzez sprzedaż aktywów, w którym zamiast spółki celowej domi-
nującą rolę odgrywają fundusze sekurytyzacyjne8.

7  ESF Securitization Data Report. london, Winter 2006, eSF (raport dostępny na stronie internetowej http://
www.europeansecuritization).
8  Patrz ramka 4.5.3. w rozdziale poświęconym funduszom inwestycyjnym.
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ność oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do warunków otoczenia gospodarczego. 
Wyzwaniem dla banków spółdzielczych, a jednocześnie czynnikiem wpływającym na poziom kon-
centracji tego sektora będzie spełnienie przez nie obowiązku zwiększenia funduszy własnych do 
poziomu nie niższego niż równowartość 1 mln euro do 31 grudnia 2010 r.221

na rozwój bankowości detalicznej w Polsce będzie miało wpływ wprowadzenie dyrektywy 
o wymogach kapitałowych – cRD (ramka 4.1.3). Regulacje zawarte w tej dyrektywie umożliwią 
obniżenie wymogów kapitałowych banków z tytułu ekspozycji detalicznych, a także zakwalifiko-
wanie do tej grupy ekspozycji określonych portfeli kredytowych wobec małych i średnich przed-
siębiorstw. W związku z wdrażaniem dyrektywy cRD działania banków będą głównie skoncentro-
wane na udoskonalaniu infrastruktury zarządzania ryzykiem, systemów informatycznych i spra-
wozdawczych, a także szkoleniu personelu i opracowywaniu wewnętrznych procedur związanych 
z zarządzaniem ryzykiem. Działania te będą źródłem znacznych kosztów dla banków.

Warto podkreślić, że w związku z wprowadzeniem międzynarodowych Standardów Rachun-
kowości oraz zbliżającym się terminem wejścia w życie dyrektywy cRD narodowy Bank Polski roz-
począł prace nad nowym systemem informacji sprawozdawczej banków. Będzie on spójny z sys-
temem przygotowywanym obecnie przez Komitet europejskich Organów nadzoru Bankowego 
(ceBS – ang. Committee of European Banking Supervisors) i obejmie banki oraz firmy inwestycyjne. 
zgodnie z wytycznymi ceBS sprawozdawczość banków do celów nadzorczych będzie się składała 
z dwóch pakietów: tzw. FinReP – Financial Reporting Framework oraz cOReP – Common Repor-
ting Framework. utworzenie jednolitych w skali europejskiej systemów sprawozdawczości banków 
będzie ważnym elementem harmonizacji systemów bankowych w ue. Pozwoli to ograniczyć trud-
ności związane z nadzorem nad podmiotami finansowymi działającymi w skali międzynarodowej, 
a przede wszystkim poprawi wymianę informacji pomiędzy instytucjami nadzorczymi z różnych 
krajów europejskich. grupy finansowe prowadzące działalność w kilkunastu krajach będą mogły 
dzięki temu ograniczyć koszty finansowe związane z zaspokojeniem wymogów informacyjnych 
poszczególnych nadzorców, używając jednej bazy danych i wspólnych formatów sprawozdaw-
czych. Harmonizacja informacji sprawozdawczej ułatwi również dokonywanie analiz porównaw-
czych systemów bankowych w unii europejskiej.

221  art. 172, pkt 3, ust. 3 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity ustawy Dz.u. z 2002 r., 
nr 72, poz. 665). 

nOWa MEtODOlOgIa aDEKWatnOścI KaPItałOWEj 
I jEj WPłyW na SEKtORy BanKOWE na śWIEcIE

Cel nowych regulacji i podejście oparte na trzech filarach
Podstawową przyczyną zastąpienia regulacji zawartych w Bazylei i (z 1988 r.) bardziej 

kompleksowym podejściem do ryzyka przewidzianym w Bazylei ii jest dążenie do umocnienia 
i zagwarantowania stabilności oraz bezpieczeństwa międzynarodowego systemu bankowe-
go. nowy dokument bazylejski został zbudowany na bazie dotychczas obowiązującej umo-
wy z 1988 r. (np. utrzymano minimalny poziom współczynnika wypłacalności 8%), uwzględ-
nia jednak najnowsze zmiany zachodzące w sektorze bankowym w ostatnich latach (np. roz-
wój transakcji sekurytyzacyjnych). Jest to najbardziej szczegółowy dokument w zakresie obli-
czania kapitału regulacyjnego i zarządzania ryzykiem na świecie. Dzięki bardziej wszech-
stronnemu i szczegółowemu potraktowaniu zagadnień ryzyka bankowego (zwłaszcza kre-
dytowego i operacyjnego) oraz zapewnieniu adekwatnego wyposażenia w kapitał banków 
o różnej wielkości i profilach działalności nowa umowa Kapitałowa ma zapewnić zbieżność 

Ramka 4.1.2
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kapitału regulacyjnego1 z kapitałem ekonomicznym2 banku. nowa metodologia zakłada rów-
nież utrzymanie kapitału systemu bankowego zbliżonego do obecnego poziomu, ale przy 
zmianie jego alokacji między obszarami ryzyka oraz poszczególnymi grupami banków.

charakterystyczna jest struktura nowej umowy Kapitałowej, która składa się z trzech 
uzupełniających się filarów. Pierwszy (tzw. minimalne wymogi kapitałowe) wprowadza istot-
ne zmiany w traktowaniu ryzyka kredytowego oraz wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka ope-
racyjnego (kwestie związane z ryzykiem rynkowym3 nie zmieniły się istotnie). nowa meto-
dologia daje bankom możliwość zastosowania własnych, wewnętrznych modeli szacowania 
ryzyka kredytowego, tzw. podejście oparte na wewnętrznych ratingach (iRB – ang. internal 
ratings-based approach), w podziale na metodę podstawową (F-iRB – ang. foundation IRB) 
oraz zaawansowaną (a-iRB – ang. advanced IRB). Banki, które nie wybiorą podejścia opartego 
na wewnętrznych ratingach (lub nie otrzymają od nadzoru zezwolenia na jego stosowanie), 
będą stosowały metodę standardową. Podobnie jak uprzednio obowiązujące regulacje, opiera 
się ona na powiązaniu ściśle określonych (danych) wag ryzyka z ogólnie zdefiniowanymi kate-
goriami aktywów (w stosunku do Bazylei i, w Bazylei ii dodano nowe portfele oraz wagi ryzy-
ka). metoda wewnętrznych ratingów jest bardziej wrażliwa na ryzyko niż metoda standardo-
wa, ale jednocześnie bardziej skomplikowana. Podobnie, w przypadku zarządzania ryzykiem 
operacyjnym banki będą mogły zastosować zaawansowane metody pomiaru (ama – ang. 
advanced measurement approach). W drugim filarze (tzw. proces analizy nadzorczej) spre-
cyzowano zasady kontroli, przejrzystości i odpowiedzialności władz nadzorczych, czyniąc je 
odpowiedzialnymi za ocenę efektywności zarządzania ryzykiem przez banki. zawarto w nim 
również wytyczne dla banków w zakresie zachowania należytej staranności w ocenie swojej 
adekwatności kapitałowej. z kolei celem filaru trzeciego (tzw. dyscyplina rynkowa) jest popra-
wa przejrzystości informacyjnej banków poprzez wprowadzenie zestawu wymagań informa-
cyjno-sprawozdawczych, które umożliwią uczestnikom rynku ocenę danej instytucji.

 Wprowadzenie w życie NUK – różnice między Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi
mimo że zalecenia Bazylejskiego Komitetu ds. nadzoru Bankowego (BcBS – ang. Basel 

Committee on Banking Supervision) nie mają mocy prawnej, zasady Bazylei i były powszech-
nie stosowane na świecie. W przypadku Bazylei ii proces ten będzie dużo bardziej skom-
plikowany i rozłożony w czasie. Jednak w ue – dzięki wprowadzeniu większości jej posta-
nowień do porządku prawnego poprzez aktualizację Dyrektywy 2000/12/We i Dyrektywy 
93/6/eWg – stanie się ona prawem obowiązującym nie tylko dla banków, ale również dla 
firm inwestycyjnych.

Proces legislacyjny, mający na celu przeniesienie postanowień Dyrektywy cRD do pol-
skiego porządku prawnego, będzie mógł zostać rozpoczęty po oficjalnej publikacji pol-
skiej wersji językowej Dyrektywy cRD w Dzienniku urzędowym unii europejskiej, co nastą-
pi w 2006 r. Banki, które zdecydowały się na zastosowanie metod standardowych, będą 
wyliczać wymogi kapitałowe zgodnie z Dyrektywą cRD począwszy od 2007 r., a metody 
zaawansowane będą obowiązywać od 2008 r.

W Stanach zjednoczonych Bazylea ii będzie obowiązywała tylko 10 aktywnych między-
narodowo banków, a dalszych 10–15 będzie mogło zdecydować o jej stosowaniu. W Stanach 

1  Kapitał regulacyjny – wartość kapitałów własnych banku wyodrębnionych zgodnie z krajowymi normami 
nadzorczymi (tzw. fundusze i, ii i iii kategorii), które bank musi utrzymywać na poziomie nie niższym niż ust-
alone minimalne wymogi w celu ochrony interesów deponentów oraz innych wierzycieli banku. Kapitał regu-
lacyjny służy nadzorowi bankowemu jako jeden z mierników oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej banku.

2  Kapitał ekonomiczny – wartość kapitału, która powinna uwzględniać realne ryzyko ekonomiczne danego 
banku, tj. pokrywać założony przez bank poziom nieoczekiwanych strat w określonym czasie, a więc 
zabezpieczać przed wszystkimi rodzajami ryzyka zidentyfikowanymi w działalności banku.

3  Ryzyko rynkowe to ryzyko poniesienia straty w wyniku wahań cen aktywów, stóp procentowych, a także 
płynności na rynku. Por. m. iwanicz-Drozdowska: Zarządzanie finansowe bankiem. Warszawa 2005, Polskie 
Wydawnictwo ekonomiczne.
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zjednoczonych podjęto również prace nad tzw. Bazyleą i-a (tzw. anPR – ang. Advanced Notice 
of Proposed Rulemaking), która miałaby zastosowanie do banków niepodlegających nowej meto-
dologii bazylejskiej (Bazylei ii). Powodem opracowywania takiej regulacji były wyniki badań prze-
prowadzonych w ramach tzw. QiS-4 (QiS – ang. quantitative impact study) w bankach ame-
rykańskich. Wskazały one, że Bazylea ii umożliwiłaby bankom obniżenie kapitału regulacyjnego 
(w niektórych przypadkach nawet o 40%). Oznaczałoby to, że banki pozostające przy Bazylei i (tj. 
ponad 8 tys. instytucji) byłyby mniej konkurencyjne od tych, które wprowadzą Bazyleę ii.

Wpływ nowych regulacji na rozwój systemów bankowych
Potencjalny wpływ Bazylei ii na systemy bankowe poszczególnych krajów był przed-

miotem badań QiS Bazylejskiego Komitetu ds. nadzoru Bankowego. Do końca 2005 r. prze-
prowadzono 5 takich badań (wyniki ostatniego mają zostać opublikowane w 2006 r.)4. Wyniki 
QiS były w znacznej mierze zgodne z przewidywaniami BcBS, gdyż potwierdziły, że w ban-
kach aktywnych międzynarodowo, stosujących tzw. metody wewnętrznych ratingów (ang. iRB 
– ang. internal ratings based-approach), poziom kapitału regulacyjnego nie zmieni się istotnie, 
zmniejszy się natomiast w niewielkich bankach, zorientowanych na działalność na rynkach kra-
jowych. Badania wykazały również, że wpływ nowych regulacji będzie różny w zależności od 
struktury portfela danego banku. Ocena wpływu Bazylei ii na możliwości finansowania małych 
i średnich przedsiębiorstw nie jest jednoznaczna. na przykład przypisywanie większego zna-
czenia wskaźnikom finansowym niż czynnikom jakościowym (np. ocena biznesplanu) w ocenie 
zdolności kredytowej przedsiębiorstwa według metody iRB może wywoływać obawy przed 
pogorszeniem się dostępności kapitału dla nowo tworzonych firm, które nie mają historii kre-
dytowej. z drugiej strony kwalifikowanie ściśle określonych ekspozycji wobec małych i śred-
nich przedsiębiorstw do należności detalicznych, którym Bazylea ii przypisuje preferencyjną 
wagę ryzyka (75% zamiast dotychczasowej wagi w wysokości 100%), może przyczynić się do 
zwiększenia atrakcyjności tego sektora z punktu widzenia banków.

Według wielu specjalistów wprowadzenie nowej metodologii adekwatności kapitałowej 
można można uznać za rewolucję w systemach bankowych5. Podkreśla się, że korzyści z za-
stosowania metod zaawansowanych mogą być dla banków znacznie większe niż z metod 
standardowych. Jednak wiąże się z nimi konieczność poniesienia wysokich nakładów na udo-
skonalenie systemów informatycznych, tworzenie baz danych niezbędnych do budowania 
modeli zarządzania ryzykiem o wysokiej jakości, a także szkolenie personelu. Według nie-
których źródeł w latach 2002–2006 ogólny koszt (po opodatkowaniu) wprowadzenia Bazylei 
ii dla mniejszych europejskich banków (tj. o aktywach do 10 mld euro) wyniesie przeciętnie od 
30 do 60 mln euro, dla średnich banków (o aktywach od 10 do 30 mld euro) 60–70 mln euro, 
a dla dużych banków (aktywa powyżej 30 mld euro) od 80 do 150 mln euro6.

Oczekuje się, że dzięki zastosowaniu lepszych metod zarządzania ryzykiem w bankach 
w długim okresie wprowadzenie nowej umowy Kapitałowej przyczyni się do wzmocnienia 
stabilności europejskiego systemu finansowego. W tym kierunku powinno również oddziały-
wać zwiększenie roli nadzoru bankowego w ocenie efektywności stosowanych modeli, a także 
zmiana wymagań informacyjno-sprawozdawczych, które poprawią przejrzystość rynku.

Źródło: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Basel november 
2005, Bank for international Settlements; The New Basel Capital Accord: Main Features and Implications. ecB monthly 
Bulletin. Frankfurt, January 2005, ecB; The New Basel Capital Framework and its Implementation in the European Union. ecB 
Occasional Paper Series no. 42, Frankfurt, December 2005, ecB; prezentacja e. altmana: Effects of the New Basel Capital 
Accord on Bank Capital Requirements for SMEs. credit Risk Seminar, Warszawa 5 grudnia 2005 oraz dokumenty dostępne 
na stronie BiS, www.bis.org.

4  Pierwsze badanie przeprowadzono w 2001 r. (tzw. QiS 2 i QiS 2,5), a kolejne: QiS 3 w 2002, QiS 4 w 2004 
i QiS 5 w 2005 r. W ostatnim badaniu udział wzięło 31 państw. nie uczestniczyły w nim Stany zjednoczone.

5  P. m. nagy: Emerging Europe Faces Basel Upheaval, “The Banker” October 2005, Vol. 156, no. 955.

6  Study on the financial and macroeconomic consequences of the draft proposed new capital requirements for 
banks and investment firms in the EU, PriceWaterhousecoopers, Final Report 8 april 2004, http://europa.
eu.int/comm/internal_market/bank/docs/regcapital/studies/2004-04-basel-impact-study_en.pdf.
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4.2. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe222

Od stycznia 2005 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) zostały zakla-
syfikowane w sprawozdawczości nBP do sektora monetarnych instytucji finansowych223. SKOK-
i są bowiem instytucjami pozabankowymi, które mogą przyjmować depozyty od gospodarstw 
domowych. ich działalność nie podlega regulacjom ustawy Prawo bankowe, zatem również nad-
zorowi bankowemu. Jako podmioty działające  na zasadzie non profit SKOK-i funkcjonują na 
podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych224 oraz ustawy Pra-
wo spółdzielcze225, a nadzór nad nimi sprawuje Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-
Kredytowa (KSKOK).

na świecie usługi o podobnym charakterze świadczą tzw. unie kredytowe (ang. credit 
unions). na koniec 2004 r. taki system istniał w 91 krajach, a liczba unii kredytowych wynosiła 
43.147 (wykres 4.2.1).

najbardziej rozwinięty system unii kredytowych, zarówno pod względem liczby (9.209 unii), 
jak też wartości udzielonych kredytów i zgromadzonych depozytów, istnieje w Stanach zjednoczo-
nych226. W europie najbardziej rozbudowaną sieć unii (573) ma Wielka Brytania. udział polskich 
SKOK-ów w całkowitej wartości udzielonych kredytów, przyjętych depozytów, a także wielkości 
aktywów unii kredytowych na świecie wynosi znacznie poniżej 1%227.

W ciągu trzynastu lat funkcjonowania SKOK-ów w Polsce systematycznie wzrastała zarów-
no liczba placówek, jak i liczba członków kas. liczba samych kas z roku na rok jednak malała 
(wykres 4.2.2). główną przyczyną konsolidacji jest przejmowanie przez silniejsze SKOK-i mniej-
szych, jednooddziałowych kas, których działalność staje się nieefektywna. Według KSKOK do fuzji 
dochodzi z inicjatywy władz przejmowanych kas oraz ich członków. Od 1992 r. (tj. od początku 
działalności SKOK-ów) nie doszło do upadłości żadnej kasy.

222  Dane zawarte w niniejszym podrozdziale pochodzą ze sprawozdawczości nBP, KSKOK oraz Światowej Rady unii 
Kredytowych (ang. World Council of Credit Unions).
223  Sektor ten tworzą: banki działające w Polsce, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych 
oraz SKOK-i. zmiana ta nastąpiła w wyniku przyjęcia przez zarząd nBP uchwały nr 55/2004 w sprawie trybu i szcze-
gółowych zasad przekazywania przez banki do nBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych 
ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego, wprowadzają-
cej zmiany do obowiązującej wcześniej uchwały nr 23/2003.
224  ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.u. z 1996 r., nr 1, poz. 2).
225  ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.u. z 1982 r., nr 30, poz. 210 z późn. zm.). 
226  na koniec 2004 r. unie kredytowe w Stanach zjednoczonych stanowiły 21,3% całkowitej liczby unii na świecie, 
a ich udział w wielkości udzielonych kredytów wynosił około 80% (ich udział w wartości przyjętych depozytów oraz 
wielkości aktywów był bardzo podobny). członkowie unii w Stanach zjednoczonych stanowili 62,5% liczby członków 
unii kredytowych na świecie.
227  Tj. 0,16% w depozytach, 0,15% w kredytach, 0,14% w aktywach netto.

Wykres 4.2.1.  Liczba unii kredytowych na świecie w latach 1998–2004

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych.World council of credit unions, www.woccu.org.
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na koniec 2005 r. SKOK-i prowadziły działalność w 537 miejscowościach, a ich placówki były 
skoncentrowane zwłaszcza w województwie śląskim (300), mazowieckim (154) i dolnośląskim (141).

udział SKOK-ów w aktywach sektora finansowego był nadal niewielki. na koniec 2005 r. 
aktywa SKOK-ów w relacji do aktywów sektora bankowego wyniosły 0,9%, natomiast w relacji do 
aktywów banków spółdzielczych, z którymi SKOK-i głównie konkurują,16,3%.

W latach 1998–2005 systematycznie zwiększała się wartość udzielonych przez SKOK-i poży-
czek i przyjętych depozytów. można jednak zauważyć, że tempo ich wzrostu w ostatnich latach 
wyraźnie słabło, co było m.in. wynikiem rosnącej bazy (wykres 4.2.3).

na koniec 2005 r. 67% wszystkich kredytów i pożyczek udzielonych przez SKOK-i stanowiły 
kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne, a 9,2% kredyty mieszkanio-
we228. Dostępne statystyki nie pozwalają na identyfikację struktury przedsiębiorstw (mikro, małe, 
średnie), których działalność finansowały SKOK-i.

W strukturze depozytów SKOK-ów dominowały depozyty z terminem pierwotnym do jed-
nego roku włącznie, a udział depozytów bieżących wyniósł tylko 4,4%.

228  SKOK-i mogły udzielać swoim członkom pożyczek i kredytów na okres nie dłuższy niż 3 lata, a kredytów mieszkaniowych 
na okres nie dłuższy niż 5 lat. Środki pieniężne, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty, mogły być przez SKOK-i inwe-
stowane: (1) w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub nBP, (2) jako lokaty, 
wkłady lub udziały w Kasie Krajowej, (3) jako lokaty w bankach do wysokości gwarantowanej przez BFg, (4) w jednostki uczest-
nictwa funduszy rynku pieniężnego (art. 21 i 30 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kre-
dytowych, Dz.u. z 1996 r., nr 1, poz. 2). na koniec 2005 r. udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach SKOK-ów wyno-
sił tylko 3,1%, a jednostek uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego tylko 2,4%.

Wykres 4.2.2. Rozwój sieci spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz liczby ich 
członków w latach 1998–2005

Źródło: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (KSKOK).
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Wykres 4.2.3. Wielkość aktywów SKOK-ów w porównaniu z aktywami banków spółdzielczych 
w latach 1998–2005 

Źródło: nBP, KSKOK.
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Spadek dynamiki aktywów i pasywów następował pomimo oferowania członkom kas 
korzystniejszego oprocentowania depozytów niż w bankach komercyjnych oraz udzielania kre-
dytów na korzystnych warunkach229.

229  Szerzej w. a. myczkowska: Przybywa placówek. „Rzeczpospolita” nr 121 z 26 maja 2003 r., a także dodatek „moje 
Pieniądze”, tabele oprocentowania depozytów złotowych i kredytów, „Rzeczpospolita” z 20 lipca 2006 r.

Wykres 4.2.4. Wartość pożyczek i depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych w latach 1998–2005

Źródło: nBP, KSKOK.
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* Włącznie z pomocniczymi instytucjami finansowymi.
Źródło: nBP.
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Tabela 4.2.1. Wybrane wskaźniki wypłacalności i efektywności SKOK-ów w latach  
2002–2005 (w %)

2002 2003 2004 20052

Wskaźnik poziomu kapitału ogółem1 8,00 8,44 8,65 8,18

Wynik brutto/aktywa 0,48 0,43 0,84 0,35

Wynik netto/aktywa 0,46 0,42 0,81 0,32

uwaga: wartości wskaźników prezentowane dla SKOK-ów nie są porównywalne ze wskaźnikami banków.
1 Ogólny wskaźnik wypłacalności definiowany jest jako kapitał ogółem podzielony przez aktywa.
2 Dane wstępne.
Źródło: KSKOK.

Tabela 4.2.2. Wskaźnik pożyczek i kredytów przeterminowanych SKOK-ów w latach  
2002–2005 (w %)

2002 2003 2004 2005

Pożyczki i kredyty przeterminowane w pożyczkach i kredytach ogółem 16,9 15,3 14,1 12,31

uwaga: wartości wskaźników prezentowane dla SKOK-ów nie są porównywalne ze wskaźnikami banków.
1 Dane wstępne.
Źródło: KSKOK.

W w przeciwieństwie do sektora bankowego w 2005 r. zysk netto SKOK-ów spadł o około 
50% i wyniósł 17,2 mln zł (34 mln zł w 2004 r.). W rezultacie pogorszyły się również ich wskaźniki 
wypłacalności i efektywności (tabela 4.2.1). Poprawił się natomiast wskaźnik pożyczek i kredytów 
przeterminowanych (tabela 4.2.2).

Trudno określić kierunki dalszego rozwoju sektora SKOK-ów. Biorąc pod uwagę kształt ofer-
ty produktowej tych instytucji, można zauważyć, że kierunek jej zmian jest zbieżny ze zmianami 
w ofercie banków. Obecnie w ofercie SKOK-ów znajdują się nie tylko depozyty i pożyczki, ale rów-
nież karty płatnicze – zarówno debetowe, jak i kredytowe, a także kredyty hipoteczne. instytucje 
te pośredniczą również w sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń oraz w ofe-
rowaniu indywidualnych kont emerytalnych. Jednak ze względu na mniejszą bazę kapitałową 
SKOK-ów możliwości rozszerzania przez nie oferty produktowej są ograniczone.
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4.3. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe

4.3.1. Leasing

W krajach rozwiniętych leasing jest od wielu lat powszechnie stosowaną formą finansowania 
działalności przedsiębiorstw230. W Polsce jest on wykorzystywany w ograniczonym stopniu. 
W 2005 r. udział leasingu w strukturze źródeł finansowania przedsiębiorstw wyniósł około 1%.

na koniec 2005 r. wartość aktywów przekazanych w leasing w europie wyniosła 262,9 mld euro. 
Podobnie jak w 2004 r. najwięcej środków pod względem wartości oddano w leasing w Wielkiej Bry-
tanii (55,8 mld euro), niemczech (49,3 mld euro) i we Włoszech (44,2 mld euro). najwięcej aktywów 
ruchomych wyleasingowano w Wielkiej Brytanii (54,5 mld euro), niemczech (42,6 mld euro), we Fran-
cji (23,6 mld euro) oraz we Włoszech (22,2 mld euro); natomiast nieruchomości – we Włoszech (47% 
całego rynku europejskiego o wartości 46,8 mld na koniec 2005 r.), niemczech i Francji231.

Wśród nowych krajów członkowskich unii europejskiej najwięcej aktywów – oprócz Polski 
(ponad 4 mld euro) − wyleasingowano w czechach (3,9 mld euro) i na Węgrzech (4,7 mld euro)232.

230  istotę leasingu omówiono w: m. Fletcher, R. Freeman, m. Sultanov, u. umarov: Leasing in Development. Guide-
lines for Emerging Economies. Washington D.c. 2005, international Finance corporation oraz Rozwój systemu finan-
sowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004, nBP, s. 94–95; Rozwój systemu finansowego w Polsce 
w 2004 r. Warszawa 2005, nBP, s. 99–105.
231  W krajach europejskich około 40% wartości leasingowanych nieruchomości stanowiły budynki przemysłowe. 
mniejsze znaczenie w leasingu nieruchomości miały obiekty biurowe. na podstawie Leasing Activity In Europe, www.
leaseurope.org. 
232  na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej www.leaseurope.org.

Wykres 4.3.1. Struktura własnościowa przedsiębiorstw leasingowych w Polsce zrzeszonych  
w Związku Przedsiębiorstw Leasingowych w latach 2001–2005

uwaga: na słupkach podano liczbę przedsiębiorstw leasingowych. 
Źródło:  obliczenia nBP na podstawie danych związku Przedsiębiorstw leasingowych (zPl), www.leasing.org.pl.
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Wykres 4.3.2. Wartość aktywów oddanych w leasing w latach 1998–2005

Źródło: zPl.
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Wielkość i struktura sektora

W 2005 r. w strukturze własnościowej firm leasingowych utrwaliły się tendencje z lat 
poprzednich. Dominowały spółki zależne od banków, chociaż ich udział zmniejszył się na korzyść 
pozostałych podmiotów (wykres 4.3.1). znaczny udział we własności firm leasingowych miały pod-
mioty zagraniczne, co zapewniało duże możliwości finansowania.

W 2005 r., podobnie jak w poprzednich latach, zwiększyła się wartość aktywów oddanych w leasing 
i wyniosła 16,3 mld zł233 (wykres 4.3.2). utrzymująca się od kilku lat tendencja rozwojowa leasingu odzwier-
ciedla wzrost jego znaczenia wśród zewnętrznych form finansowania działalności przedsiębiorstw.

Podobnie jak w latach poprzednich na polskim rynku dominował leasing finansowy, ale 
zaobserwowano również wzrost popytu na usługi z zakresu leasingu operacyjnego. Osłabienie 
dynamiki rozwoju sektora leasingu było m.in. wynikiem kolejnych zmian przepisów o podatku VaT 
i spadku sprzedaży na rynku motoryzacyjnym (o około 26%)234, co skutkowało spadkiem dyna-
miki wartości samochodów oddanych w leasing.

W 2005 r. w strukturze leasingowanych przedmiotów nie wystąpiły istotne zmiany. nadal 
dominował leasing środków transportu drogowego235, jednak jego udział systematycznie spadał 
(tabela 4.3.1). Wartość środków transportu drogowego oddanych w leasing w 2005 r. wyniosła 
8,85 mld zł, podczas gdy w 2004 r. – 8,8 mld zł236. Dla przyszłości omówionego sektora ten-
dencja ta może być korzystna z powodu dużej wrażliwości tego segmentu na zmiany koniunktury. 
Większa dywersyfikacja działalności będzie sprzyjać stabilizowaniu rozwoju sektora.

W 2005 r. znacznie wzrosło finansowanie poprzez leasing aktywów zaliczanych do kate-
gorii środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego (o 125,8%, tabela 4.3.1). 
Wśród środków transportu drogowego wzrosła wartość leasingowanych pojazdów osobowych 
(o 93,1%)237, natomiast obniżył się leasing samochodów ciężarowych. W 2005 r. wartość samo-
chodów ciężarowych oddanych w leasing wyniosła około 4,0 mld zł, natomiast w 2004 r. około 
5,6 mld zł (szacunkowe dane zPl). W 2005 r. na niskim poziomie pozostawał leasing komputerów 
i sprzętu biurowego. nie musi to jednak świadczyć o małym wykorzystaniu leasingu w tym seg-
mencie. niedostępne są bowiem informacje o wykorzystaniu tzw. leasingu producenckiego. Firmy 
informatyczne często leasingują sprzęt komputerowy bezpośrednio od producentów238. W 2005 r. 
szybko rozwijał się leasing maszyn i urządzeń (wzrost o 49,5% w stosunku do 2004 r.). Sytuacja ta 
dowodzi, że rynek leasingu w Polsce wchodzi w fazę dojrzewania.

233  Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu w 2005 r., www.leasing.org.pl z 26 stycznia 2006 r.
234  Sprzedaż nowych aut osobowych najgorsza w ciągu ostatnich 14 lat, www.samar.pl; a. maciejewski: Sprzedaż 
nie wzrośnie. „Rzeczpospolita” nr 8 z 10 stycznia 2005 r., s. B3.
235  udział pojazdów drogowych w wartości ruchomych środków trwałych oddanych w leasing wynosił ponad 60%, 
na podstawie: Wartość środków trwałych oddanych w leasing w okresie 1–4 Q 2005 r., www.leasing.org.pl. 
236  Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu w 2005 r., www.leasing.org.pl z 26 stycznia 2006 r.
237  Wyniki branży leasingowej za 2005 rok. Warszawa 2006, zPl, www.leasing.org.pl; K. Ostrowska: Leasing. Firmy 
częściej finansują zakupy maszyn. „Rzeczpospolita” nr 10 (7304) z 12 stycznia 2006 r., s. B7.
238  Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu za III kwartały 2005 r., www.leasing.org.pl.

Wykres 4.3.3.  Wartość ruchomych środków trwałych oddanych w leasing w latach 1998–2005

Źródło: zPl.

6,0

8,0 7,8
6,3

7,5

10,5
12,3

13,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

mld zł



4

instytucje finansowe

ROzWóJ SySTemu FinanSOWegO W POlSce W 2005 R. 107

W 2005 r. wartość nieruchomości oddanych w leasing była nadal niska i stanowiła 15% war-
tości aktywów oddanych w leasing239. Przyczyną tego faktu może być to, że leasing gruntów i bu-
dynków wiąże się z dużo bardziej skomplikowaną i kosztowną procedurą niż nabywanie tą drogą 
ruchomych środków trwałych. Ponadto w sytuacji zaprzestania spłaty należności lub po upływie 
okresu umowy znacznie trudniej jest zbyć nieruchomość niż np. samochód. coraz częściej wyko-
rzystywany jest leasing zwrotny nieruchomości240, a także leasingowanie nieruchomości w trakcie 
budowy lub nawet na etapie jej planowania241. Jest to możliwe, ponieważ umowy leasingowe 
zawierane są na bardzo długie okresy (10, 20 lat i dłużej).

Tabela 4.3.1. Zmiany wartości i struktura środków oddanych w leasing w latach 2002–2005 
(w %, wg wartości netto)

Zmiana (w %) Struktura (w %)

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
1. Wyleasingowane

środki ruchome 42,0 42,9 16,3 12,5 92,9 94,3 85,9 84,8

– maszyny i urządzenia 12,0 26,3 16,3 49,5 23,6 21,1 20,4 26,2

– komputery i sprzęt biurowy 3,5 -20,9 22,4 8,3 3,9 2,2 2,0 2,0
–  środki transportu kolejowego, 

powietrznego i wodnego 80,5 53,2 214,2 125,8 1,4 0,6 1,0 2,1

– środki transportu drogowego 269,8 13,2 16,4 -0,6 63,1 68,7 61,5 54,0

   w tym: osobowe -51,6 38,6 207,0 93,1 7,4 6,0 9,0 17,2

– inne -66,6 156,7 -34,0 -32,0 0,9 1,7 1,0 0,5

2. Nieruchomości w leasingu -57,5 11,5 309,2 27,5 7,1 5,7 14,1 15,2
3. Ruchomości i nieruchomości 

w leasingu – wartość całkowita 21,7 40,7 24,1 14,8 100 100 100 100

Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych zPl.

Perspektywy

ze względu na spodziewaną poprawę koniunktury związaną m.in. z większą dynamiką 
inwestycji należy się spodziewać utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju sektora. Dalszemu roz-
wojowi branży leasingowej będzie sprzyjał dostęp do funduszy unijnych. Większość z nich jest 
przeznaczana na inwestycje i rozwój. O skali wykorzystania przez leasingobiorców finansowania 
z funduszy strukturalnych ue świadczy fakt, że do końca października 2005 r. w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” leasingodawcy 
wystawili około 1 400 promes dotyczących przyszłego finansowania (podpisano 103 umowy na 
kwotę 53,9 mln zł). Dla perspektyw rozwoju branży leasingowej w Polsce istotna jest decyzja pod-
jęta 8 grudnia 2005 r., dotycząca zwolnienia wniosków przedsiębiorców, którzy uzyskali promesę 
leasingową, z ponownej szczegółowej analizy finansowej przez PaRP242.

Brak przejrzystych procedur w 2005 r. istotnie jednak utrudniał przedsiębiorcom pozyskiwa-
nie środków z dotacji unijnych243. Odzwierciedleniem niskiego poziomu wykorzystania środków 
unijnych była znikoma wartość wyleasingowanych maszyn rolniczych. W 2005 r. udział maszyn 

239  na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej www.leasing.org.pl.
240  leasing zwrotny polega na odsprzedaży nieruchomości przez jej właściciela firmie leasingowej; w zamian za to uzy-
skuje on środki finansowe, a następnie bierze w leasing ten sam obiekt na mocy zawartej umowy ze spółką leasingową.
241  Działanie takie zwiększa płynność przedsiębiorstwa, daje możliwość wpisania w koszty przychodu rat leasingo-
wych i zmniejszenia obciążeń podatkowych. Wielkość rat można dostosować do możliwości podmiotu, charakteru 
jego działalności (np. sezonowość) oraz wahań koniunktury. Jest to również bardziej elastyczna forma finansowania 
niż bankowy kredyt hipoteczny, a w każdej chwili można ją zamienić na kredyt.
242  Zyski dzięki inwestycjom. „Parkiet”. Dodatek branżowy z 15 grudnia 2005, s. 3; Zmiany usprawniające składanie 
i ocenę wniosków o wsparcie na inwestycje MSP, www.parp.gov.pl z 8 grudnia 2005 r.; Komunikat prasowy doty-
czący spotkania przedstawicieli ZPL w PARP, www.leasing.org.pl z 12 grudnia 2005 r.
243  Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej – stan na 31 grudnia 2005 r., ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszestrukturalne.gov.pl oraz 
Kryteria oceny projektów muszą być jednoznaczne. „Rzeczpospolita” nr 3 z 4 stycznia 2006, s. B3; K. Ostrowska: Unia 
nie zapłaci za wszystko. „Rzeczpospolita” nr 13 z 16 stycznia 2006, s. B2; m. Kozman: Przedsiębiorcom będzie łatwiej 
o pieniądze z Brukseli. „Rzeczpospolita” nr 16 z 19 stycznia 2006, s. B3.
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rolniczych w aktywach oddanych w leasing wyniósł 0,2%. należy się spodziewać, że upraszczanie 
procedur przyznawania dotacji dla rolnictwa wpłynie na szybszy rozwój leasingu maszyn rolni-
czych w najbliższych latach.

W małym stopniu leasing wykorzystywały jednostki samorządowe, które mogą go stosować 
do finansowania środków trwałych, użytkowanych w ramach wykonywania tzw. zadań własnych. 
Przyczyn tego faktu można upatrywać w niekorzystnych przepisach prawnych w tym zakresie 
(konieczność zapłaty podatku VaT od rat leasingowych) i stosunkowo krótkim istnieniu takiej moż-
liwości finansowania inwestycji gmin.

W czerwcu 2005 r. zPl i Big consulting nawiązały współpracę, której głównym celem ma 
być stworzenie platformy ułatwiającej pozyskiwanie informacji kredytowej o przedsiębiorstwach 
oraz osobach fizycznych przez firmy leasingowe244. Powinno to wpłynąć na obniżenie ryzyka 
ponoszonego przez leasingodawcę.

coraz większą popularność zdobywają „długoterminowy wynajem pojazdu”245 oraz usługa 
zarządzania flotą (ang. Car Fleet Management – cFm)246, z której zaczęły korzystać również mniej-
sze firmy i osoby fizyczne. W Polsce większość firm cFm zaczyna się specjalizować w konkretnych 
branżach, np. w obsłudze przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, iT i farmaceutycznych, branży spo-
żywczej oraz firm konsultingowych. znaczenie tego segmentu rynku będzie w przyszłości rosło.

na uwagę może zasługiwać fakt, że leasingodawcy zaczęli przeprowadzać transakcje seku-
rytyzacyjne. Pierwszą sekurytyzację aktywów leasingowych w Polsce przeprowadziła firma leasin-
gowa, która sekurytyzowała należności z tytułu rat dotyczących umów leasingu sprzętu kompu-
terowego dla jednego z banków247. Sekurytyzacja może być efektywną metodą pozyskiwania 
przez firmy leasingowe kapitału na rozwój za pomocą emisji papierów wartościowych.

4.3.2. Faktoring

Faktoring jest rodzajem działalności finansowej polegającej na wykupie wierzytelności przed-
siębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączoną z finanso-
waniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług248. Dodatkowe korzyści fak-
toranta polegają między innymi na uzyskaniu aktywnego monitoringu własnych wierzytelności 
oraz zarządzaniu przez zewnętrzną firmę należnościami, co wpływa na poprawę dyscypliny płat-
niczej kontrahentów i skrócenie terminu ściągania należności.

na rozwój faktoringu w Polsce wpływały takie zjawiska, jak: niedotrzymywanie terminów 
płatności związane z niskim poziomem dyscypliny finansowej krajowych przedsiębiorców (problem 
dotyczył szczególnie branż: górniczej, hutniczej i ochrony zdrowia), mała skuteczność egzekwo-
wania należności na drodze sądowej, wzrost konkurencji między dostawcami oraz wzrost pozio-
mu inwestycji publicznych, charakteryzujących się wydłużonymi terminami płatności.

Charakterystyka i wyniki branży

W 2005 r. działalnością faktoringową zajmowało się 10 wyspecjalizowanych przedsiębiorstw 
(faktorów), zarejestrowanych w Konferencji instytucji Faktoringowych (KiF), oraz banki. Wartość sku-

244  na podstawie informacji Big consulting Sp. z o.o. Spółka zajmuje się m.in. doradztwem i pośrednictwem w za-
kresie współpracy z biurami informacji gospodarczych (Big). www.bigconsulting.pl.
245  Polega on na tym, że finansujący dokonuje faktycznego zakupu i jest właścicielem auta, natomiast korzystającym 
jest inna osoba lub podmiot.
246  Domeną działalności tego rodzaju firm są usprawnienia organizacyjne związane z zarządzaniem flotą pojazdów, 
m.in. takie jak: wybór odpowiedniego pojazdu, nadzorowanie kalendarza ubezpieczeń komunikacyjnych, komplekso-
wa likwidacja szkód, bezgotówkowa obsługa techniczna czy oszczędności przy zakupie paliwa (zarządzający flotą 
mają zwykle „hurtowe” umowy z sieciami stacji paliw). Poza tym tak pozyskana flota pojazdów nie jest uwzględniana 
w aktywach spółki. na podstawie Ł. Wilkowicz: Leasing. Branża czeka na impuls. „Parkiet”. Dodatek branżowy  
z 15 grudnia 2005, s. 1; m. azembska: Opiekunowie aut. „Bank” nr 12/2005, s. 30–31.
247  Co z tą sekurytyzacją? „nasz Rynek Kapitałowy” nr 12 (180)/2005, s. 64. 
248  Komentarz do wyników rynku usług faktoringowych w Polsce w 2005 r., Konferencja instytucji Faktoringowych, 
Warszawa luty 2006 r., s. 2.
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pionych faktur wyniosła 14,2 mld zł i jej relacja do PKB (1,5%) pozostawała na niskim poziomie249. 
Świadczy to o nadal małym znaczeniu faktoringu w Polsce. Dla porównania relacja wartości sku-
pionych faktur do PKB w czechach wyniosła 2,9%, natomiast na Węgrzech 2,1%250. najwięcej fak-
tur, podobnie jak w poprzednim roku, wykupiła jedna ze spółek zależnych od banku.

W 2005 r. wartość usług faktoringowych na świecie wyniosła 1 016,5 mld euro, co oznaczało 
wzrost o 18,2% w stosunku do 2004 r. W krajach ue-25 wartość skupionych faktur wyniosła 688,5 
mld euro, czyli 6,4% PKB. europa nadal była największym rynkiem usług faktoringowych na świecie. 
Krajem o największych tradycjach faktoringu jest Wielka Brytania, gdzie działalność faktoringową 
prowadzi 100 podmiotów, a wartość skupionych faktur na koniec 2005 r. wyniosła 237,2 mld euro. 
Faktoring jest również popularny we Włoszech, gdzie działa ponad 40 podmiotów.

W 2005 r. w Polsce z usług faktoringowych najczęściej korzystały firmy z branż: spożywczej 
(11,6%), energetycznej (10,9%), usługowej (10,6%), hutniczej (7,7%), stalowej (7,4%) oraz budow-
lanej (4,9%)251.

W ramach rozszerzania oferty produktowej faktoringu wprowadzono tzw. pomost finan-
sowy. usługa ta ułatwia odbiorcy towaru sfinansowanie bieżącej działalności firmy zobowiązania-
mi wobec dostawców, jednocześnie zapewniając im pewne i stabilne źródło sfinansowania kre-
dytu kupieckiego. Dostawca otrzymuje środki na sfinansowanie wydłużonych terminów płatności, 
gdyż bank przed terminem może nabywać jego wierzytelności wobec odbiorcy.

Perspektywy

Doświadczenia innych krajów mogą wskazywać, że polski rynek faktoringu ma perspektywy 
rozwoju. Przykładem mogą być Hiszpania i Portugalia. W Hiszpanii w 1998 r. obroty faktoringowe 
stanowiły 1,9% PKB, natomiast w 2004 r. już 5,4%, w Portugalii zaś było to odpowiednio: 5,3% 
i 10,4%252.

aby osiągnąć taki poziom rozwoju jak w wymienionych krajach, niezbędne jest usunięcie wie-
lu barier. Faktoring nadal należy do stosunkowo mało znanych produktów finansowych i niewystar-
czająca wiedza na jego temat może być bardzo istotną barierą rozwoju tego rynku w Polsce. Powo-
dem nadal niewielkiej, w stosunku do możliwości, popularności faktoringu może być także to, że jest 
on czasami postrzegany jako narzędzie wsparcia dla firm mających poważne trudności finansowe.

Rozwój faktoringu w Polsce nadal ograniczają przepisy prawne. Brak szczegółowych roz-
wiązań prawnych przysparza problemów, nawet z definiowaniem faktoringu oraz sposobem trak-
towania rozliczeń związanych z tą usługą. ustawa o podatku od towarów i usług253 nie zawiera 
jednoznacznych zapisów dotyczących opodatkowania tym podatkiem usług faktoringowych. usta-
wa o podatku od osób prawnych254 zawiera niekorzystne zapisy, które nie pozwalają zaliczyć strat 
powstałych w wyniku prowadzenia działalności faktoringowej do kosztów uzyskania przychodów. 
Ponadto, ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł255 nakłada nowe obowiązki na faktorów 
w zakresie budowy systemów zarządzania informacją. nie ma dotychczas jednoznacznej opinii na 
temat konieczności stosowania przez faktorów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach han-
dlowych256. chroniłaby ona wierzycieli w obrocie gospodarczym, dając prawo żądania od dłuż-

249  Obliczenia nBP na podstawie danych guS i KiF. W Polsce usługi faktoringu są oferowane nie tylko przez firmy fak-
toringowe, ale również przez banki. znaczna większość banków komercyjnych zajmujących się także faktoringiem nie 
podaje do publicznej wiadomości wartości skupionych wierzytelności. Sytuacja ta uniemożliwia obiektywną ocenę 
stopnia rozwoju rynku faktoringu w Polsce. 
250  Obliczenia nBP na podstawie danych eurostatu i Factors chain international.
251  Dane na koniec września 2005 r. za: Procentowy udział obrotów członków KIF w danej branży. Warszawa 2006, KiF.
252  na podstawie danych Factors chain international i The united nations Statistics Division.
253  ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.u. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
254  ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych (Dz.u. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
255  ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości mająt-
kowych, pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.u. z 2000 r., nr 116, poz. 1216 z późn. zm.).
256  ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.u. z 2003 r., nr 139, poz. 1323).
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nika odsetek ustawowych już od 31. dnia po wykonaniu przez wierzyciela warunków umowy, np. 
przez wydanie przedmiotu umowy.

Stosowane w obrocie gospodarczym, np. przez sieci handlowe, zakazy cesji wierzytelności 
w umowach z dostawcami uniemożliwiają grupie podmiotów gospodarczych korzystanie z usług 
faktoringowych.

Faktorzy poszukują dalszych możliwości rozwoju poprzez poszerzenie grupy odbiorców 
usług. z pewnością należą do nich jednostki samorządu terytorialnego, do których skierowana jest 
usługa faktoringu samorządowego257.

4.3.3. Pośrednicy i brokerzy usług finansowych

W 2005 r. na rynku pośrednictwa kredytowego funkcjonowały dwa rodzaje instytucji: 
pośrednicy i brokerzy usług finansowych. Pośrednicy kredytowi współpracują głównie z jed-

257  Ł. Wilkowicz: Usługa finansowania należności – w banku a w specjalistycznej firmie. Kluczem jest podejście do 
ryzyka. „Parkiet.” Dodatek specjalny z 18 listopada 2005 r.

RynEK consuMer finance W EUROPIE

Przez pojęcie consumer finance należy rozumieć usługi kredytowe oraz doradztwo w za-
kresie inwestowania i sprzedaży produktów inwestycyjnych świadczone na rzecz klientów indy-
widualnych przez banki, firmy pośrednictwa kredytowego, firmy pożyczkowe i niezależnych 
doradców1. Oferta firm z rynku consumer finance zawiera następujące rodzaje kredytów:

1. Kredyt konsumpcyjny:
 a) kredyt gotówkowy,
 b) kredyt rewolwingowy, w tym kredyt z tytułu kart kredytowych,
 c) kredyt ratalny,
 d) kredyt na zakup samochodu,
 e) kredyt refinansowy.

2. Kredyt dla osób prowadzących działalność gospodarczą
3. Kredyt mieszkaniowy (hipoteczny).
na rynku europejskim instytucją reprezentującą sektor consumer finance jest euROFinaS 

– The european Federation of Finance House associations. Federacja ta powstała w 1959 r. 
i skupia 14 narodowych związków, w których zrzeszonych jest 1 050 instytucji kredytowych 
i finansowych.

Federacja jest głównym źródłem informacji na temat rozwoju i wyników poszczegól-
nych narodowych rynków consumer finance. Współpracuje z organami ue w trakcie prac legi-
slacyjnych dotyczących rynku kredytów konsumenckich. Jest organizacją o charakterze opi-
niotwórczym i lobbystycznym.

W 2004 r. firmy skupione w euROFinaS udzieliły lub pośredniczyły w udzieleniu nowych 
kredytów o wartości 331 mld euro; po pierwszym półroczu 2005 r. kwota ta wyniosła ponad 
175 mld euro. Dla porównania do połowy 2004 r. udzielono nowych kredytów na kwotę 
ponad 160 mld euro. Prognozy na koniec 2005 r. przewidują, że europejskie firmy z rynku 
consumer finance udzielą kredytów na ponad 363 mld euro 2.

1  za: B. lepczyński, m. Penczar, e. Ślązak i in.: Biznes i ryzyko na rynku „consumer finance” w Polsce. Raport 
IBnGR sporządzony dla Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. gdańsk, listopad 2005 r.

2  Consumer Credit, Car Financing, Industrial Credit & Home or Real Estate Mortgage Activity in Europe. 
euROFinaS, Statistical Bulletin no. 8 – 1st Semester 2005, www.eurofinas.org.

3  I Kongres „Consumer finance”. Warszawa, 23 listopada 2005 r., materiały konferencyjne, www.kpf.pl.

Ramka 4.3.1
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nym bankiem i udzielają w jego imieniu kredytów, natomiast firmy pracujące w systemie bro-
kerskim oferują różne produkty finansowe (nie tylko bankowe) i podpisują umowy o współ-
pracy z różnymi podmiotami rynku finansowego. Oprócz pośrednictwa w sprzedaży produk-
tów kredytowych i oszczędnościowych różnych instytucji finansowych firmy brokerskie świad-
czą również usługi doradcze.

Rok 2005 na rynku pośrednictwa kredytowego był okresem dalszego wzrostu. Pośrednicy 
znacznie rozszerzyli sieć punktów sprzedaży i zacieśniali współpracę z bankami. Osiągnięte wyni-
ki potwierdziły rosnące znaczenie sektora pośrednictwa w systemie finansowym. W 2005 r. dzię-
ki pośrednikom podpisano umowy kredytowe o wartości 13 mld zł; w 1999 r. kwota ta wynosiła 
niecałe 5 mld zł. Szacuje się, że dzięki pośrednikom banki udzielają połowy tzw. szybkich kredy-
tów. zwiększyła się również sprzedaż kredytów hipotecznych i kart kredytowych przez pośredni-
ków. Wartość kredytów hipotecznych udzielonych poprzez ten kanał dystrybucji istotnie wzrosła 
w 2005 r., a jego udział w rynku, według szacunków branży, podniósł się do około 15% (z 7% 
w poprzednim roku)258. istotną rolę w tym procesie miał internet, stanowiący dla niektórych bro-
kerów i doradców główne źródło kontaktu z klientami.

Zmiany w strukturze i charakterystyce sektora259

Duża konkurencja na obszarze tzw. consumer finance (ramka 4.3.1) wpłynęła na zmiany 
w strukturze sektora pośredników finansowych. Firmy brokerskie rozwijały sieci sprzedaży, two-
rząc na zasadach franchisingu oddziały współpracujące (partnerskie).

Większość liczących się na rynku pośredników kredytowych pozostała własnością 
banków lub grup bankowych (tabela 4.3.2). Kilku pośredników włączono do struktur ban-
kowych. W grupie brokerów dominują firmy niezależne od instytucji finansowych, co 
umożliwia im współpracę z różnymi bankami, zakładami ubezpieczeń czy Towarzystwami 
Funduszy inwestycyjnych.

Tabela 4.3.2. Charakterystyka wybranych pośredników i brokerów finansowych

Nazwa firmy
(liczba punktów 

obsługi1)

Rok 
powstania Forma działalności Właściciel Uwagi

Pośrednicy i biura kredytowe

AIG Credit (49) 1992 Pośrednik kredytowy AIG Consumer 
Finance Group

Powstał pod nazwą CLA, został 
przejęty przez grupę AIG w 1998 r.

Lukas (4942) 1993 Pośrednik kredytowy Credit Agricole Włączony do Lukas Banku we 
wrześniu 2005 r.

Chrobry (900) 1994 Pośrednik kredytowy GE Money Bank
Włączony do banku w 2004 r. jako 
Departament Zarządzania Siecią 
Agentów Chrobry

Żagiel (200) 1995 Pośrednik kredytowy Kredyt Bank Przejęty przez Kredyt Bank 
w 2000 r.

PTF (48) 1995 Pośrednik kredytowy Santander Central 
Hispano

Kupiony przez grupę Santander 
Consumer w 2004 r.; włączony 
w 2005 r. w struktury CC-Banku 
– obecnie PTF Bank

Cetelem (10) 1998 Pośrednik kredytowy BNP Paribas 
Przeniesienie działalności na 
Cetelem Bank w 2005 r. Lider kart 
kredytowych dla sieci handlowych

Invest Kredyt (23) 1999 Pośrednik kredytowy Invest Bank W marcu 2006 r. włączony do 
Invest Banku

CitiFinancial (62) 2002 Biura kredytowe CitiBank Część Banku Handlowego 
w Warszawie SA

Powszechny Dom 
Kredytowy (67) 2003 Pośrednik kredytowy Getin Holding Oferuje głównie kredyty 

samochodowe.

Fiolet (950) 2004 Pośrednik kredytowy Getin Holding Przejęty przez grupę Getin 
w 2005 r.

Brokerzy i doradcy finansowi

Expander (30) 2000 Doradca / broker GE Capital

Dom Finansowy QS 2001 Broker Grupa Innova 
Capital

Powstał jako pośrednik. Od 2005 r. 
funkcjonuje jako broker.

258  za: m. Krześniak: Na sukcesy banków zapracowali pośrednicy. „gazeta Prawna” nr 162 (1527) z 22 sierpnia 2005 r., s. 9.
259  W rozdziale opisano zmiany dotyczące wyłącznie brokerów usług finansowych i pośredników kredytowych, a nie 
całego rynku consumer finance w Polsce. Sektor bankowy został przedstawiony w rozdz. 4.1.
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Nazwa firmy
(liczba punktów 

obsługi1)

Rok 
powstania Forma działalności Właściciel Uwagi

Xelion (6) 2003 Doradca Bank Pekao SA Oferuje tylko produkty Banku 
Pekao SA.

Open Finance (11) 2004 Doradca / broker LC Corp B.V.

Goldenegg (8) 2004 Doradca / broker osoby fizyczne Niezwiązany kapitałowo z żadną 
instytucją finansową

Dom Kredytowy 
NOTUS (7) 2004 Doradca osoby fizyczne Oferuje tylko kredyty hipoteczne.

1 Wszystkie punkty obsługi działające pod daną marką (tj. punkty obsługi klienta, placówki, oddziały własne i partnerskie, 
biura konsultantów i doradców, biura regionalne i autoryzowane agencje).
2 Wraz z oddziałami lukas Banku.
Źródło: opracowanie nBP na podstawie stron internetowych firm oraz K. Waliszewski: Ofensywa trwa. „gazeta Bankowa” nr 52/2005, s. 18.

Wyniki i oferta

zmiany w strukturze sektora nie wpłynęły istotnie na jego wyniki. W 2005 r. dzięki pośred-
nikom banki podpisały umowy kredytowe na kwotę 13,2 mld zł, wobec 11,5 mld zł w poprzednim 
roku (tabela 4.3.3). Oznacza to wzrost prawie o 15% w stosunku do 2004 r.

analiza sytuacji w sektorze jest utrudniona ze względu na jakość dostępnych danych. 
zachodzące co roku zmiany w strukturze sektora powodują brak jednolitości analizowanej gru-
py. Według uzyskanych danych w 2004 r. tempo wzrostu wartości podpisanych umów było 
ponad dwukrotnie wyższe niż w 2005 r. (odpowiednio: 29,8% i 14,3%). z analizy tej samej gru-
py pośredników w 2004 r. i 2005 r. wynika, że wielkość akcji kredytowej wzrosła w ciągu ostat-
niego roku o ponad 50%260.

Tabela 4.3.3. Wartość i liczba umów podpisanych przez pośredników w latach 2001−2005

2001 2002 2003 2004 2005

Wartość podpisanych umów (w mld zł) 9 482 9 319 8 902 11 558 13 207

Liczba podpisanych umów (w tys. szt.) b.d. 5 023 5 615 6 596 b.d.

Liczba firm sprawozdających 16 14 9 12 11

Źródło: KPF; K. Waliszewski: Pośrednicy w natarciu. „Bank” nr 12/2005–1/2006, s. 36; e. Więcław: Przybywa pośredników i klientów. 
„Rzeczpospolita” nr 20/2006 z 24 stycznia 2006 r., s. B7.

najszybciej rozwijały się nowe firmy, nawet ośmiokrotnie zwiększając wartość podpisanych umów 
kredytowych. Wysoka dynamika bardzo silnie wiąże się z profilem działalności i efektem niskiej bazy. 
udział wybranych podmiotów w rynku pośrednictwa kredytowego przedstawiono na wykresie 4.3.4.

gros popytu koncentrowało się w segmencie kredytów hipotecznych. udział pośredników 
i brokerów w ich sprzedaży szacuje się na około 15%, w tym firm internetowych na około 3%261.

Bardzo popularne przed kilku laty kredyty ratalne zastępowane są kartami kredytowymi. 
W tym segmencie pośrednicy są również aktywni i intensywnie współpracują z sieciami handlo-
wymi. Wraz z kartami kredytowymi wprowadzane są programy lojalnościowe z opcjami premii 
(zniżki, promocje) dla stałych klientów. Prowizja ze sprzedaży kart kredytowych może stać się za 
kilka lat głównym źródłem przychodów pośredników262.

Organizacja rynku

W ramach działań statutowych organizacja branżowa pośredników finansowych w Polsce 
– Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) − wprowadza standardy jakościowe funkcjono-
wania sektora. Rada Programowa Polskich Standardów Jakościowych, ukonstytuowana w 2005 r., 

260  Dla obu okresów bez spółki luKaS, a dla 2004 r. dodatkowo bez cetelem (firma włączona w struktury cetelem 
Banku Sa) i PTF (przejęty przez grupę Santander). Patrz: tabela 4.3.2.
261  K. Orlik: Czy oni pomogą bankom? „Bank” nr 12/2005–1/2006, s. 35; B. chochołowski: Rekordowe wyniki 
pośredników finansowych. www.money.pl z 14 lutego 2006 r.
262  Źródłem przychodów pośredników finansowych są prowizje ze sprzedaży produktów bankowych (w tym przede 
wszystkim kredytów różnego typu). niektóre produkty są dostępne jedynie u pośredników (np. kredyt gotówkowy 
jednego z banków z segmentu consumer finance).
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ma czuwać nad jakością szkoleń merytorycznych, prowadzących do certyfikowania firm pośred-
nictwa kredytowego. W 2005 r. przyjęto ponadto zbiór zasad Dobrych Praktyk i rozpoczęła dzia-
łalność Komisja etyki.

W październiku 2005 r. KPF nawiązała współpracę z euROFinaS – swoim europejskim odpo-
wiednikiem, skupiającym przedstawicieli branży z krajów unii europejskiej. uczestnictwo  
w euROFinaS daje dostęp do informacji dotyczących procesów legislacyjnych w unii oraz zasad 
funkcjonowania podmiotów rynku consumer finance w innych krajach. Od 2006 r. KPF stanie się 
pełnoprawnym członkiem europejskiej federacji euROFinaS.

Perspektywy

W dalszym ciągu przewiduje się wzrost popytu na usługi pośredników i doradców finansowych. 
Potwierdzeniem dużego potencjału i stałego zainteresowania rynkiem pośrednictwa są zapowiedzi 
tworzenia biur kredytowych przez banki do tej pory niezwiązane z rynkiem consumer finance.

na rynku usług detalicznych prawdopodobnie będą dominować kredyty hipoteczne i sprze-
daż kart kredytowych. Przedstawiciele branży prognozują wzrost wartości podpisanych umów kre-
dytowych o około 30% i wzrost udziału w rynku np. kredytów hipotecznych do około 25% (obec-
nie szacuje się go na 15%)263. należy się spodziewać, że udział ten nadal będzie rósł, ponieważ:

− rosną wymagania klientów i ich wiedza na temat finansów osobistych,

− kredytobiorcy mają coraz mniejsze możliwości przeanalizowania wszystkich dostępnych ofert,

− niezależni pośrednicy mają lepszą pozycję w negocjacjach z bankiem niż pojedynczy klient,

−  w 2005 r. pośrednicy uzyskali możliwość pośredniczenia w imieniu i na rachunek pod-
miotów prowadzących działalność maklerską (jako agenci firm inwestycyjnych).

Wzrost skali zadłużenia społeczeństwa i chęć obniżania kosztów z tym związanych będą sprzyjać 
rozwojowi kredytów konsolidacyjnych i refinansowych. umożliwiają one bowiem zastąpienie wszystkich 
miesięcznych płatności związanych z zaciągniętymi wcześniej kredytami jedną, niższą ratą.

263  Optymistyczne prognozy mówią nawet o wzroście udziału do 50% w ciągu najbliższych kilku lat. Już teraz ban-
ki notują znaczny wzrost sprzedaży kredytów m.in. dzięki współpracy z pośrednikami. W niektórych bankach prawie 
połowę kredytów sprzedają pośrednicy. za: K. Orlik: Czy oni pomogą bankom? „Bank” nr 12/2005–1/2006, s. 35; B. 
chochołowski: Rekordowe wyniki pośredników finansowych. www.money.pl z 14 lutego 2006 r.; e. Więcław: Przy-
bywa pośredników i klientów. „Rzeczpospolita” nr 20/2006 z 24 stycznia 2006 r., s. B7.

Wykres 4.3.4. Udział wybranych podmiotów na rynku pośrednictwa kredytowego

uwaga: dla każdego roku brano pod uwagę wszystkie dostępne dane. ze względu na duże zmiany struktury podmiotowej 
rynku pośrednictwa dane pomiędzy okresami są nieporównywalne.
1 Dane dostępne tylko dla lat 2004 i 2005.
2 Od 2005 r. funkcjonuje jako PTF Bank Sa.
3 Szacunki własne dla 2005 r.
4 Dane za 3 kwartały 2005 r. We wrześniu 2005 r. spółka została włączona do luKaS Banku.
Źródło: opracowanie nBP na podstawie: KPF; K. Waliszewski: Pośrednicy w natarciu. „Bank” nr 12/2005–1/2006, s. 36; e. Więcław: Przybywa 
pośredników i klientów. „Rzeczpospolita” nr 20/2006 z 24 stycznia 2006 r., s. B7.
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Ograniczenie oprocentowania kredytów detalicznych (ustawa o tzw. przeciwdziałaniu 
lichwie) nie powinno silnie wpłynąć na działalność pośredników. Oferowane przez większość 
z nich produkty spełniają bowiem wymogi ustawy. ewentualne dostosowanie może odbywać się 
poprzez obniżenie marży kredytowej (sięgającej obecnie nawet 10 pkt proc.). Ograniczona może 
zostać dostępność kredytów dla osób mniej zamożnych. Kredytodawcy zwiększą selekcję klien-
tów ze względu na brak możliwości rekompensaty podwyższonego ryzyka poprzez podniesienie 
oprocentowania.

możliwy jest również wzrost konkurencji w segmencie klientów o wyższych dochodach. Fir-
my, które do tej pory pośredniczyły w kredytach dla wszystkich (o najwyższym oprocentowaniu), 
teraz będą szukały swojego miejsca w innym segmencie rynku, wymagającym dokładniejszej ana-
lizy zdolności kredytowej klientów. niezbędne okażą się wówczas inwestycje w systemy scoringo-
we – oceniające sytuację finansową kredytobiorców.

Pośrednicy zamierzają również rozwijać doradztwo w zakresie inwestowania i sprzedaży 
produktów inwestycyjnych. Planują wprowadzenie produktów dla zamożniejszych klientów, wcho-
dząc do segmentu będącego do tej pory domeną banków. niewątpliwie wynika to z rosnącej kon-
kurencji i spadku stóp procentowych. może zatem wpłynąć na obniżenie prowizji na całym rynku 
usług detalicznych. 
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4.4. Sektor kapitału wysokiego ryzyka (private equity/venture capital)

Wielkość sektora

Sektor kapitału wysokiego ryzyka264 w Polsce rozwija się od początku lat 90. XX w. mimo że 
cechuje go wysoka zmienność wartości corocznie pozyskiwanych kapitałów oraz przeprowadzanych 
inwestycji, a ich relacja do PKB jest niska, pod względem jakościowym w ostatnich latach sektor ten 
systematycznie się rozwijał. Fundusze private equity angażowały się w bardziej skomplikowane trans-
akcje (np. wykupy lewarowane) niż wcześniej (głównie restrukturyzacje przedsiębiorstw) i były coraz 
aktywniejsze na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w krajach byłego bloku socjalistycznego.

zmiany, które w 2005 r. zaobserwowano na rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce, miały 
odmienny charakter niż w poprzednim roku. nastąpił wzrost wartości inwestycji funduszy private 
equity oraz spadek wartości pozyskanych środków (tabela 4.4.1).

Tabela 4.4.1. Wartość inwestycji oraz pozyskanych środków przez fundusze PE/VC w Polsce 
w latach 2002–2005 (mln zł)

2002 2003 20041 20052

Wartość inwestycji3 529 779 590 620

Wartość pozyskanych środków4 457 113 1 378 238

Liczba finansowanych przedsiębiorstw 86 48 34 25

Liczba przedsiębiorstw, w których fundusze zakończyły inwestycje 30 60 41 29

Relacja wartości inwestycji PE/VC do PKB (w %) 0,069 0,098 0,063 0,064

1 Do wyliczeń zastosowano średni kurs nBP w 2004 r. euR/Pln = 4,5340.
2 Do wyliczeń zastosowano średni kurs nBP w 2005 r. euR/Pln = 4,0254.
3 Tj. wartość inwestycji krajowych funduszy private equity w Polsce, pomniejszona o wartość inwestycji polskich funduszy 
za granicą, powiększona o inwestycje zagranicznych funduszy w Polsce.
4 Tj. wartość środków pozyskanych przez fundusze private equity z siedzibą w Polsce.
Źródło: roczniki Polskiego Stowarzyszenia inwestorów Kapitałowych (PSiK) za 2001, 2002, 2003, 2004 r., Annual Survey of Pan-European 
Private Equity&Venture Capital Activity. EVCA Yearbook 2006. Brussels 2006, eVca.

znaczny spadek środków pozyskanych w 2005 r. był spowodowany tym, że w 2004 r. fun-
dusze zgromadziły wystarczający kapitał na inwestycje zaplanowane na kolejny rok. Ponadto duże 
wahania na rynku kapitału wysokiego ryzyka są wynikiem wysokiego poziomu koncentracji tego sek-
tora w Polsce265, co powoduje, że pojedyncze transakcje mogą mieć znaczny wpływ na jego kształt. 
Warto również zwrócić uwagę na sposób gromadzenia środków przez fundusze. często proces ten 
odbywa się poza Polską, w ramach grup zarządzających funduszami mających siedzibę za granicą, 
jednak środki są przeznaczane na inwestycje w regionie. Dostępne statystyki prezentują jedynie 
informacje o wielkości środków pozyskanych przez fundusze z siedzibą w Polsce266.

Pod względem relacji wartości inwestycji do PKB polski sektor private equity był nadal słabo 
rozwinięty w porównaniu z innymi krajami europejskimi. W 2005 r. wartość tego wskaźnika w dwu-
dziestu krajach europejskich267 wyniosła 0,42% (wzrost o około 0,09 pkt proc. w stosunku do 
2004 r.), w Polsce natomiast od kilku lat kształtuje się on na poziomie poniżej 0,1% (0,064% 
w 2005 r.) (wykres 4.4.1).

264  Venture capital jest pojęciem węższym niż private equity. W niniejszym rozdziale pojęcia: kapitał wysokiego ryzyka 
oraz private equity/venture capital (Pe/Vc) są stosowane zamiennie. Stosowany skrót Pe/Vc ma na celu podkreślenie, że 
analizie poddano zarówno sektor private equity, jak i venture capital.
265  Koncentracji mierzonej zarówno wielkością inwestycji, jak i wielkością zgromadzonych środków. np. w 2005 r. ponad 
90% inwestycji pod względem wartości przeprowadziła jedna spółka zarządzająca funduszami private equity w Polsce, 
która miała równie wysoki udział pod względem wartości zgromadzonego kapitału w 2004 r.
266  Szerzej o specyfice i przebiegu procesu inwestycyjnego funduszy private equity w: Rozwój systemu finansowego 
w Polsce w 2004 r. Warszawa 2005, nBP, s. 95. W 2005 r. spadła wartość inwestycji polskich funduszy za granicą oraz 
inwestycji w kraju dokonywanych przez fundusze zagraniczne. Przyrost inwestycji w 2005 r. był zatem w całości wynikiem 
inwestycji polskich funduszy Pe/Vc w kraju.
267  W niniejszym podrozdziale pojęcie europejskiego sektora kapitału wysokiego ryzyka obejmuje 20 krajów, dla których 
były dostępne statystyki. Są nimi: austria, Belgia, czechy, Dania, Finlandia, Francja, grecja, Hiszpania, Holandia, irlandia, 
niemcy, norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
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Dla europejskiego sektora kapitału wysokiego ryzyka rok 2005 był natomiast rekordowy, 
zarówno pod względem wartości rozpoczętych inwestycji (wzrost o 27% w stosunku do 2004 r.), 
jak i zgromadzonych środków (ponad 2,5-krotny wzrost). Po raz pierwszy od 2002 r. wartość środ-
ków zgromadzonych przez fundusze była wyższa niż wartość przeprowadzonych inwestycji. Trady-
cyjnie znaczna część środków pozyskanych przez fundusze w europie zasiliła fundusze zarządzane 
przez firmy z Wielkiej Brytanii (64% wartości kapitału zgromadzonego w europie). na drugim miej-
scu pod tym względem znalazła się Francja (16%), a na trzecim były niemcy (4%).

Podobnie jak w latach poprzednich wśród źródeł pochodzenia środków zgromadzonych przez 
fundusze private equity/venture capital w Polsce dominował kapitał zagraniczny (94,3% wartości środ-
ków zgromadzonych przez fundusze w 2005 r.), w tym zwłaszcza amerykański. istotnie zmienił się 
natomiast udział poszczególnych grup podmiotów jako dostawców kapitału Pe/Vc (wykres 4.4.2). 
Wynikało to ze znacznego spadku wartości środków zgromadzonych przez fundusze w 2005 r., co 
spowodowało duże przesunięcia w strukturze źródeł ich pochodzenia (tabela 4.4.1). Podczas gdy 
udział funduszy emerytalnych268 spadł z 52,9% w 2004 r. do zera w 2005 r., udział osób prywatnych 
w strukturze źródeł kapitału wzrósł z 0,2% do 50%. zróżnicowanie źródeł pochodzenia środków mię-
dzy polskim a europejskim sektorem private equity/venture capital było nadal bardzo duże.

268  Zagraniczne fundusze emerytalne.

Wykres 4.4.1. Inwestycje private equity/venture capital w relacji do PKB w latach 2004–2005

Źródło: eVca oraz PSiK.
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Wykres 4.4.2. Źródła pochodzenia środków funduszy private equity/venture capital  
w Polsce i Europie w 2005 r.

uwaga: dominujący udział (94,3%) w wartości środków zgromadzonych przez fundusze miały podmioty zagraniczne (tj. 
z siedzibą za granicą).
Źródło: opracowanie nBP na podstawie Annual Survey of Pan-European Private Equity and Venture Capital Activity, eVca yearbook 2006. 
Brussels 2006, eVca.
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W europie w 2005 r. najwięcej środków funduszom private equity/venture capital dostarczyły 
fundusze emerytalne (24,8%) oraz banki (17,6%). Średnio ponad 50% środków gromadzonych 
corocznie przez fundusze w europie pochodzi ze źródeł krajowych, jednak w niektórych państwach 
– podobnie jak w Polsce – udział kapitału zagranicznego jest bardzo wysoki, np. w czechach (100%), 
na Węgrzech (około 80%), w Szwecji (78%) czy Portugalii (76%)269.

W 2005 r. nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze geograficznej inwestycji polskich firm 
zarządzających funduszami private equity/venture capital. Około 70% wartości inwestycji stanowiły 
projekty realizowane w kraju, a 30% – inwestycje w innych krajach europejskich.

zmieniła się natomiast struktura branżowa inwestycji Pe/Vc. Wśród projektów rozpoczętych 
w 2005 r., 42,7% (pod względem wartości) dotyczyło branży dóbr konsumpcyjnych (w 2004 r. jedy-
nie 4%). Wzrost inwestycji zaobserwowano również w branży komputerowej i produkcyjnej, zmniej-
szyło się natomiast zainteresowanie funduszy branżą telekomunikacji i mediów oraz usług finan-
sowych. Fundusze Pe/Vc w ogóle nie angażowały się w projekty z dziedziny biotechnologii. W eu-
ropie największy udział pod względem wartości miały branże: dóbr konsumpcyjnych (27,6%) oraz 
telekomunikacji i mediów (łącznie 15,4%). Podobnie jak w poprzednich latach przewidywana alo-
kacja środków zgromadzonych przez fundusze dotyczyła przedsięwzięć znajdujących się na dalszych 
etapach rozwoju oraz niezwiązanych z branżą wysokich technologii (58,5% wartości zgromadzo-
nych środków).

W 2005 r., inaczej niż w roku poprzednim, w Polsce zwiększyła się wartość wyjść z inwestycji. 
Pod względem wartości najwięcej wyjść (64,1%) nastąpiło poprzez sprzedaż inwestorowi branżo-
wemu udziałów w spółce portfelowej. zakończenie inwestycji w drodze sprzedaży akcji na giełdzie 
miało natomiast miejsce w przypadku 9 przedsiębiorstw (w 2004 r. tylko 5), co stanowiło 19% war-
tości wyjść w 2005 r. W trzech spośród tych 9 spółek wyjście nastąpiło w drodze pierwotnej oferty 
publicznej (Opoczno, Teta, Polish energy Partners).

Perspektywy

Sektor kapitału wysokiego ryzyka jest niewielkim segmentem rynku kapitałowego w Polsce. 
ze względu na jego specyfikę (długość procesu inwestycyjnego, wrażliwość na zmiany – np. systemu 
podatkowego, koniunktury na giełdzie papierów wartościowych) w krótkiej perspektywie (np. rocz-
nej) trudno przewidzieć kierunki zmian w tym sektorze. Jednak szybki rozwój private equity/venture 
capital w europie w ostatnim okresie270, a także lepsze możliwości wychodzenia z inwestycji dzięki 
rozwojowi gPW pozwalają sądzić, ze w nadchodzących latach wartość nowych inwestycji Pe/Vc 
w Polsce będzie wzrastała. liczba firm, które zarządzają funduszami, nie powinna się natomiast 
istotnie zmienić, ponieważ ich kapitałochłonność jest odpowiednia do obecnej wielkości polskiego 
rynku. Rozwojowi tego rynku w Polsce będzie również sprzyjała aktywność takich stowarzyszeń, jak 

269  Dane za 2005 r., Annual Survey of Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity. EVCA Yearbook 2006. 
Brussels 2006, eVca.
270  Annual Survey of Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity. EVCA Yearbook 2006. Brussels 2006, eVca.

Wykres 4.4.3. Inwestycje funduszy private equity/venture capital z siedzibą w Polsce

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych eVca.
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lewiatan Business angels (utworzonego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
w 2005 r.) oraz PolBan (działającego od grudnia 2003 r.), które skupiają prywatnych inwestorów 
dysponujących kapitałem na inwestycje znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju271. Ponadto, 
w utworzonym w Polsce (w ramach narodowego Planu Rozwoju) Sektorowym Programie Operacyj-
nym „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006”, współfinansowanym ze środków 
europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego272, przewiduje się, że tworzenie funduszy kapitału 
zalążkowego typu seed capital (tj. finansujących projekty na początkowych etapach rozwoju)273 
będzie wspierane finansowo do końca 2006 r. ze środków unijnych ma być również współfinanso-
wany Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK), który powstał 1 lipca 2005 r.274 celem działalności KFK ma 
być finansowe wsparcie funduszy venture capital. Jednak do końca 2005 r., ze względu na brak 
odpowiednich rozporządzeń, Fundusz nie rozpoczął działalności.

W 2005 r. polskie fundusze private equity/venture capital były aktywne zarówno w kraju, jak 
i za granicą (szczególnie w Rumunii, czechach oraz na Słowacji). coraz popularniejsze stawały się 
transakcje wykupów (w 2005 r. przeprowadzono jedną z największych dotychczas transakcji wyku-
pu lewarowanego w europie Środkowo-Wschodniej), co również świadczy o pogłębianiu się stop-
nia rozwoju tego rynku. W Polsce wyraźnie zarysowała się zatem tendencja do inwestowania 
w duże przedsiębiorstwa. Powodem tego są osiągane przez fundusze wyższe stopy zwrotu z ta-
kich inwestycji275.

W 2005 r. miały miejsce dwa wydarzenia, które mogą wpłynąć na rozwój sektora private equ-
ity w Polsce. Pierwszym było uruchomienie informacyjnej platformy internetowej (platforma Start)276, 
umożliwiającej nawiązanie pierwszego kontaktu między przedsiębiorstwami poszukującymi źródeł 
finansowania projektów a potencjalnymi inwestorami (np. funduszami Pe/Vc). Platforma Start jest 
wspólną inicjatywą Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz giełdy Papierów Wartościowych. 
na uwagę zasługuje fakt, że w krótkim czasie chęć udziału w niej zgłosiła ponad 1/3 obecnych w Pol-
sce funduszy private equity (jako inwestorzy kwalifikowani). Obecnie jest za wcześnie, aby ocenić efek-
tywność tej platformy. Wydaje się jednak, że mogłaby być dobrym źródłem propagowania w Polsce 
wiedzy na temat działalności funduszy private equity. Drugim wydarzeniem istotnym dla rozwoju sek-
tora kapitału wysokiego ryzyka było wejście w życie (w październiku 2005 r.) ustawy o niektórych for-
mach wspierania działalności innowacyjnej277. ustawa umożliwiła przedsiębiorstwom zaciąganie tzw. 
kredytu technologicznego, udzielanego przez Bank gospodarstwa Krajowego w ramach utworzonego 
w nim Funduszu Kredytu Technologicznego278. ustawa przewiduje również ulgi podatkowe dla firm 
wprowadzających nowe technologie, a także możliwość tworzenia jednostek badawczo-rozwojowych 
oraz odliczania podatku VaT od usług naukowo-badawczych. Pobudzanie innowacyjności polskiej 
gospodarki jest bardzo ważne dla rozwoju sektora kapitału wysokiego ryzyka zważywszy, że Polska ma 
jeden z najniższych wskaźników innowacyjności w europie279. Wzrost liczby nowo tworzonych przed-
siębiorstw, dysponujących innowacyjnymi produktami i usługami, poszerza bowiem możliwości inwe-
stycyjne funduszy private equity, a co za tym idzie – możliwość osiągania większych zysków.

Dla całego europejskiego sektora kapitału wysokiego ryzyka 2005 rok był rekordowy pod 
względem wartości środków zgromadzonych przez fundusze. Szczególnie atrakcyjne z punktu 
widzenia inwestorów okazały się fundusze, które specjalizują się w transakcjach wykupu lewarowa-

271  Szerzej na ten temat: www.lba.pl, www.polban.pl. Łączna wartość inwestycji z udziałem PolBan, zrealizowanych 
w 2005 r., przekroczyła 1 mln zł.
272  ang. European Regional Development Fund
273  Szerzej na ten temat: www.parp.gov.pl.
274  ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.u. z 2005 r., nr 57, poz. 491). Szerzej na temat 
KFK: www.kfk.org.pl, a także w: Rozwój systemu finansowego finansowego Polsce w 2004 r. Warszawa 2005, NBP, s. 95. 
275  K. Wasilewska: Inwestycje na rozdrożu. Integracja Europejska, 1 listopada 2005 r. (artykuł dostępny na stronie www.psik.org).
276  adres internetowy platformy: https://start.info.pl
277  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.u. z 2005 r.,  
nr 179, poz. 1484).
278  na lata 2005–2006 na Fundusz przeznaczono około 150 mln zł. Środki przeznaczone na ten Fundusz mają być okre-
ślane corocznie w ustawie budżetowej i przekazywane do BgK za pośrednictwem ministerstwa gospodarki.
279  mierzony relacją nakładów na badania i rozwój do PKB, a także liczbą zgłoszeń patentowych na 1 mln mieszkańców.
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nego, ponieważ do nich trafiło najwięcej zgromadzonych kapitałów. Fakt ten oraz nasilająca się kon-
kurencja między funduszami private equity a funduszami hedgingowymi o środki na inwestycje spo-
wodowały, że niektóre instytucje nadzorujące rynki finansowe zaczęły uważniej przyglądać się eks-
pozycjom banków wobec funduszy private equity280 oraz ich ewentualnym skutkom dla stabilności 
krajowych systemów bankowych281.

280  Financial Stability Report, Sveriges Riksbank, s. 55–70, Financial Stability Review. December 2005, ecB, s. 97.
281  Financial Stability Review. no. 7, november 2005, Banque de France, s. 19, Ramka 2: Risks associated with the sharp 
increase in LBOs in Europe.
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4.5. Instytucje wspólnego inwestowania

W skład instytucji wspólnego inwestowania (iWi) wchodzą fundusze inwestycyjne i fundusze 
emerytalne. W tym rozdziale nie analizowano ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym.

4.5.1. Fundusze inwestycyjne

Wielkość i dynamika sektora

na koniec 2005 r. wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych (Fi) 
wyniosła 61,3 mld zł (wzrost o 63,3%) (wykres 4.5.1)282. Przyrost ten był spowodowany przede 
wszystkim napływem nowych środków do funduszy (około 18,5 mld zł), a w mniejszym stopniu 
wynikał ze zmiany wyceny aktywów. Duża skłonność inwestorów do zakupu tytułów uczestnictwa283 
funduszy inwestycyjnych wynikała z dobrej koniunktury na giełdzie Papierów Wartościowych (gPW), 
jak również z bogatej oferty produktowej Towarzystw Funduszy inwestycyjnych (TFi). Spadek stóp 
procentowych umożliwił osiąganie zysków ze wzrostu cen papierów dłużnych, które nadal były naj-
ważniejszą pozycją w portfelu inwestycyjnym (wykres 4.5.4).

na koniec 2005 r. działały 23 TFi (wzrost o 3 podmioty)284. Struktura właścicielska nowych 
towarzystw istotnie odbiegała od istniejącej w dotychczasowych podmiotach, tj. bazującej na powią-
zaniach z dużymi grupami kapitałowymi. Dwa towarzystwa zostały założone przez krajowe osoby 
fizyczne. Było to możliwe dzięki zmianom wprowadzonym przez ustawę o funduszach inwestycyj-
nych z 2004 r., która zmniejszyła wymaganą wysokość kapitału początkowego towarzystwa 
z 3 mln zł do równowartości 125 tys. euro285.

ustawa o funduszach inwestycyjnych, która weszła w życie 1 lipca 2004 r., stała się bodźcem 
do większego zróżnicowania struktury sektora funduszy inwestycyjnych. Dopiero w 2005 r. rozpo-
częły działalność fundusze, których konstrukcje oraz typy wprowadziło nowe ustawodawstwo. Spo-
śród 42 funduszy inwestycyjnych utworzonych na podstawie zezwolenia KPWig udzielonego 
w 2005 r. 15 bazowało na nowych rozwiązaniach proponowanych w powyższej ustawie (tabela 
4.5.3). Dynamicznie zaczęła rosnąć liczba funduszy zamkniętych, których w 2005 r. przybyło 17, 
w tym m.in. 4 sekurytyzacyjne (ramka 4.5.2) i 3 nieruchomości. zamknięte fundusze inwestycyjne 
umożliwiają, dzięki mniejszym ograniczeniom inwestycyjnym, wykorzystanie większej liczby instru-
mentów finansowych oraz, za pomocą emisji certyfikatów niepublicznych, tworzenie portfela inwe-

282  Dane Analizy Online.
283  Tytuły uczestnictwa to: jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne.
284  Działalność rozpoczęły 4 podmioty, ale nastąpiło połączenie dwóch towarzystw: Towarzystwa Funduszy inwestycyjnych 
Kredyt Bank Sa oraz Warty Towarzystwa Funduszy inwestycyjnych Sa.
285  art. 49 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.u. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z poźn. zm.).

Wykres 4.5.1. Wielkość oraz tempo zmian aktywów netto funduszy inwestycyjnych  
w latach 1998–2005

Źródło: izba zarządzających Funduszami i aktywami (izFia).
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stycyjnego dostosowanego do potrzeb klienta286. z 36 funduszy zamkniętych, które do końca 
2005 r. uzyskały zgodę KPWig, 11 deklarowało emisję niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych, 
z czego 8 były to nowo powstałe podmioty.

286  Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte pozwalają również ograniczyć grono nabywców jednostek uczest-
nictwa poprzez stosowne zapisy w statucie funduszu.

RODZajE, tyPy I KOnStRUKcjE FUnDUSZy 
InWEStycyjnych

ustawa o funduszach inwestycyjnych z 2004 r. wprowadziła wyraźne rozróżnienie mię-
dzy rodzajem, typem i konstrukcją funduszu inwestycyjnego.

na polskim rynku występują trzy rodzaje funduszy inwestycyjnych: otwarte, specjalistycz-
ne otwarte oraz zamknięte. Różnią się zakresem dopuszczalnych lokat i limitów inwestycyj-
nych, rodzajem tytułu uczestnictwa emitowanego przez fundusz oraz organami funduszu 
(rada inwestorów, zgromadzenie inwestorów).

Konstrukcja funduszu inwestycyjnego wyraża się w jego strukturze organizacyjnej, w po-
wiązaniach między poszczególnymi elementami funduszu (subfundusze, fundusze powią-
zane) oraz w sposobie obciążania inwestorów opłatami. W ramach trzech rodzajów funduszy 
inwestycyjnych ustawodawca wprowadził nowe konstrukcje funduszy:

− fundusze z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa,
− fundusze z wydzielonymi subfunduszami,
− fundusze podstawowe i powiązane.
Rodzaje i konstrukcje funduszy inwestycyjnych mogą się na siebie nakładać, tworząc róż-

ne konfiguracje1.
Typ funduszu inwestycyjnego zależy z kolei od jego polityki inwestycyjnej. ustawodawca 

wyróżnił następujące typy:
− fundusze rynku pieniężnego,
− fundusze portfelowe,
− fundusze sekurytyzacyjne,
− fundusze aktywów niepublicznych.
ustawa uniemożliwia swobodne łączenie różnych typów funduszy z ich dowolnym rodza-

jem. ww. typom funduszy przypisano rodzaje, w ramach których mogą zostać utworzone.

1 Dowolność łączenia różnych rodzajów i konstrukcji jest ograniczona jedynie w przypadku funduszy z różnymi 
kategoriami jednostek uczestnictwa, które nie mogą być utworzone w formie funduszu zamkniętego.

Tabela 4.5.1. Konstrukcje, typy i rodzaje funduszy inwestycyjnych

Konstrukcje i typy funduszy 
inwestycyjnych

Fundusz 
inwestycyjny 

otwarty

Specjalistyczny 
fundusz 

inwestycyjny 
otwarty

Fundusz 
inwestycyjny 

zamknięty

Fundusz z różnymi kategoriami jednostek 
uczestnictwa tak tak nie

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami tak tak tak

Fundusz podstawowy tak tak tak

Fundusz powiązany tak tak tak

Fundusz rynku pieniężnego tak nie nie

Fundusz portfelowy nie nie tak

Fundusz aktywów niepublicznych nie tak tak

Fundusz sekurytyzacyjny nie nie tak

uwaga: fundusz aktywów niepublicznych może występować jako fundusz specjalistyczny otwarty, jeśli stosuje 
politykę inwestycyjną funduszu zamkniętego.
Źródło: B. Jawdosiuk, K. Rożko: Poradnik inwestora. Fundusze inwestycyjne. Warszawa 2004, KPWig.

Ramka 4.5.1
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Przepisy prawa narzucają niektórym funduszom inwestycyjnym obowiązek rejestrowania się 
w formie funduszu zamkniętego. Dotyczy to funduszy: sekurytyzacyjnych, portfelowych oraz akty-
wów niepublicznych (tabela 4.5.4) 287. ze względu na różnorodność polityki inwestycyjnej fundusze 
zamknięte rzadko tworzono jako fundusze akcyjne, obligacyjne bądź mieszane. Fundusze zamknię-
te najczęściej wykorzystują niestandardowe konstrukcje portfela inwestycyjnego.

Fundusze chcące stosować w nazwie określenie „rynku pieniężnego” zostały zobowiązane do 
przekształcenia swojej polityki inwestycyjnej tak, aby odpowiadała nowym wymogom prawnym, lub do 
zmiany nazwy funduszu. Fundusze rynku pieniężnego mogą lokować swoje aktywa wyłącznie w instru-
menty rynku pieniężnego oraz depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok. maksymalny, 
ważony wartością lokat, średni termin do wykupu portfela inwestycji funduszu rynku pieniężnego nie 
może być dłuższy niż 90 dni. na koniec 2005 r. z 25 funduszy inwestujących na rynku pieniężnym tylko 
6 stosowało określenie „rynku pieniężnego”, z czego 3 były to nowo powstałe fundusze.

Spośród funduszy, które rozpoczęły działalność w 2005 r., niektóre prowadziły podobną poli-
tykę inwestycyjną jak fundusze hedgingowe. zapowiadały one osiąganie zysków bez względu na 
sytuację na rynkach finansowych oraz deklarowały, że nie będą podążać za wartościami bench-
markowymi. Ponadto, zarządzający tymi funduszami inwestowali nie tylko środki klientów, ale rów-
nież własne, a ich wynagrodzenie zależało od osiągniętych wyników inwestycyjnych.

Tabela 4.5.2. Liczba funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2002–20051

 2002 2003 2004 2005

Fundusze Inwestycyjne Otwarte 85 91 107 134

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte 23 24 24 20

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte2 16 22 23 36

Razem 124 137 154 190

1  Dane dotyczą funduszy, które uzyskały zgodę KPWig.
2  Dla danych z lat 2002–2004 w grupie Fiz zostały uwzględnione fundusze zamknięte, specjalistyczne zamknięte i mieszane.
Źródło: KPWig.

Tabela 4.5.3. Liczba funduszy inwestycyjnych utworzonych według nowych typów i konstrukcji 
w 2005 r.

Konstrukcje funduszy inwestycyjnych Utworzone 
w 2005 r. Typy funduszy inwestycyjnych Utworzone 

w 2005 r.
Fundusze z różnymi kategoriami jednostek 
uczestnictwa 5 Fundusze rynku pieniężnego 3

Fundusze z wydzielonymi subfunduszami 4 Fundusze portfelowe 0

Fundusze podstawowe 0 Fundusze sekurytyzacyjne 4

Fundusze powiązane 0 Fundusze aktywów niepublicznych 1

Źródło: KPWig.

Tabela 4.5.4. Porównanie funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), specjalistycznych otwartych 
(SFIO) i zamkniętych (FIZ)1

 FIO SFIO FIZ

Rodzaj emitowanego tytułu uczestnictwa Jednostki 
uczestnictwa

Jednostki 
uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 
publiczne lub niepubliczne

Inwestorzy Bez ograniczeń
Możliwość 
ograniczenia grona 
uczestników

Bez ograniczeń w przypadku 
certyfikatów publicznych

Odkupienie tytułu uczestnictwa Na żądanie, przez 
fundusz

Określone w statucie 
lub na żądanie

Fundusz może dokonywać 
wykupu certyfikatów na 
żądanie uczestnika lub 
niezależnie. Warunki 
wykupu są określone 
w statucie. W przypadku 
publicznych certyfikatów 
obrót giełdowy.

287  Fundusz aktywów niepublicznych może być również utworzony jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 
ale tylko wtedy, gdy stosuje politykę inwestycyjną funduszu zamkniętego.
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 FIO SFIO FIZ

Wycena aktywów Nie rzadziej niż raz 
na 7 dni

Nie rzadziej niż raz 
na 7 dni

Nie rzadziej niż raz na 
3 miesiące oraz na 7 
dni przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów na 
certyfikaty kolejnej emisji

Rada inwestorów nie Określone w statucie tak

Wybrane limity inwestycyjne

Krótka sprzedaż nie tak/nie2 tak

Pożyczanie papierów wartościowych tak tak tak

Udzielanie pożyczek, poręczeń, gwarancji nie tak/nie2 50%

Zaciąganie pożyczek 10% tak/nie2 75%

Waluty obce nie tak/nie2 20% w walutę obcą 
jednego państwa lub euro

Wierzytelności nie tak/nie2 tak

Udziały w spółkach z o.o. nie tak/nie2 tak

Nieruchomości, budynki i budowle, statki morskie nie tak/nie2 tak

Papiery wartościowe lub zbywalne prawa majątkowe 
reprezentujące prawa do metali szlachetnych nie tak/nie2 tak

1 limity inwestycyjne są podane jako procent aktywów funduszu.
2 Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte mogą stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne funduszy zamknię-
tych, jeśli uczestnikami funduszu są wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
osoby fizyczne dokonujące jednorazowej wpłaty do funduszu w wysokości co najmniej 40 tys. euro. W przeciwnym razie 
stosuje się przepisy o funduszach inwestycyjnych otwartych.

Fundusze inwestycyjne, choć ich klientami mogą być osoby fizyczne i prawne, koncentrowały się 
na klientach indywidualnych. na koniec 2005 r. oszczędności tych klientów stanowiły około 82% war-
tości aktywów netto funduszy288. W 2004 r. wartość ta była o 1 pkt proc. niższa. nowe środki, napły-
wające do funduszy inwestycyjnych w 2005 r., pochodziły zatem głównie od osób fizycznych.

W 2005 r. nastąpiły zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych, co wynikało z uchwalenia trzech 
nowych ustaw zastępujących ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. na skutek 
zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych zniesiono obowiązek płacenia podatku od przychodów kapitałowych w przypadku umorzenia 
jednostek uczestnictwa związanego z zamianą jednostek między subfunduszami tego samego funduszu 
inwestycyjnego289. Brak uściślenia kwestii podatkowych dotyczących funduszy parasolowych był, do czasu 
wprowadzenia zmian, postrzegany jako czynnik hamujący rozwój tej części sektora funduszy inwestycyj-
nych. Jednak w opinii uczestników rynku istniejące zapisy prawne nadal nie sprzyjały przekształceniom fun-
duszy w podmioty z wydzielonymi subfunduszami290. Jednym z wyjaśnień tej sytuacji może być fakt, że 
jednostki uczestnictwa subfunduszu nie mogły się różnić sposobem pobierania opłat za zarządzanie, mimo 
że mogły różnić się opłatami od wpłaty. Oznacza to, że ustawa nie pozwala w pełni na łączenie dwóch kon-
strukcji funduszy: z wydzielonymi subfunduszami oraz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa291.

na koniec 2005 r. 22 zagraniczne fundusze inwestycyjne mogły zbywać w Polsce swoje tytuły uczest-
nictwa. Większość notyfikowanych podmiotów miała formę funduszy z wydzielonymi subfunduszami. Po 
uwzględnieniu liczby wszystkich subfunduszy okazało się, że w Polsce dostępna była szersza oferta funduszy 
zagranicznych niż polskich. z kolei polskie fundusze nie podjęły działań zmierzających do rozpoczęcia dystry-
bucji swoich jednostek uczestnictwa na terytorium innych państw członkowskich ue. Jednym z czynników 
hamujących rozwój sektora i zmniejszających jego zdolność do podjęcia konkurencji na rynkach państw człon-
kowskich ue były zawyżone wymogi kapitałowe odnoszące się do Towarzystw Funduszy inwestycyjnych, 
zawarte w poprzednio obowiązujących przepisach. zgodnie z poprzednimi zapisami ustawy TFi były zobo-
wiązane do utrzymywania kapitału własnego na poziomie 25% kosztów z poprzedniego roku. Po zmianie 

288  Dane Analizy Online.
289  ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.u. z 2000 r., nr 14, 
poz. 176 z poźn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity 
Dz.u. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Szerzej w rozdz. 2.
290  art. 162 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.u. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z poźn. zm.).
291  Fundusze z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa mogą różnicować sposób pobierania opłat manipulacyjnych 
lub opłat obciążających aktywa funduszu.
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ustawy o funduszach inwestycyjnych wysokość kapitału własnego TFi nie może być mniejsza niż 25% różnicy 
między wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji. nowy zapis jest zgodny z re-
gulacjami unijnymi wyrażonymi w Dyrektywie nr 1993/6/eWg w sprawie wymogów kapitałowych firm inwe-
stycyjnych i instytucji kredytowych wskazującymi, że kapitały własne powinny być utrzymane na poziomie 25% 
kosztów stałych ogólnych z poprzedniego roku292. inną przyczyną braku ekspansji polskich funduszy inwe-
stycyjnych może być fakt, że ich zagraniczni właściciele są już obecni na innych rynkach.

na koniec 2005 r. aktywa netto polskich funduszy inwestycyjnych stanowiły 0,24% cał-
kowitej wielkości aktywów funduszy inwestycyjnych w europie293. Fundusze trzech krajów euro-
pejskich, tj. luksemburga, Francji i niemiec, miały ponad 57% udziału w rynku. aktywa netto 
funduszy europejskich wzrosły o 22,8% i na koniec 2005 r. osiągnęły wartość 6,6 bln euro.

W 2005 r. Polska odnotowała największy przyrost aktywów netto funduszy inwestycyj-
nych spośród wszystkich krajów zrzeszonych w european Fund and asset management asso-
ciation (eFama). Pod względem wielkości nominalnych Polska nadal była liderem wśród kra-
jów regionu (wykres 4.5.2). Jeśli chodzi o relację aktywów funduszy inwestycyjnych do PKB, 
liderem regionu pozostały Węgry.

Koncentracja i konkurencja

W 2005 r. obniżył się poziom koncentracji sektora mierzony udziałem w rynku trzech największych 
podmiotów. Spadkowa tendencja utrzymywała się od 2003 r. W 2005 r. główną przyczyną tego zjawiska 
była mniejsza dynamika wzrostu aktywów netto zarządzanych przez towarzystwo będące liderem niż tem-
po przyrostu aktywów całego sektora (tabela 4.5.5). Również wartość indeksu Herfindahla-Hirschmana 
świadczy o spadku poziomu koncentracji w sektorze TFi. zmiana nastąpiła na skutek znacznej utraty udzia-
łu w rynku przez największe towarzystwo (34,46% w 2004 r., 31,39% w 2005 r.).

Tabela 4.5.5. Wskaźniki koncentracji TFI w latach 2002–2005

 2002 2003 2004 2005

Liczba 19 17 20 23

CR31 (w %) 58,10 57,97 55,09 54,92

HHI2 0,1423 0,1494 0,1603 0,1469

1 ze względu na relatywnie małą liczbę podmiotów w sektorze zastosowany został wskaźnik cR3, a nie cR5. Wskaźnik cR3 
stanowi sumę udziałów w rynku trzech największych podmiotów, mierzoną aktywami netto zarządzanych funduszy.
2 indeks Herfindahla-Hirschmana.
Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych izFia.

292  Jedyna rozbieżność zapisów między polską ustawą a dyrektywą unijną wynika z braku w polskim prawie definicji „sta-
łych kosztów ogólnych w roku poprzednim”. Druk sejmowy nr 3318, www.sejm.gov.pl.
293  W obliczeniach uwzględniono fundusze klasyfikowane jako uciTS (w Polsce fundusze otwarte) oraz non-uciTS (w 
Polsce fundusze zamknięte i specjalistyczne otwarte). Dane european Fund and asset management association.

Wykres 4.5.2. Relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do PKB w Polsce, Czechach  
i na Węgrzech w latach 2004–2005

Źródło: european Fund and asset management association (eFama) oraz eurostat.
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Poziom konkurencji w sektorze funduszy inwestycyjnych był wysoki. Rozwijała się sieć dystry-
bucji tytułów uczestnictwa. TFi poszerzyły również swoją ofertę produktową. z danych KPWig wyni-
ka, że w 2005 r. 92 podmioty mogły pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa 
(przeważały banki oraz domy maklerskie). ze względu na rozległą sieć oddziałów dystrybucja poprzez 
banki umożliwiła dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców i dlatego w 2005 r. najwięcej środków 
napłynęło do towarzystw powiązanych kapitałowo z bankami.

można sądzić, że pojawienie się nowych TFi nie wywarło istotnego wpływu na poziom kon-
kurencji wewnątrzsektorowej oraz koncentracji w sektorze. niepubliczny charakter ofert oraz wyso-
ko wyspecjalizowana działalność inwestycyjna funduszy zarządzanych przez nowe towarzystwa 
powodowały, że napływały do nich stosunkowo niewielkie środki.

Wydaje się, że zwiększenie możliwości lokacyjnych funduszy oraz poszerzenie ich oferty dzię-
ki wprowadzeniu nowych typów i konstrukcji Fi stały się bodźcami do oferowania przez towarzystwa 
nowych produktów. nie wystąpiła jednak bezpośrednia zależność między liczbą funduszy tworzo-
nych przez poszczególne TFi w 2005 r. a napływem środków do tych TFi.

Struktura aktywów

W 2005 r. nastąpiła istotna zmiana w strukturze sektora funduszy inwestycyjnych. Fun-
dusze krajowych papierów dłużnych (obligacyjne), które dotychczas miały największy udział 
w rynku pod względem wielkości zarządzanych aktywów, utraciły pozycję lidera. Większą war-
tość aktywów niż fundusze obligacyjne osiągnęły fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusze 
zrównoważone. Fundusze hybrydowe294, akcji zagranicznych oraz pozostałe odnotowały więk-
szy wzrost wartości aktywów niż cały sektor. W przypadku funduszy akcji zagranicznych oraz 
pozostałych funduszy znaczna dynamika wzrostu aktywów netto wynikała z efektu niskiej bazy 
(tabela 4.5.6).

Tabela 4.5.6. Aktywa netto poszczególnych typów funduszy inwestycyjnych w latach 
2002–2005 (w mld zł)

Typy funduszy 2002 2003 2004 2005 Zmiana 2005/2004 (w %)

Krajowe akcyjne 1,0 2,3 4,8 6,6 37,0

Krajowe papierów dłużnych 15,4 13,5 8,1 10,7 32,4

Rynku pieniężnego i gotówkowe 4,2 5,4 5,1 8,1 57,3

Stabilnego wzrostu 0,5 5,0 7,1 14,8 108,6

Zrównoważone 1,0 2,9 6,1 11,5 87,2

Zagraniczne akcyjne 0,1 0,1 0,3 0,8 179,9

Zagraniczne papierów dłużnych 0,4 3,0 4,0 4,4 9,6

Pozostałe 0,4 0,6 2,0 4,5 125,5

Razem 23,0 32,9 37,5 61,3 63,5

uwaga: dane za 2005 r. są danymi wstępnymi.
Źródło: izFia, analizy Online.

Jedynie fundusze sklasyfikowane jako fundusze stabilnego wzrostu oraz akcji zagranicznych 
w każdym miesiącu miały dodatnie saldo wpłat i umorzeń. Fundusze niesklasyfikowane oraz rynku 
pieniężnego i gotówkowe cechowała duża stabilność napływu nowych środków. Warto jednak 
pamiętać, że w fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe inwestują głównie klienci instytucjonalni 
i traktują je jako alternatywę lokat bankowych. Przedsiębiorstwa lokują w ten sposób płynne środki, 
które w każdej chwili mogą zostać wycofane z funduszu.

największą wrażliwością na tendencje cenowe na rynkach finansowych charakteryzowały się 
fundusze inwestujące w polskie akcje. Odzwierciedleniem niepewności związanej ze zmianami war-
tości akcji notowanych na giełdzie był nierównomierny napływ środków do funduszy akcyjnych. Od 
sierpnia 2005 r. zaczął natomiast odpływać kapitał z funduszy polskich papierów dłużnych.

294  Fundusze hybrydowe to fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu.
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Osiągane stopy zwrotu nie były decydującym kryterium wyboru typu funduszu inwestycyjnego 
przez inwestorów. Optymalizowali oni relację zysku do ryzyka poprzez wybór głównie funduszy 
hybrydowych.

analizując strukturę aktywów pod względem rodzajów funduszy inwestycyjnych, trzeba 
stwierdzić, że w 2005 r. sektor był zdominowany przez fundusze otwarte295. ich udział w rynku, 
mierzony wartością aktywów netto, osiągnął ponad 85%. gwałtownie wzrosły aktywa funduszy 
zamkniętych, które na koniec 2005 r. zarządzały środkami o wartości ponad 3 mld zł296. Specjali-
styczne fundusze inwestycyjne otwarte odnotowały najmniejszą dynamikę przyrostu aktywów i re-
latywnie straciły na znaczeniu (tabela 4.5.7).

Tabela 4.5.7. Aktywa netto poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w latach 
2002–2005 (w mld zł)

 2002 2003 2004 2005

FIO  18,3 27,2 30,7 53,0

SFIO 2,5 4,5 5,1 5,2

FIZ1 1,4 1,8 1,1 3,1

Razem 22,2 33,5 36,9 61,3

1 Dla danych z lat 2002–2004 w grupie Fiz zostały uwzględnione fundusze zamknięte, specjalistyczne zamknięte  
i mieszane.

uwaga: dane za lata 2002–2004 pochodzą z guS-u i dotyczą funduszy, które miały obowiązek sporządzić sprawozdanie 
finansowe za dany rok. Dane za 2005 r. pochodzą z izFia.

Źródło: guS i izFia.

W 2005 r. następowały istotne zmiany w strukturze portfela inwestycyjnego funduszy.  
W pierwszej połowie roku wyraźne wzrosło zaangażowanie w polskie obligacje skarbowe oraz obniżył się 
udział akcji i bonów skarbowych. Wynikało to z dużego napływu środków do funduszy obligacji krajowych. 
z kolei w drugiej połowie 2005 r. udział akcji w aktywach netto funduszy wzrósł ze względu na napływ 
nowych środków do funduszy lokujących część swoich aktywów w papiery udziałowe (wykres 4.5.4).

Struktura polskiego sektora funduszy inwestycyjnych odbiegała od modelu europejskiego ze 
względu na większy udział funduszy hybrydowych oraz znacznie mniejszy udział funduszy akcyjnych 
(wykres 4.5.5). Wśród wszystkich krajów zrzeszonych w eFama Polska miała największy udział fun-
duszy hybrydowych w aktywach netto funduszy uciTS (45,8%). Kolejnym krajem mającym znaczny 
udział funduszy hybrydowych były Włochy, gdzie zaangażowanie w ten typ funduszy wyniosło 

295  Wśród 23 krajów europejskich zrzeszonych w eFama jedynie niemcy mają przewagę funduszy non-uciTS nad uciTS. 
Średni udział aktywów funduszy uciTS w całym europejskim rynku funduszy wyniósł na koniec września 2005 r. 79%.
296  Dane izFia.

Wykres 4.5.3. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według typów w 2004 r. 
i 2005 r. (% aktywów netto)

Źródło: analizy Online.
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22,4%. Fundusze akcyjne cieszyły się największym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii (ponad 70% 
udziału w rynku funduszy uciTS), a obligacyjne w Danii (około 59%). Fundusze rynku pieniężnego 
dominowały w Turcji (około 68% udziału w rynku funduszy uciTS)297.

Wyniki inwestycyjne

W 2005 r. wzrosła wartość jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych większości 
typów funduszy inwestycyjnych. na skutek aprecjacji złotego względem euro ujemną rentowność 
inwestycji odnotowały jedynie fundusze lokujące środki na rynkach europejskich. Deprecjacja złote-
go wobec dolara amerykańskiego pozytywnie wpłynęła natomiast na wyniki funduszy papierów 
dłużnych inwestujących w papiery nominowane w uSD. W stosunku do 2004 r. zagraniczne fun-
dusze akcyjne poprawiły swoje wyniki inwestycyjne. czynnikiem, który w istotny sposób kształtował 
ich stopy zwrotu, była dobra koniunktura na giełdach europejskich, gdyż polskie fundusze kupo-
wały głównie papiery wartościowe notowane na tych rynkach.

297  Dane eFama.

Wykres 4.5.4. Struktura portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych w 2004 r.  
i 2005 r.

uwaga: dane za 2005 r. odnoszą się do wielkości na koniec czerwca i grudnia 2005 r.
Źródło: guS.
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obejmują następujące kraje: austria, Belgia, czechy, Dania, Finlandia, Francja, niemcy, grecja, Węgry, Włochy, lichtenstein, 
luksemburg, Holandia, norwegia, Polska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania. 
Źródło: eFama.
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Tabela 4.5.8. Stopy zwrotu uzyskane przez fundusze inwestycyjne w latach 2002–2005 (w %)

Typy funduszy 2002 2003 2004 2005

Krajowe akcyjne 1,1 35,0 23,8 22,9

Krajowe papierów dłużnych 13,9 2,8 6,0 6,5

Rynku pieniężnego i gotówkowe 9,8 5,0 5,0 4,7

Stabilnego wzrostu 11,0 11,6 10,7 11,6

Zrównoważone 4,3 17,9 14,4 18,1

Zagraniczne akcyjne -27,9 23,7 -11,8 12,2

Zagraniczne papierów dłużnych 5,2 10,5 -14,9 7,61

Średnia ważona dla FI 11,7 9,0 8,1 12,0

Średnioroczna inflacja (CPI) 1,9 0,8 3,5 2,1

uwaga: stopy zwrotu uzyskiwane przez fundusze inwestycyjne podane są jako iloczyn arytmetycznych średnich miesięcznych 
stóp zwrotu dla danej kategorii funduszy. Średnia ważona dla Fi nie uwzględnia grupy funduszy niesklasyfikowanych.
1 Stopa zwrotu stanowi średnią ważoną stopy zwrotu funduszy zagranicznych papierów dłużnych nominowanych w eu-
ro i dolarach amerykańskich.

Źródło: analizy Online, guS, nBP.

mimo  że w 2005 r. stopa zwrotu z indeksu giełdowego Wig przewyższyła poziom z 2004 r., nie 
wpłynęło to na wyniki inwestycyjne funduszy akcji krajowych. Były one niższe niż w 2004 r., co mogło 
wynikać z faktu, że największy napływ środków do funduszy akcyjnych nastąpił w dwóch ostatnich mie-
siącach roku, przez co zarządzający nie mogli w pełni wykorzystać koniunktury giełdowej (wykres 4.5.6). 
niższe wyniki niż w 2004 r. odnotowały także fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe.

W 2005 r. wyniki inwestycyjne polskich funduszy były słabsze niż funduszy europejskich. 
Według szacunkowych danych roczna stopa zwrotu europejskich funduszy akcyjnych wyniosła 27%, 
a dla całego sektora funduszy uciTS osiągnęła 12%298.

Wyniki inwestycyjne a poziom podejmowanego ryzyka

W 2005 r. działalność inwestycyjna funduszy była obarczona większym ryzykiem niż w 2004 r. Szcze-
gólnie dotyczyło to funduszy lokujących część swoich aktywów w akcje notowane na gPW. Duża zmienność 
indeksów giełdowych299 wpłynęła na wzrost ryzyka. Jedynie podmiotom lokującym za granicą udało się 
w 2005 r. osiągnąć wyższą stopę zwrotu przy mniejszym odchyleniu standardowym niż w 2004 r. W przy-
padku funduszy akcji krajowych oraz rynku pieniężnego i gotówkowych podjęcie dodatkowego ryzyka nie 
przyczyniło się, wbrew oczekiwaniom, do wzrostu rentowności. mimo to istniała silna dodatnia korelacja 
liniowa między stopą zwrotu a ryzykiem, w przeciwieństwie do 2004 r., kiedy zależność ta była ujemna300.

298  Dane eFama; brak informacji na temat stóp zwrotu pozostałych kategorii funduszy inwestycyjnych.
299  zmienność indeksu Wig wyrażona jako odchylenie standardowe rozkładu miesięcznych stóp zwrotu wyniosła w 2005 r. 
5,3%, a w 2004 r. 2,8%.
300  Korelację wyrażono jako współczynnik korelacji Pearsona. Warto jednak zwrócić uwagę, że ujemną liniową korelację 
spowodowały głównie dane dotyczące funduszy typu aKz i PDz.

Wykres 4.5.6. Stopy zwrotu funduszy akcji krajowych a zmiana WIG w latach 1999–2005

Źródło: izFia i gPW.
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efektywność zarządzania funduszami inwestycyjnymi można także ocenić na podstawie wartości indek-
su Sharpe’a301. najwyższą relację zysku do ryzyka osiągnęły fundusze zrównoważone (wykres 4.5.8).

Nowości w ofercie produktowej

W 2005 r. na rynku pojawiło się najwięcej nowych funduszy inwestycyjnych od 1999 r. Wśród nowo-
ści wprowadzonych przez ustawę z 2004 r. największą popularnością cieszyły się fundusze z różnymi kate-
goriami jednostek uczestnictwa. W 2005 r. powstało ich 5, choć różnicowanie opłat pobieranych w fun-
duszach stosowano również przed wprowadzeniem stosownych przepisów. istotą takich funduszy jest pre-
miowanie uczestników, którzy wpłacają znaczne kwoty. Fundusze z różnymi kategoriami jednostek uczest-
nictwa mogą funkcjonować wyłącznie jako fundusze otwarte oraz specjalistyczne fundusze otwarte.

301  indeks Sharpe’a jest miarą efektywności inwestycji rozumianej jako dochód uwzględniający ryzyko (ang. risk-adjusted 
return). Wskaźnik ten informuje, ile premii za ryzyko (nadwyżka osiągniętej stopy zwrotu nad stopą wolną od ryzyka) przy-
pada na jednostkę ponoszonego ryzyka (mierzonego odchyleniem standardowym). im wyższa jest wartość indeksu, tym 
większą efektywnością cechuje się dana inwestycja.

Wykres 4.5.7. Relacja stopy zwrotu do ryzyka w funduszach inwestycyjnych w 2004 i 2005 r.

uwagi:

1. Skróty na wykresie oznaczają: aKP – fundusze akcji krajowych, aKz – fundusze akcji zagranicznych, PDP – fundusze 
polskich papierów dłużnych, PDz – fundusze zagranicznych papierów dłużnych, RP – fundusze rynku pieniężnego 
i gotówkowe, SW – fundusze stabilnego wzrostu, zW – fundusze zrównoważone. 

2. Stopa zwrotu została wyrażona w ujęciu miesięcznym, natomiast ryzyko jako odchylenie standardowe dla danego typu 
funduszu.
Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych analizy Online.
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i gotówkowe, SW – fundusze stabilnego wzrostu, zW – fundusze zrównoważone. 
Źródło: obliczenia nBP.
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Perspektywy

Po niewielkiej dynamice wzrostu aktywów funduszy inwestycyjnych w 2004 r. nie spodziewa-
no się również znacznej zmiany w 2005 r. Początek roku nie zapowiadał gwałtownego wzrostu akty-
wów. Dopiero w drugiej połowie 2005 r. zwiększyło się zainteresowanie funduszami i nastąpił duży 
napływ nowych środków. Wydaje się, że wzrost aktywów będzie trwał w kolejnych latach, szcze-
gólnie że według danych gPW tylko około 1,4 mln Polaków inwestuje za pośrednictwem funduszy 
inwestycyjnych.

zmniejszenie udziału depozytów bankowych w strukturze oszczędności gospodarstw domo-
wych świadczy też o przenoszeniu oszczędności z banków do funduszy. Równocześnie znaczenie 
funduszy wzrasta kosztem inwestycji indywidualnych, w szczególności w skarbowe papiery dłużne 
oraz obligacje bankowe302. można przypuszczać, że ta tendencja będzie kontynuowana również 
w następnych latach.

Na podstawie analizy dotychczasowego rozwoju polskiego sektora funduszy inwestycyjnych 
można oczekiwać, że coraz częściej będą wybierane fundusze bardziej ryzykowne (hybrydowe i ak-
cyjne). Wzrost aktywów funduszy stabilnego wzrostu i zrównoważonych wskazuje na zwiększenie 

302  Dane NBP.

FUnDUSZE SEKURytyZacyjnE

Fundusze sekurytyzacyjne zastępują w procesie sekurytyzacji spółki specjalnego przezna-
czenia (ang. Special Purpose Vehicle).

zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych z 2004 r. fundusze sekurytyzacyjne mogą być 
rejestrowane tylko w formie funduszy zamkniętych. Fundusze te tworzy się jako standaryzowane 
lub niestandaryzowane. Fundusz standaryzowany przybiera formę funduszu z wydzielonymi sub-
funduszami, co umożliwia mu różnicowanie poziomu ryzyka w poszczególnych subfunduszach. 
Fundusz niestandaryzowany nie może istnieć jako fundusz parasolowy. Taka konstrukcja fundu-
szu niestandaryzowanego zwiększa ryzyko inwestycyjne, dlatego jego oferta może być kierowana 
wyłącznie do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz 
osób fizycznych, jednak pod warunkiem że cena emisyjna jednego certyfikatu stanowi równo-
wartość co najmniej 40 tys. euro. Fundusz standaryzowany ma obowiązek lokować co najmniej 
75% wartości aktywów subfunduszu w jedną pulę wierzytelności, jeśli statut nie stanowi inaczej. 
W przypadku funduszy niestandaryzowanych lokaty mogą dotyczyć różnych wierzytelności.

Fundusze sekurytyzacyjne mogą okazać się pomocne w restrukturyzacji portfela kredyto-
wego banków. zawieraniu umów pomiędzy bankami a funduszami sprzyjają korzyści podat-
kowe. Bank ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów straty ze zbycia wierzytel-
ności z tytułu kredytów, stanowiące różnicę między kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością wie-
rzytelności. W przypadku gdy stroną transakcji sekurytyzacji jest spółka kapitałowa, bankowi 
nie przysługują ww. korzyści.

Jeśli sekurytyzacja wierzytelności bankowych odbywa się za pośrednictwem funduszu 
sekurytyzacyjnego, ustawodawca narzuca dodatkowe obowiązki polegające na uzyskaniu 
przez bank zgody dłużnika oraz złożeniu przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egze-
kucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego1.

W 2005 r. w Polsce powstały 4 niestandaryzowane fundusze sekurytyzacyjne. 
W październiku 2005 r. zawarto również pierwszą umowę zakupu wierzytelności od banku2.

1 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; dotyczy to umów zawartych po 1 lipca 2004 r. (tekst jedn. 
Dz.u. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
2 e. Więcław: Ponad 6 miliardów złotych do odzyskania. „Rzeczpospolita” z 12 października 2005 r.

Ramka 4.5.2
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zainteresowania uczestników tytułami uczestnictwa, z którymi wiąże się wyższe ryzyko inwestycyjne, 
jak również pozwalającymi osiągać wyższe stopy zwrotu. znaczenie funduszy obligacyjnych oraz 
funduszy rynku pieniężnego i gotówkowych zmniejszyło się na skutek spadku stóp procentowych 
i wysokich stóp zwrotu z inwestycji w fundusze hybrydowe i akcyjne.

Duże oczekiwania, zwłaszcza ze strony gPW, wiążą się z powołaniem funduszy portfelowych 
(Exchange Traded Funds – eTF). niestety, w 2005 r. żadne towarzystwo nie zdecydowało się na takie przed-
sięwzięcie. Fundusz portfelowy mógłby być utworzony tylko jako fundusz zamknięty emitujący w sposób 
ciągły publiczne certyfikaty inwestycyjne. Dzięki funduszom tego typu zakup papierów wartościowych 
odzwierciedlających skład całego indeksu jest tańszy niż bezpośrednia inwestycja w poszczególne instru-
menty. Wydaje się, że w przyszłości fundusze portfelowe mogą odgrywać ważną rolę w sektorze Fi.

4.5.2. Fundusze emerytalne

Wielkość i dynamika sektora

W 2005 r. Otwarte Fundusze emerytalne (OFe) odnotowały 37,5-procentowy wzrost aktywów 
netto. Środki, którymi zarządzały Powszechne Towarzystwa emerytalne (PTe), powiększyły się w sto-
sunku do 2004 r. o 23,5 mld zł i wyniosły 86,1 mld zł (wykres 4.5.9). Determinantami tak znacznego 
przyrostu były składki o wartości 14 mld zł303 przekazane przez zuS oraz wzrost cen aktywów o 10,3 
mld zł304. Działalność inwestycyjna spowodowała zatem 44% wzrostu aktywów netto OFe. Wskaźnik 
ten systematycznie rośnie (30% w 2003 r., 40% w 2004 r.) i jeśli utrzyma się dobra koniunktura na ryn-
kach finansowych, jego wpływ może przewyższyć rolę składek przekazywanych przez zuS.

liczba członków OFe zmniejszyła się w 2005 r. do 11,72 mln (z 11,98 mln w 2004 r.). liczba 
zaewidencjonowanych członków spadła mimo napływu ponad 600 tys. nowych uczestników. Było to 
wynikiem działań, których celem było obniżenie kosztów funkcjonowania systemu oraz zwiększenie 
jego przejrzystości. Działania te obejmowały weryfikację rachunków oraz liczby członków funduszy 
emerytalnych. zlikwidowano nieaktywne rachunki, na które nie wpłynęły składki, jak również spraw-
dzono poprawność ewidencji członków funduszu. Ograniczenie liczby rachunków wynikających z za-
warcia dwóch umów lub ich większej liczby przez jedną osobę zbiegło się w czasie z wykreśleniem tych 
członków, którzy nie spełnili wymogów ustawy w zakresie uzyskania członkostwa w OFe305.

nie nastąpiła zmiana liczby podmiotów zarządzających OFe. Spośród 15 PTe w jednym zmie-
niła się struktura właścicielska. złożone zostały również wnioski o przejęcie zarządzania jednym OFe 

303  Kwota 14 mld zł jest dotychczas największą kwotą przekazaną przez zuS do OFe. złożyło się na to kilka czynników, 
między innymi wzrost wynagrodzeń oraz zatrudnienia. W 2005 r. do OFe przekazano również obligacje o wartości 
1,4 mld zł (o 600 mln zł więcej niż w 2004 r.).
304  Kwota 0,8 mld zł stanowiła opłatę od składki przekazaną przez OFe do PTe.
305  członkostwo uzyskuje się z chwilą zawarcia umowy, pod warunkiem że osoba przystępująca do funduszu podlega 
lub podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu w ciągu 12 miesięcy przed dniem zawarcia umowy. Poprzednie zapisy usta-
wy nie przewidywały konieczności podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.

Wykres 4.5.9. Wielkość oraz tempo zmian aktywów netto funduszy emerytalnych w latach 
1999–2005

Źródło: KnuiFe.
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oraz zawarto umowę warunkowej sprzedaży jednego OFe. zmiany prowadzące do konsolidacji ryn-
ku są uwarunkowane uzyskaniem pozytywnej zgody KnuiFe i mogą nastąpić w 2006 r.

W 2005 r. Polska nadal była liderem w regionie pod względem wartości aktywów zarządza-
nych przez fundusze emerytalne, jak też relacji aktywów do PKB. W chile, gdzie funkcjonuje naj-
starszy system emerytalny z obowiązkowym filarem kapitałowym w formie zdefiniowanej składki, 
wartość aktywów 3-krotnie przekraczała aktywa polskich funduszy (wykres 4.5.10).

Koncentracja i konkurencja

W 2005 r. w sektorze funduszy emerytalnych spadł poziom koncentracji zarówno mie-
rzony indeksem Herfindahla-Hirschmana, jak i wyrażony udziałem w rynku trzech najwięk-
szych podmiotów (tabela 4.5.9). Spadek udziału w rynku odnotowały głównie największe 
oraz trzy najmniejsze podmioty w sektorze. na umocnienie pozycji średnich podmiotów 
mógł wpłynąć system losowania306, preferujący fundusze o wysokich stopach zwrotu 
i udziale w rynku nieprzekraczającym 10%307.

Tabela 4.5.9. Wskaźniki koncentracji PTE w latach 2002–2005

2002 2003 2004 2005

Liczba 16 16 15 15

CR31 (w %) 64,95 64,75 64,10 63,74

HHI2 0,1650 0,1646 0,1616 0,1602

1 z powodu względnie małej liczby podmiotów w sektorze zastosowano wskaźnik cR3, a nie cR5. Wskaźnik cR3 stanowi 
sumę udziałów w rynku trzech największych podmiotów, mierzoną aktywami netto zarządzanych funduszy.
2 indeks Herfindahla-Hirschmana.
Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych KnuiFe.

Osiągana stopa zwrotu nie była najważniejszym czynnikiem wpływającym na dynamikę przy-
rostu aktywów netto funduszy. Większy wpływ na nią miały działania akwizycyjne. Dynamika wzro-
stu aktywów wykazywała bowiem korelację z dynamiką przyrostu liczby członków funduszy eme-
rytalnych (wykres 4.5.11).

W 2005 r. liczba transferów członków między funduszami emerytalnymi przekroczyła 320 tys. 
Wartość ta odpowiadała ponad połowie nowo przybyłych członków. Wydaje się więc, że fundusze 
mogły przywiązywać dużą wagę do tej formy pozyskania nowych klientów jako skutecznego sposobu 
zwiększenia udziału w rynku, szczególnie że aktywa OFe powiększały się nie tylko o wartość nowych 
składek, ale także o wartość dotychczas zgromadzonego kapitału nowo pozyskanego członka.

306  Szerzej o sposobie losowania: art 39 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.u. z 1998 r. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
307  należy jednak zaznaczyć, że spośród 600 tys. nowych uczestników OFe rozlosowano tylko około 120 tys. 

Wykres 4.5.10. Relacja aktywów funduszy emerytalnych do PKB w wybranych krajach świata 
w 2005 r.

uwaga: dane dla Węgier, meksyku, chile i Polski obejmują drugi obowiązkowy filar emerytalny, dla czech – trzeci dobro-
wolny filar emerytalny, gdyż w czechach nie istnieją obowiązkowe fundusze emerytalne.
Źródło:  dane banków centralnych czech i Węgier, eurostatu oraz FiaP.
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Struktura aktywów

W 2005 r. OFe inwestowały głównie w akcje i obligacje skarbowe (razem ponad 90% akty-
wów). zdecydowaną większość portfela obligacyjnego stanowiły papiery o stałej stopie procentowej. 
Od momentu rozpoczęcia spłaty zobowiązań zuS wobec OFe z tytułu zaległych, nieprzekazanych 
składek w portfelu funduszy zaczęło przybywać obligacji zmiennokuponowych. Fundusze miały jed-
nak duże trudności z upłynnieniem tego rodzaju papierów bez ponoszenia strat, ze względu na nie-
wielkie zainteresowanie tymi obligacjami308.

Poza akcjami i skarbowymi papierami dłużnymi fundusze lokowały również środki w depozyty 
i bankowe papiery wartościowe. Wartości tych lokat wykazywały dość dużą zmienność w ciągu roku. 
można przypuszczać, że w zależności od sytuacji na rynku giełdowym oraz obligacji skarbowych OFe 
zmniejszały lub zwiększały swój udział w depozytach, kształtując pożądany poziom płynności.

największą dynamiką przyrostu aktywów funduszy charakteryzowały się lokaty w obligacje komu-
nalne (w 2005 r. wzrost o około 2 400%309). Ponadto, OFe zainwestowały w obligacje przychodowe.

W ramach portfela inwestycji zagranicznych fundusze emerytalne koncentrowały uwagę 
przede wszystkim na akcjach i pozaskarbowych papierach dłużnych. W 2005 r. odnotowano duży 
wzrost udziału depozytów w walutach obcych, które stanowiły 24% portfela zagranicznego fun-
duszy. na koniec 2005 r. wartość inwestycji zagranicznych OFe wyniosła około 1,5 mld zł.

Struktura portfela inwestycyjnego funduszy emerytalnych była zależna od limitów inwesty-
cyjnych oraz od wielkości i płynności rynku wybranych instrumentów finansowych. Poszerzanie 
katalogu lokat funduszy emerytalnych w ostatnich latach oraz zwiększanie limitów zaangażowania 
nie prowadziły do wzrostu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego (tabela 4.5.10). Śladowe zain-
teresowanie inwestycjami na innych rynkach niż akcji i obligacji skarbowych wynikało głównie z fak-
tu, że rynki te były mało płynne ze względu na ich wielkość i segmentację. Poza tym inwestycje na 
tych rynkach wiązałyby się z ponoszeniem dodatkowych kosztów i mogłyby okazać się nieopłacal-
ne dla podmiotu zarządzającego, gdyż poziom kosztów stałych ponoszonych przy ocenie emisji jest 
w dużej mierze niezależny od skali tej emisji. Wartość pojedynczych emisji nieskarbowych papierów 
dłużnych w Polsce jest niska, co w połączeniu z limitem koncentracji w papiery wartościowe jednej 

308  „Biuletyn miesięczny” Komisji nadzoru ubezpieczeń i Funduszy emerytalnych nr 10/2005.
309  Był to efekt niskiej bazy.

Wykres 4.5.11. Zależność między tempem zmian aktywów OFE a względnym przyrostem 
liczby członków

uwaga:  względny przyrost liczby członków OFe wskazuje na procentową zmianę liczby uczestników funduszy w okresie 
od 2 lutego 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. analizowany okres nie obejmuje całego 2005 r. ze względu na proces 
zamykania kont, który spowodował gwałtowny spadek liczby uczestników w styczniu 2005 r. Tempo zmian aktywów 
obejmuje również okres luty – grudzień 2005 r.
Źródło:  obliczenia nBP na podstawie danych KnuiFe.
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emisji310 powoduje, że wspomniane koszty stałe zmniejszają atrakcyjność inwestycji. niepełne 
wykorzystanie limitu na inwestycje zagraniczne wiąże się z dodatkowymi kosztami obciążającymi 
PTe. muszą bowiem pokryć nadwyżkę kosztów transakcyjnych inwestycji na rynkach zagranicznych 
nad ich odpowiednikami na polskim rynku.

Tabela 4.5.10. Limity inwestycyjne OFE a ich wykorzystanie w 2005 r.

Instrument finansowy
Limit 

inwestycyjny 
(w %)

Wykorzystanie 
(w %)

Wartość danej kategorii 
w portfelu OFE 

(w mln zł)
Inwestycje zagraniczne 5 1,72 1.480,0
Zdematerializowane niezabezpieczone obligacje 
emitowane przez spółki niepubliczne 5 0,00 0,0

Akcje, obligacje zamienne na akcje na regulowanym 
rynku pozagiełdowym 10 0,12 104,7

Zabezpieczone całkowicie obligacje, inne niż 
zdematerializowane, emitowane przez inne podmioty niż 
jednostki samorządu terytorialnego

10 0,12 105,3

Niezabezpieczone obligacje emitowane przez spółki 
publiczne 10 0,09 77,6

Certyfikaty inwestycyjne 10 0,29 252,6

Kwity depozytowe 10 0,00 0,0

Jednostki uczestnictwa 15 0,00 0,0

Depozyty i bankowe papiery wartościowe w złotych 20 3,30 2.849,1

Obligacje przychodowe 20 0,05 43,1
Obligacje jednostek samorządu terytorialnego, inne niż 
zdematerializowane 20 0,00 0,0

Listy zastawne 40 0,13 110,3
Obligacje jednostek samorządu terytorialnego, 
zdematerializowane 40 0,03 29,2

Zabezpieczone całkowicie obligacje, zdematerializowane, 
emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu 
terytorialnego

40 0,01 5,5

Akcje, prawa poboru, obligacje zamienne na akcje 
na regulowanym rynku giełdowym 40 30,92 26.685,6

Skarbowe instrumenty dłużne brak limitu 61,45 53.040,9

uwaga: zaangażowanie przedstawiono według stanu na 31 grudnia 2005 r.

zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, 
z późn. zm.) obligacje zdematerializowane to takie obligacje, które są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych.
Źródło: KnuiFe oraz Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego 
funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prow-
adzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.u. z 2004 r., nr 175, poz. 1814, z późn. zm.).

W 2005 r. podjęto próby wprowadzenia istotnych zmian dotyczących instrumentarium poli-
tyki inwestycyjnej funduszy emerytalnych. W dniu 13 września 2005 r. Rada ministrów wydała roz-
porządzenie zezwalające funduszom emerytalnym na inwestycje w instrumenty pochodne311. Roz-
porządzenie miało wejść w życie 1 stycznia 2006 r., jednak tuż przed końcem 2005 r. zostało uchy-
lone312. inwestycje w instrumenty pochodne miały obejmować transakcje terminowe, opcje oraz 
swapy. Wraz z ww. rozporządzeniem miało wejść w życie zmienione rozporządzenie w sprawie 
określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulo-
kowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia 
działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne. zawierałoby ono precyzyjne informacje na temat 
limitu inwestycji w pochodne, stron transakcji, wyceny instrumentów oraz instrumentów bazowych. 
Stopniowe umożliwianie funduszom emerytalnym inwestowania w derywaty miało znaleźć odzwier-
ciedlenie w projektowanym 5-procentowym limicie zaangażowania. interes uczestników funduszu 
byłby chroniony poprzez cel inwestycyjny – instrumenty pochodne mogłyby być wykorzystywane 

310  Par. 4 rozporządzenia Rady ministrów z 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego 
funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń 
w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.u. z 2004 r., nr 32, poz. 276 z późn. zm.).
311  Rozporządzenie z dnia 13 września 2005 r. w sprawie lokat funduszu emerytalnego (Dz.u. z 2005 r., nr 186, poz. 
1549).
312  Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego 
(Dz.u. z 2005 r., nr 260, poz. 2180).
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jedynie jako zabezpieczenie portfela inwestycyjnego. Ponadto lokaty w instrumenty pochodne nie 
mogłyby wpływać na wzrost ekspozycji na ryzyko dla danej kategorii lokat. Projektodawca zamierzał 
wprowadzić również zakaz stosowania dźwigni finansowej przy instrumentach pochodnych, co 
wyraził nakazem utrzymywania środków o równowartości instrumentu bazowego.

Fundusze emerytalne oczekiwały zatem poszerzenia kategorii lokat, w które mogą inwestować, 
o instrumenty pochodne. możliwość korzystania przez OFe z instrumentów pochodnych byłaby spo-
sobem ochrony oszczędności emerytalnych przed niekorzystnymi zmianami cen na rynkach finanso-
wych. Derywaty pozwalałyby chronić część akcyjną portfela przed spadkami cen na giełdzie oraz część 
obligacyjną przed wzrostem stóp procentowych. gdyby wobec braku możliwości inwestycji w instru-
menty pochodne i w warunkach niekorzystnych zmian na rynkach finansowych OFe chciały ograniczać 
straty, to mogłyby jedynie sprzedać te instrumenty, które nie generują zysku, co przy spadku płynności 
oraz znacznej wartości portfela OFe może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Stosowanie instrumentów pochodnych, jak każda forma działań finansowych, może wiązać 
się z ponoszeniem ryzyka. Warto jednak zauważyć, że właściwy pomiar ryzyka oraz dywersyfikacja 
inwestycji pozwalają na efektywne stosowanie różnorodnych instrumentów finansowych. modele 
zarządzania ryzykiem są szeroko rozpowszechnione w instytucjach finansowych. umożliwiają okre-
ślenie jego akceptowalnego poziomu oraz kontrolę przez organy nadzorcze. instrumenty pochod-
ne przyczyniają się do zrozumienia istoty zarządzania ryzykiem i jego pomiaru, jednocześnie 
uodparniając system finansowy na ewentualne wstrząsy313.

Rozszerzenie możliwości inwestycyjnych funduszy emerytalnych o derywaty mogłoby okazać 
się także korzystne dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów ter-
minowych na obligacje skarbowe. Kontrakty te są pierwszym instrumentem na gPW umożliwiającym 
zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, a zatem mogłyby stać się interesującą lokatą dla funduszy. 
Rozwinięty rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych umożliwiłby skuteczne wykorzystywa-
nie omawianych instrumentów.

instrumenty pochodne są często stosowane w krajach OecD w celu zabezpieczenia portfela 
inwestycyjnego funduszy emerytalnych. Fundusze mogą również wykorzystywać derywaty w celach 
spekulacyjnych, lecz odnosi się to głównie do nieobowiązkowych form oszczędzania. W niektórych 
krajach fundusze emerytalne są nawet zobowiązane do inwestowania w instrumenty pochodne 
w celu zapewnienia dywersyfikacji portfela inwestycyjnego (np. w Belgii). nabywanie pochodnych 
często odbywa się za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, a limity inwestycyjne zaangażowania 
w nie wahają się od 5% do 100%.

Wyniki inwestycyjne

W 2005 r. wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych z najwyższą i najniższą stopą zwrotu 
niewiele odbiegały od uzyskanych w 2004 r. Pozytywna zmiana zaszła natomiast w wysokości śred-
niej ważonej stopy zwrotu. Wzrosła ona o prawie 1 pkt proc., co dowodzi, że najwięksi uczestnicy 
sektora osiągnęli lepsze rezultaty niż w 2004 r. Prawdopodobnie przyczynił się do tego wzrost płyn-
ności rynków, który umożliwił efektywniejsze inwestowanie przez duże podmioty oraz większy 
wzrost indeksów giełdowych (Wig 20, Wig) niż w 2004 r.

Tabela 4.5.11. Stopy zwrotu uzyskane przez fundusze emerytalne w latach 2002–2005 (w %)

Fundusze 2002 2003 2004 2005

Najlepszy OFE 17,4 16,8 16,7 16,4

Najgorszy OFE 7,1 9,7 s11,9 11,2

Średnia ważona dla OFE 13,6 10,9 14,0 15,0

Średnioroczna inflacja (CPI) 1,9 0,8 3,5 2,1

uwaga:  najlepszy i najgorszy OFe to fundusze, które osiągnęły odpowiednio najlepsze i najgorsze wyniki inwestycyjne 
w danym roku.
Źródło:  KnuiFe, guS.

313  Wypowiedź przewodniczącego Systemu Rezerwy Federalnej Stanów zjednoczonych Bena Bernanke z 15 marca 
2006 r., http://subscription.centralbanknews.com/home.asp?target=item.asp?itemid=24656. 
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W 2005 r. dwukrotnie opublikowano poziom minimalnej wymaganej stopy zwrotu oraz śred-
niej ważonej stopy zwrotu. Obie wielkości obejmowały okres 36 miesięcy i do ich wyliczenia zastoso-
wano zasadę ograniczenia udziału największych podmiotów do 15%314. Wszystkie fundusze osią-
gnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu, która w marcu wyniosła 20,74%, we wrześniu zaś 26,24%. 
Pomimo silnego wpływu funduszy o największej wartości zarządzanych aktywów na wartość średniej 
ważonej stopy zwrotu, a tym samym minimalnej wymaganej stopy zwrotu, na podstawie analizy 3-let-
nich stóp zwrotu podawanych w 2005 r. nie można jednoznacznie wykazać, że tempo wzrostu jed-
nostki rozrachunkowej funduszu zależało od wielkości funduszu315 (wykres 4.5.12).

Wyniki inwestycyjne OFE a poziom podejmowanego ryzyka

W 2005 r. inwestycje funduszy emerytalnych charakteryzowały się wyższym poziomem ryzy-
ka oraz podobną jak w 2004 r. rozpiętością między miesięcznymi stopami zwrotu. Wyższy poziom 
ryzyka wynikał jednak z większej zmienności cen akcji w tym okresie, co automatycznie miało wpływ 

314  Ograniczenie dotyczyło tylko dwóch podmiotów.
315  Fundusze posiadające aktywa o stosunkowo małej wartości szybciej osiągają limity koncentracji inwestycji w papiery 
wartościowe jednego podmiotu. Występuje u nich mniejsza rozbieżność między limitami koncentracji aktywów w pa-
piery wartościowe jednego emitenta a limitami odnoszącymi się do udziału lokat funduszu w jednej emisji. ma to szcze-
gólne znaczenie w przypadku emisji o małych rozmiarach.

Wykres 4.5.12. Zależność między wartością aktywów netto a 36-miesięcznymi stopami 
zwrotu

Źródło: KnuiFe.
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Wykres 4.5.13. Relacja stopy zwrotu do ryzyka OFE w 2004 i 2005 r.

uwaga: stopa zwrotu została podana w ujęciu miesięcznym, natomiast ryzyko wyrażono jako odchylenie standardowe 
danego funduszu.
Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych KnuiFe.
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na wyniki funduszy emerytalnych. można sądzić, że fundusze nadal stosowały podobne strategie 
inwestycyjne (wykres 4.5.13).

z punktu widzenia oceny efektywności zarządzania warto posłużyć się indeksem Sharpe’a, 
przedstawiającym dochód z inwestycji uwzględniający podejmowane ryzyko. Wzrost ryzyka inwe-
stycyjnego w OFe odzwierciedlił się w bardzo wyraźnym obniżeniu wartości indeksu Sharpe’a, choć 
dla wszystkich funduszy była ona dodatnia. Podobna struktura portfela inwestycyjnego sprawiła, że 
większa zmienność indeksów giełdowych była widoczna w spadku wartości analizowanego współ-
czynnika dla wszystkich funduszy. O skuteczności zarządzania można w tym przypadku wnioskować, 
opierając się na różnicy między wartością indeksu w 2004 r. i 2005 r. im mniejsza różnica, tym więk-
sza stabilność polityki inwestycyjnej w danym funduszu, gdyż w zmieniających się warunkach indeks 
Sharpe’a wahał się najmniej.

Perspektywy

W związku z działaniami podjętymi w 2005 r., zmierzającymi do konsolidacji rynku OFe, moż-
na przypuszczać, że w 2006 r. zmniejszy się liczba podmiotów uczestniczących w ii filarze systemu 
emerytalnego. Prawdopodobne zmiany w strukturze sektora byłyby następstwem przejęcia zarzą-
dzania nad jednym z OFe oraz sprzedaży jednego PTe.

ze względu na obowiązkowy charakter systemu emerytalnego aktywa funduszy emerytalnych 
nadal będą systematycznie wzrastać. nie powinno tego zakłócić przekazywanie nagromadzonego 
kapitału emerytalnego do instytucji wypłacających świadczenia. W 2035 r. kapitał osób odchodzą-
cych na emeryturę będzie około dwukrotnie wyższy od wielkości składek przekazywanych do OFe316. 
nie oznacza to jednak, że aktywa OFe zaczną spadać, gdyż zwiększają się one nie tylko w wyniku 
wpłat składek, ale także dzięki zyskom osiąganym z inwestycji.

zbliżający się termin dokonywania pierwszych wypłat emerytur w ramach drugiego filaru sys-
temu emerytalnego zmusza do podjęcia decyzji o dokończeniu reformy emerytalnej317. ustalenia 
w tym zakresie powinny dotyczyć zarówno formy wypłat, jak i instytucji, które będą tego dokony-
wać. nie bez znaczenia jest fakt, że rynek wypłat świadczeń emerytalnych będzie rósł stopniowo, 
przekraczając wartość 1 mld zł dopiero po 5 latach działalności i obejmując wówczas swym zasię-
giem jedynie około 100 tys. osób318. W przeciwieństwie do OFe, gdzie większość ryzyka ponosi czło-
nek funduszu, instytucje wypłacające świadczenia będą zobowiązane do ponoszenia znacznej czę-
ści ryzyka ubezpieczeniowego oraz inwestycyjnego. Środki emerytów, również w fazie dekumulacji, 
będą bowiem inwestowane na rynkach finansowych, a suma wypłat emerytur pozostaje nieznana, 
gdyż zależy m.in. od formy wypłaty, oczekiwanego czasu trwania życia itp.

316  Koszt wypłat świadczeń z drugiego filara systemu emerytalnego. Warszawa 2005, KnuiFe, s. 11.
317  Wypłaty pierwszych emerytur z drugiego filara systemu emerytalnego mają nastąpić w 2009 r.
318  1 mld zł to szacunkowa wartość kapitałów emerytalnych przekazanych przez OFe instytucjom wypłacającym w ciągu 
pierwszych 5 lat działalności. Wypłata emerytur z II filara nowego systemu emerytalnego. Warszawa 2004, KnuiFe, s. 8.

Wykres 4.5.14. Indeks Sharpe’a dla poszczególnych OFE w 2004 i 2005 r.

uwaga: pod koniec 2004 r. nastąpiła konsolidacja rynku, w wyniku której zmniejszyła się liczba podmiotów sektora.
Źródło: obliczenia własne nBP.
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nie rozstrzygnięto jeszcze, do jakich instytucji będą przekazywane kapitały emerytalne z OFe. 
Proponuje się powołanie nowych wyspecjalizowanych podmiotów w celu dokonywania wypłat 
świadczeń emerytalnych, jak również wykorzystanie obecnie istniejących struktur rynkowych. istot-
na jest też dyskusja na temat konkurencyjnej bądź niekonkurencyjnej, tzn. wielo- lub jednopodmio-
towej, koncepcji wypłat emerytur.

choć tradycyjną formą wypłaty świadczeń emerytalnych jest annuitet, to opierając się na mię-
dzynarodowych doświadczeniach w tym zakresie, można wskazać inne możliwe sposoby wypłat. 
Podział produktów opiera się na uwzględnieniu trzech kryteriów: liczby transz, liczby świadczenio-
biorców oraz warunków wypłacania świadczenia319. na tej podstawie wyróżnia się wypłaty jedno-
razowe, emerytury małżeńskie czy emerytury dożywotnie oraz wiele innych konstrukcji. Wydaje się, 
że przy różnorodności form wypłat świadczeń optymalną sytuacją z punktu widzenia uczestnika sys-
temu emerytalnego byłaby możliwość wyboru, a tym samym bezpośredniego dostosowania spo-
sobu wypłaty do indywidualnych potrzeb.

4.5.3. Instytucje wspólnego inwestowania a rynki finansowe

W 2005 r. do instytucji wspólnego inwestowania (iWi) napłynęło ponad 30 mld zł. Większość 
tych środków została zainwestowana na polskim rynku kapitałowym.

W 2005 r. zaobserwowano spadek udziału OFe, zarówno w kapitalizacji krajowych spółek 
giełdowych, jak i we free float. Wskutek wzrostu cen posiadanych papierów udziałowych zaanga-
żowanie OFe w akcje notowane na gPW wzrosło o 32%, choć wartość sprzedanych w 2005 r. akcji 
przewyższyła o 936 mln zł wartość kupionych akcji320. W ten sposób fundusze zmniejszyły również 
udział akcji notowanych na gPW w portfelu inwestycyjnym z 32,8% w 2004 r. do 31,4% w 2005 r. 
na szybko rosnącym rynku zbyt duże zaangażowanie w papiery udziałowe mogłoby stać się przy-
czyną przekroczenia limitu ustawowego przez niektóre fundusze, co wymusiłoby wyprzedaż akty-
wów na niekorzystnych warunkach.

Tabela 4.5.12. Instytucje wspólnego inwestowania na polskim rynku finansowym (w %)

 2004 2005

Udział OFE w rynku bonów i obligacji skarbowych 12,7 17,0

Udział OFE we free float GPW 1 2 22,7 20,0

Udział OFE w kapitalizacji giełdy1 2 9,4 8,6

Udział funduszy inwestycyjnych w rynku bonów i obligacji skarbowych 6,5 9,3

Udział funduszy inwestycyjnych we free float GPW2 9,7 11,7

Udział funduszy inwestycyjnych w kapitalizacji giełdy2 4,0 5,1

1  udział OFe obejmuje akcje notowane na rynku podstawowym gPW.
2 Kapitalizacja giełdy obejmuje tylko spółki krajowe. Ponadto do wyliczeń zastosowano nowe zasady ustalania wartości 
free float. Szerzej o free float: rozdz. 5.2.
Źródło: KnuiFe, mF, gPW, analizy Online.

na koniec 2005 r. zróżnicowanie udziału akcji notowanych na rynkach regulowanych (krajo-
wych i zagranicznych) w portfelach inwestycyjnych 15 funduszy emerytalnych wyniosło 9 pkt proc., 
a ich wyniki inwestycyjne nie były wprost proporcjonalne do udziału akcji w portfelu inwestycyjnym 
(wykres 4.5.15).

W 2005 r. zaobserwowano znaczny wzrost udziału OFe w rynku bonów i obligacji skarbo-
wych. Wartość bonów i obligacji skarbowych w portfelach OFe zwiększyła się o 45%, przy około 
9-procentowym wzroście zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu skarbowych papierów dłużnych. 
W 2005 r. fundusze emerytalne inwestowały głównie w obligacje skarbowe.

W 2005 r. duration portfela hurtowych obligacji skarbowych pozostawało na dość stabilnym 
poziomie, oscylując wokół 3 lat. Warto jednak zauważyć, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2005 r. 

319  Wypłata świadczeń z filara II systemu emerytalnego. Warszawa 2005, KnuiFe, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i fun-
duszy emerytalnych, zeszyt 4, s. 28.
320  Dane KnuiFe.
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duration portfela funduszy emerytalnych było poniżej duration portfela funduszy inwestycyjnych. Jedynie 
banki rezydenci miały krótszy średni okres zapadalności swoich portfeli papierów dłużnych.

ze względu na bardzo duży napływ nowych środków do funduszy inwestycyjnych zwiększyły 
one swój udział w rynku akcji i papierów skarbowych. Wartość akcji notowanych na gPW, znajdu-
jących się w portfelach funduszy inwestycyjnych, wzrosła o 81%, tj. o około 7 mld zł, z czego 2,8 
mld zł stanowiły nowo zakupione papiery321. Tendencja obserwowana w sektorze funduszy inwe-
stycyjnych, odwrotna niż w sektorze emerytalnym, wynikała częściowo z konieczności inwestowania 
funduszy w akcje. Duża część środków pochodząca od inwestorów napłynęła bowiem do funduszy 
hybrydowych, które znaczny procent swoich aktywów inwestują w papiery udziałowe. W ten spo-
sób udział akcji notowanych na gPW w aktywach netto funduszy inwestycyjnych przekroczył 25% 
(około 23% w 2004 r.).

Wzrost wartości papierów skarbowych w portfelach Fi o 57% skutkował zwiększeniem udzia-
łu Fi w rynku tych instrumentów. Równocześnie jednak spadł ich udział w całym portfelu inwesty-
cyjnym Fi322.

W 2005 r. możliwości inwestycyjne iWi na rynku pierwotnym akcji były mniejsze niż w 2004 r. 
Wartość ofert pierwotnych (iPO) wyniosła 6,98 mld zł, czyli niewiele ponad połowę tego, co 
w 2004 r. Pojawianie się ofert pierwotnych jest istotne ze względu na stały napływ środków do OFe. 
Dodatkowo zakup akcji nowych spółek przez OFe zwiększa dywersyfikację ich portfeli inwestycyjnych 
i zmniejsza ryzyko osiągnięcia limitów koncentracji.

4.5.4.  Pracownicze Programy Emerytalne oraz Indywidualne Konta Emerytalne

Reforma systemu emerytalnego przeprowadzona w 1999 r. umożliwiła gromadzenie dodat-
kowych oszczędności wykorzystywanych w okresie emerytalnym. Początkowo funkcjonowały tylko 
Pracownicze Programy emerytalne (PPe), jednak od września 2004 r. pojawiły się również indywidu-
alne Konta emerytalne (iKe), które wspólnie tworzą iii filar nowego systemu emerytalnego.

W 2005 r. nastąpił znaczny wzrost liczby PPe. na koniec 2005 r. funkcjonowało 906 PPe (w 
2004 r. 342). Tak gwałtowną zmianę spowodowały nowe regulacje, które nakładały obowiązek prze-
kształcenia do 31 grudnia 2005 r. grupowych form gromadzenia środków na cele emerytalne w PPe, 

321  Dane Analizy Online.
322  Dane Ministerstwa Finansów. 

Wykres 4.5.15. Zależność między udziałem akcji w portfelu inwestycyjnym OFE a osiągniętą 
stopą zwrotu w 2005 r.

uwaga: udział akcji w portfelu wyrażono za pomocą różnicy między średniomiesięcznym udziałem akcji notowanych na 
rynkach regulowanych krajowych i zagranicznych a średnim udziałem akcji dla całego sektora.

Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych KnuiFe.
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aby utrzymać prawo do odliczenia poniesionych wydatków od podstawy wymiaru składki na ubez-
pieczenia społeczne323. z 597 nowych programów zarejestrowanych w 2005 r. 461 stanowiły prze-
kształcenia grupowego ubezpieczenia pracowników w PPe324. na koniec 2005 r. w PPe uczestniczy-
ło 260 tys. osób (w 2004 r. 129 tys.), a wartość zgromadzonych aktywów osiągnęła 1 695,5 mln zł 
(w 2004 r. 919 mln zł).

liczba iKe wzrosła na koniec 2005 r. do 427,9 tys. W 2005 r. podmioty prowadzące iKe 
otworzyły ponad 252 tys. nowych rachunków (przyrost o ponad 140%). Oczekiwano jednak 
większego przyrostu liczby nowych rachunków, gdyż w ciągu 4 miesięcy funkcjonowania iKe 
w 2004 r. otworzono 105,6 tys. kont. Jeśli chodzi o liczbę otwartych iKe, największy udział mia-
ły zakłady ubezpieczeń, jednak pod względem liczby kont najszybciej, 3-krotnie, wzrosło zna-
czenie banków (wykres 4.5.16).

W 2005 r. wartość aktywów zgromadzonych w systemie iKe osiągnęła 690 mln zł (w 2004 r. 
169 mln zł), z czego 44,5% ulokowano w funduszach inwestycyjnych. istotnie zmienił się przeciętny 
stan rachunku w iKe. na koniec 2005 r. wartość zgromadzonych środków przekraczała 1 600 zł, co 
w porównaniu z 2004 r. (stan rachunku – 960 zł) oznacza niemal 70-procentowy przyrost. naj-
większa dynamika zmian średniego stanu rachunku wystąpiła w zakładach ubezpieczeń, które 
podwoiły jego poziom, oraz w podmiotach prowadzących działalność maklerską.

W 2005 r. dokonano 1 628 wypłat transferowych z PPe na iKe oraz tylko jednej wypłaty z iKe 
do PPe. Większa popularność indywidualnych kont wynikała z faktu, że przekazywane tam środki 
mogą podlegać zwrotowi w razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, a nie, jak 
w przypadku PPe, w momencie wykreślenia programu z rejestru. Wprowadzono jednak ograniczenia 
mobilności środków w ramach iKe w postaci utraty korzyści związanych ze zwolnieniem z podatku 
od przychodów kapitałowych. Ponadto, jeśli przed zwrotem dokonano wypłaty transferowej z PPe, 
to kwota podlegająca zwrotowi ulega pomniejszeniu o 30% sumy składek podstawowych wpłaco-
nych do programu325.

mała dostępność środków zgromadzonych na iKe, wynikająca z braku możliwości ich wyko-
rzystania bez utraty prawa do ulg przed osiągnięciem wieku emerytalnego, znacznie ogranicza roz-
wój tej formy oszczędzania. zainteresowanie iKe mogłoby wzrosnąć m.in. dzięki zwiększeniu zachęt 
podatkowych.

323  Szerzej rozdz. 2.2.
324  Dane KnuiFe oraz Dz.u. z 2004 r., nr 116, poz. 1207 z późn. zm.
325  Środki te zostają przekazane zakładowi ubezpieczeń Społecznych i są ewidencjonowane na indywidualnym koncie 
ubezpieczonego. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.u. z 2004 r., nr 116, 
poz. 1207 z późn. zm.).

Wykres 4.5.16. Liczba otwartych Indywidualnych Kont Emerytalnych w podziale na instytucje 
w 2004 i 2005 r.

              2004 r.                         2005 r.

Źródło: KnuiFe.
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4.6. Zakłady ubezpieczeń

4.6.1. Wielkość i struktura sektora ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń

W 2005 r. nie zanotowano istotnych zmian w strukturze polskiego rynku ubezpieczeniowego. 
Działalność prowadziło 67 zakładów ubezpieczeń, w tym 32 zakłady ubezpieczeń działu i (ubezpie-
czenia na życie) i 35 zakładów działu ii (ubezpieczenia majątkowe i osobowe, nazywane dalej 
w skrócie ubezpieczeniami majątkowymi). Jeden krajowy podmiot działu ii zaprzestał prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej.

Tabela 4.6.1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową w Polsce  
w latach 2000–2005

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zakłady ubezpieczeń 66 69 70 73 68 67

Dział I – zakłady ubezpieczeń na życie 32 35 35 35 32 32

Dział II – zakłady ubezpieczeń majątkowych 34 34 35 38 36 35

Oddziały główne 1 2 2 3 1 1

Dział I – oddziały główne zakładów ubezpieczeń na życie 1 1 1 1 0 0

Dział II – oddziały główne zakładów ubezpieczeń majątkowych 0 1 1 2 1 1

Źródło: KnuiFe.

na polskim rynku ubezpieczeniowym w 2005 r. działał jeden oddział główny zagranicznego 
zakładu ubezpieczeń326 oferujący ubezpieczenia działu ii (ubezpieczenia majątkowe), podlegający 
nadzorowi KnuiFe i uwzględniony w zagregowanym bilansie sektora ubezpieczeń. Działalność pro-
wadziły także oddziały zakładów ubezpieczeń z państw ue; nie podlegają one polskiemu nadzorowi 
ubezpieczeniowemu. Od 1 maja 2004 r., czyli od wejścia Polski do unii europejskiej, zagraniczne 
zakłady ubezpieczeń z krajów członkowskich ue mają prawo do działalności na terenie Polski bez 
konieczności uzyskania zezwolenia KnuiFe (w ramach jednolitego paszportu) i nie są zobowiązane 
do składania KnuiFe kwartalnych i rocznych sprawozdań.

Jednemu zakładowi ubezpieczeń urząd nadzoru cofnął zezwolenie na prowadzenie działal-
ności ubezpieczeniowej. Trzy zakłady pozostawały w stanie upadłości (dwa ubezpieczeń na życie i je-
den zakład ubezpieczeń majątkowych).

Tabela 4.6.2. Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku ubezpieczeniowym w 2005 r.

Zakłady 
ubezpieczeń

Kapitał Sektor własności Forma prawna

przeważający 
krajowy

przeważający 
zagraniczny prywatny publiczny spółka 

akcyjna 

Towarzystwa 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych

Dział I – zakłady ubezpieczeń na życie
Zakłady 
prowadzące 
działalność

32 7 25 32 0 30 2

Zakłady 
mające 
zezwolenie

34 7 27 34 0 32 2

Dział II – zakłady ubezpieczeń majątkowych 
Zakłady 
prowadzące 
działalność

35 14 21 33 2 28 7

Zakłady 
mające 
zezwolenie

36 14 22 34 2 29 7

Oddziały 
główne  1  0  1  1 0  1 –

Źródło: KnuiFe.

326  główny oddział jest to oddział zakładu ubezpieczeń z państwa niebędącego państwem członkowskim unii euro-
pejskiej. Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz.u. z 1999 r. nr 101, poz. 1178, z późn. zm.).



142

4

instytucje finansowe

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

W sektorze ubezpieczeń dominują zakłady działające w formie spółek akcyjnych –  
58 zakładów. W formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działało 9 zakładów. Podobnie jak 
w poprzednim okresie pod względem struktury własności dominuje sektor prywatny, z przewagą 
kapitału zagranicznego (tabela 4.6.2).

Struktura własnościowa zakładów ubezpieczeń

Strukturę własnościową zakładów ubezpieczeń obrazują udziały poszczególnych grup inwe-
storów w kapitałach podstawowych. W 2005 r. poziom kapitałów podstawowych wyniósł 
4,7 mld zł. W dziale ubezpieczeń na życie o 4,9% zwiększyły się kapitały podstawowe na skutek 
korekt kapitałów podstawowych w kilku spółkach o mniejszym udziale w rynku. Kapitał podstawowy 
w zakładach ubezpieczeń majątkowych wzrósł o 1,4%, głównie w wyniku podniesienia kapitałów 
podstawowych małych i średnich zakładów ubezpieczeń.

W 2005 r. nie nastąpiły istotne zmiany struktury własnościowej. Pod tym względem na polskim 
rynku ubezpieczeniowym dominowały podmioty zagraniczne. ich udział w kapitałach podstawowych 
w zakładów ubezpieczeń na życie i zakładów ubezpieczeń majątkowych był podobny i osiągnął 
76,2%327. Jedynie nieliczne zakłady ubezpieczeń pozostawały pod kontrolą krajowych udziałowców. 
zaangażowanie kapitału państwowego (środki publiczne) i banków krajowych było nadal relatywnie 
małe i wynosiło niewiele ponad 4% (wykres 4.6.1). Skarb Państwa miał większościowy udział w Pzu 
(i pośrednio kontrolował Pzu Życie) oraz w Korporacji ubezpieczeń Kredytów eksportowych (KuKe).

Poziom kapitałów podstawowych nie decyduje jednak o poziomie składki przypisanej brut-
to328. zakłady ubezpieczeń o relatywnie małych kapitałach własnych mogą wykazywać wysoką 
składkę, gdyż przepisy prawa zobowiązują zakłady ubezpieczeń do utrzymywania środków własnych 
na pokrycie kapitału gwarancyjnego oraz na pokrycie marginesu wypłacalności. Wielkości te są usta-
lane w relacji do składki, odszkodowań, skali i rodzaju działalności. Dlatego udział zakładów ubez-
pieczeń z przewagą kapitału zagranicznego w składce przypisanej brutto był niższy niż w kapitałach 
podstawowych i wynosił 48% (razem w obu działach ubezpieczeń).

Koncentracja i konkurencja w sektorze ubezpieczeń

W 2005 r. spadły wskaźniki koncentracji w obu działach ubezpieczeń. Wskaźnik Herfindahla-
Hirschmana (HHi) dla składki przypisanej brutto w dziale ubezpieczeń na życie wyniósł 0,20, 
a w dziale ubezpieczeń majątkowych 0,27.

udział w składce pięciu największych zakładów ubezpieczeń na życie zmniejszył się w relacji 
do poprzedniego okresu z 77% do 73%, a udział trzech największych zakładów ubezpieczeń na 
życie spadł z 65% do około 60% (wykres 4.6.2).

327 Dane KnuiFe za 2005 r. 
328 Dla działu i składka przypisana brutto jest to wartość składek należnych w okresie sprawozdawczym, a dla działu ii 
wartość składek należnych za cały okres ubezpieczenia. Publikowane składki i wskaźniki w grupach ubezpieczeń odnoszą 
się do działalności bezpośredniej. Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz.u. z 2003 r. nr 218, poz. 2144 z późn. zm.).

Wykres 4.6.1. Struktura kapitału podstawowego według grup inwestorów w 2005 r.

Źródło: KnuiFe.
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największym zakładem, pod względem składki przypisanej, pozostaje Pzu Życie, chociaż jego udział 
na polskim rynku ubezpieczeń na życie zmniejszył się z 43% do 40%. zakład ten utrzymuje dominującą 
pozycję dzięki ubezpieczeniom grupowym, które stanowią blisko 89% jego portfela ubezpieczeń.

Rosło znaczenie małych i średnich zakładów ubezpieczeń. Wzrost ich udziału w rynku został 
osiągnięty głównie za sprawą różnego rodzaju kapitałowych ubezpieczeń na życie, które są alter-
natywą dla innych form oszczędzania.

udział największych zakładów ubezpieczeń majątkowych w 2005 r. nie zmniejszył się istotnie 
w porównaniu z poprzednim rokiem. udział pięciu największych zakładów wynosił 77%, a najwięk-
szych trzech zakładów 67%. liderem pozostawał Powszechny zakład ubezpieczeń (Pzu), którego 
udział w rynku mierzony udziałem składki spadł do 49% (wykres 4.6.3).

Od wielu lat dominującą pozycję na polskim rynku ubezpieczeniowych zajmuje grupa Pzu. 
Przy obecnym poziomie konkurencji pozycja ta nie wydaje się zagrożona. Obie spółki prowadzą poli-
tykę sprzedaży, wykorzystując sieć pracowników i własnych pośredników oraz sprawdzone na pol-
skim rynku produkty ubezpieczeniowe. Konkurujące z liderem rynku zakłady ubezpieczeń przyjęły 
politykę powielania działań lidera albo politykę opanowania nowych segmentów rynku. W przy-
padku ubezpieczeń na życie atrakcyjnym segmentem rynku stały się ubezpieczenia na życie zwią-
zane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W celu poprawienia pozycji na rynku małe i średnie zakłady ubezpieczeń wykazują większą ela-
styczność, dostosowują produkty ubezpieczeniowe do potrzeb klientów, oferując produkty niszowe, 
przeznaczone dla specyficznego kręgu odbiorców. Działania te skutkują zwiększeniem udziału mniej-
szych podmiotów w rynku. Jest to proces bardzo powolny, ale sprzyja innowacyjności produktowej.

Wykres 4.6.2. Udział w składce pięciu największych zakładów ubezpieczeń na życie

Źródło: KnuiFe.
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Wykres 4.6.3.  Udział w składce pięciu największych zakładów ubezpieczeń majątkowych

Źródło: KnuiFe.
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Składka ubezpieczeniowa w Polsce na tle krajów europejskich

W 2005 r. w europie występowało duże zróżnicowanie poziomiu składek mierzone współ-
czynnikami penetracji329 i ochrony ubezpieczeniowej330 zarówno ogółem, jak i w poszczególnych 
działach ubezpieczeń. Średnia wartość współczynnika penetracji w 2005 r. wynosiła 7,8%.

najwyższy współczynnik penetracji, w wysokości 12,5%, odnotowano na rynku brytyjskim, na 
którym przeważają ubezpieczenia na życie. W krajach o niskim poziomie rozwoju rynku ubezpiecze-
niowego dominują ubezpieczenia majątkowe (wykres 4.6.4).

Polski rynek ubezpieczeniowy zarówno pod względem poziomu składek na jednego miesz-
kańca, jak też relacji składek do PKB należy do słabiej rozwiniętych. W ostatnim okresie zarysowały 
się korzystne tendencje dynamiki składek. Podobnie jak w krajach o rozwiniętych rynkach finanso-
wych wyraźnie rośnie znaczenie ubezpieczeń na życie.

329  Współczynnik penetracji jest to iloraz składki i PKB.
330  Współczynnik ochrony ubezpieczeniowej jest to składka per capita.

Wykres 4.6.4. Współczynnik penetracji w wybranych krajach europejskich w 2005 r.

Źródło: World insurance in 2005. Statistical appendix, Sigma no. 5/2006, www.swissre.com.

Obliczenia NBP na podstawie World insurance in 2005.
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Źródło: World insurance in 2005. Statistical appendix, Sigma no. 5/2006, www.swissre.com.

Obliczenia NBP na podstawie World insurance in 2005.

Dział I Dział II

Śr
ed

ni
a

UE
-2

5
UE

-1
5

Sz
w

aj
ca

ria
W

ie
lk

a 
Br

yt
an

ia
Irl

an
di

a
Be

lg
ia

Da
ni

a
Ho

la
nd

ia
Fr

an
cja

Fi
nl

an
di

a
No

rw
eg

ia
Sz

w
ec

ja
Lu

ks
em

bu
rg

Au
st

ria
W

ło
ch

y
Ni

em
cy

Po
rtu

ga
lia

Hi
sz

pa
ni

a
Is

la
nd

ia
Sł

ow
en

ia
Cy

pr
M

al
ta

Cz
ec

hy
Gr

ec
ja

W
ęg

ry
Sł

ow
ac

ja
Ch

or
w

ac
ja

Po
ls

ka
Es

to
ni

a
Ro

sja
Lit

w
a

Bu
łg

ar
ia

Tu
rc

ja
Ru

m
un

ia
Uk

ra
in

a
Se

rb
ia

0

2

3

1

4

5

6
tys. USD



4

instytucje finansowe

ROzWóJ SySTemu FinanSOWegO W POlSce W 2005 R. 145

najwyższy poziom składki ubezpieczeniowej na jednego mieszkańca występuje w Szwajcarii, 
a wśród krajów ue w Wielkiej Brytanii. W 2005 r. składka na jednego mieszkańca wynosiła w Szwaj-
carii 5 558 uSD i była znacznie wyższa od średniej europejskiej (1 514 uSD). W Polsce składka na 
jednego mieszkańca wyniosła 245 uSD (wykres 4.6.5).

Składka przypisana brutto w Polsce

W 2005 r. utrzymywała się, zapoczątkowana w poprzednich okresach, wzrostowa tendencja 
składki przypisanej brutto. Składka w 2005 r. wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem z 27,6 
mld zł do 31 mld zł (wykres 4.6.6).

Roczne tempo przyrostu składki przypisanej brutto w 2005 r. dla całego sektora ubezpieczeń 
wynosiło około 12%. Większą dynamiką charakteryzowała się składka ubezpieczeń na życie (dział i), 
gdzie tempo jej przyrostu przekroczyło 20%. Wolniejszy przyrost składki odnotowano w przypadku 
ubezpieczeń majątkowych (dział ii) − niewiele ponad 5% (wykres 4.6.7). Przyczyn tego zjawiska 
należy upatrywać z jednej strony w utrzymujących się tendencjach rozwojowych ubezpieczeń na 
życie, a z drugiej w mniejszej skłonności klientów do zawierania ubezpieczeń majątkowych.

Tempo wzrostu składki w dziale ubezpieczeń na życie było najwyższe od pięciu lat. Decydują-
cy wpływ na rozwój tego sektora miały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym fun-
duszem kapitałowym (zaliczane do grupy 3). Tempo wzrostu składki dla tego rodzaju ubezpieczeń 
wynosiło około 40% i wykazywało tendencję wzrostową. nieznacznie obniżył się przyrost składki 
ubezpieczeń na życie (zaliczanych do grupy 1) oraz ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych (zali-
czanych do grupy 5). Tempo przyrostu składki w 2005 r. wyniosło w tych grupach odpowiednio 
12,4% i 10,3% (wykres 4.6.8).

Wykres 4.6.6. Składka przypisana brutto w latach 2002–2005

Źródło: KnuiFe.
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Wykres 4.6.7. Tempo wzrostu składki przypisanej brutto w latach 2002–2005
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Dynamiczne zmiany odnotowano w ubezpieczeniach związanych z Pracowniczymi Progra-
mami emerytalnymi (PPe). W 2005 r. składka w tych ubezpieczeniach była siedmiokrotnie wyższa 
niż poprzednim roku331, ale ich udział był relatywnie mały i nie przekraczał 1,5%. nie należy się 
zatem spodziewać, aby przy obecnych rozwiązaniach prawnych ubezpieczenia te odgrywały istot-
ną rolę w systemie zabezpieczeń emerytalnych. Równie niewielkie znaczenie dla rozwoju sektora 
ubezpieczeń mają ubezpieczenia posagowe (grupa 2), których udział w tym dziale wynosił nie-
wiele ponad 1%.

W 2005 r. wyraźnie rosły składki ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym. należy oczekiwać, że udział tych produktów ubezpieczeniowych w rynku będzie się 
systematycznie powiększał, o ile nie nastąpi znaczne pogorszenie koniunktury na rynku kapitałowym 
i nie pojawią się alternatywne formy lokowania oszczędności.

331 Wynikało to z obowiązku przekształcenia umów ubezpieczeń grupowych w pracownicze programy emerytalne (PPe).

Wykres 4.6.8. Tempo przyrostu składki dla wybranych grup ubezpieczeń na życie w latach 
2002–2005

Źródło: KnuiFe.
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Wykres 4.6.9. Tempo przyrostu składki dla wybranych rodzajów ubezpieczeń majątkowych 
w latach 2002–2005

Źródło: KnuiFe.
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Rynek ubezpieczeń majątkowych rozwijał się w 2005 r. wolniej niż w poprzednim roku i wol-
niej niż dział ubezpieczeń na życie. Tempo przyrostu składki było mniejsze niż w 2004 r. i wyniosło 
5,4%. Tempo wzrostu składek wybranych rodzajów ubezpieczeń majątkowych przedstawiono na 
wykresie 4.6.9.

W 2005 r. odnotowano zróżnicowaną dynamikę składki w wielu istotnych dla tego działu gru-
pach i rodzajach ubezpieczeń. ubezpieczeniem, w przypadku którego tempo przyrostu składki było 
większe niż w roku poprzednim, było ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z po-
siadania pojazdów lądowych. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego udział w całym sektorze 
jest największy, i dlatego rozwój tego segmentu rynku ma decydujący wpływ na cały rynek ubez-
pieczeń majątkowych. Roczne tempo przyrostu składki ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 
wynikającej z posiadania pojazdów lądowych wyniosło w 2005 r. 11,6%. Dzięki dobrym wynikom 
sprzedaży w tej grupie ubezpieczeń sektor ubezpieczeń majątkowych zanotował przyrost składki 
przypisanej w 2005 r., pomimo spadku o 1,4% składki w grupie auto casco pojazdów lądowych.

Struktura składki

zgodnie z obowiązującym prawem w dziale ubezpieczeń na życie wyróżnia się pięć nastę-
pujących grup ubezpieczeń:

− ubezpieczenia na życie (grupa 1),

− ubezpieczenia posagowe (grupa 2),

− ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3),

− ubezpieczenia rentowe (grupa 4),

− ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 5).

W dziale ubezpieczeń na życie nadal dominują ubezpieczenia należące do grupy 1 (klasyczne 
ubezpieczenia na życie), które miały niemal połowę udziału w składce. Drugim co do wielkości 
rodzajem ubezpieczeń na życie są ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapi-
tałowym. mają one charakter ochronno-oszczędnościowy. Środki pochodzące ze składek są gro-
madzone w postaci ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. W 2005 r. ubezpieczenia te sta-
nowiły 36,9% portfela ubezpieczeń i ich udział, mierzony poziomem składki, systematycznie się 
powiększał.

Kolejnym rodzajem ubezpieczeń o znacznym udziale w portfelu są ubezpieczenia wypadkowe 
i chorobowe zaliczane do grupy 5 tego działu. ubezpieczenia te nie mogą być oferowane jako samo-
dzielnie funkcjonujące ubezpieczenia na życie, a jedynie jako ubezpieczenia przed dodatkowym 
rodzajem ryzyka dołączane do czterech podstawowych grup ubezpieczeń. udział tych rodzajów 
ryzyka w portfelu w 2005 r. wynosił około 16,5%. Jest on o tyle istotny, że w odróżnieniu od pozo-
stałych grup składka ubezpieczeniowa nie zawiera elementu oszczędnościowego tak charaktery-

Wykres 4.6.10.  Struktura składki w dziale ubezpieczeń na życie na koniec 2005 r.

Źródło: KnuiFe.
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stycznego dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym fun-
duszem kapitałowym oraz ubezpieczeń rentowych. Świadczy to o dużym zainteresowaniu klientów 
ochroną przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i choroby (wykres 4.6.10).

ubezpieczenia posagowe (grupa 2) i ubezpieczenia rentowe (grupa 4) jedynie uzupełniały 
ofertę zakładów ubezpieczeń i nie miały istotnego udziału w strukturze składki przypisanej brutto.

zgodnie z obowiązującymi przepisami klasyfikacja ubezpieczeń majątkowych prowadzona jest 
w 18 grupach rodzajowych. ubezpieczenia zaliczane do poszczególnych grup są zróżnicowane 
zarówno pod względem zakresu ochrony, jak też wysokości składki.

Podobnie jak w poprzednich latach w dziale ubezpieczeń majątkowych dominują następujące 
rodzaje ubezpieczeń:

− ubezpieczenia wypadku (grupa 1),

− ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (grupa 3),

− ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami (grupa 8),

− ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (grupa 9),

−  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych 
(grupa 10),

− ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej.

największy udział w składce przypisanej miały ubezpieczenia autocasco pojazdów lądowych 
(grupa 3) oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądo-
wych (grupa 10). W 2005 r. udział tych ubezpieczeń wynosił w odpowiednio około 28% oraz 36%. 
Składki z tytułu Oc i ac dla pojazdów lądowych stanowiły zatem prawie 2/3 składek w ubezpiecze-
niach majątkowych.

Drugą grupę produktów o istotnym znaczeniu dla sektora ubezpieczeń stanowią ubezpieczenia 
nazywane ogniowo-kradzieżowymi. Są to ubezpieczenia zaliczane do grupy 8 i grupy 9, powiązane ze 
sobą przedmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową. udział tych ubezpieczeń w sektorze ubezpie-
czeń majątkowych w 2005 r., mierzony składką przypisaną brutto, wynosił odpowiednio 11% oraz 7%. 
Łącznie ubezpieczenia zaliczane do tej kategorii ubezpieczeń stanowiły 18% rynku (wykres 4.6.11).

Pozostałe rodzaje ubezpieczeń miały niewielkie znaczenie, a ich udział w strukturze składki 
przypisanej brutto wyniósł 8,1%.

4.6.2. Aktywa zakładów ubezpieczeń

aktywa zakładów ubezpieczeń w 2005 r. osiągnęły około 89,6 mld zł wobec 77,9 mld zł w po-
przednim roku. aktywa zakładów ubezpieczeń na życie stanowiły blisko 60% wartości aktywów sektora 
ubezpieczeń i wynosiły 53,5 mld zł, a zakładów ubezpieczeń majątkowych 36,1 mld zł (wykres 4.6.12).

Wykres 4.6.11.  Struktura składki w ubezpieczeniach majątkowych na koniec 2005 r.

Źródło: KnuiFe.
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Dynamika zmian aktywów dla całego sektora była podobna do obserwowanej w poprzednim 
roku. aktywa zakładów ubezpieczeń na życie rosły szybciej niż aktywa zakładów majątkowych 
(wykres 4.6.13). Łącznie w obu sektorach tempo przyrostu aktywów w 2005 r. było niższe niż w po-
przednim roku i wyniosło około 16,7%.

Struktura bilansu i struktura aktywów zakładów ubezpieczeń na życie były odmienne niż w za-
kładach majątkowych. W aktywach zakładów ubezpieczeń na życie najistotniejszą pozycją były loka-
ty (inwestycje zakładów ubezpieczeń), stanowiące blisko 2/3 sumy bilansowej, oraz lokaty ubez-
pieczeń na życie, dla których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, stanowiące ponad 1/3 sumy bilan-
sowej. Pozostałe pozycje aktywnej strony bilansu zakładów ubezpieczeń na życie były mniej istotne 
i łącznie nie przekroczyły kilku procent sumy bilansowej (wykres 4.6.14).

W ostatnich dwóch latach wyraźnie wzrosły aktywa netto332, przeznaczone na pokrycie zobo-
wiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczeń na życie, dla których ryzyko lokacyjne ponosi 
ubezpieczający. Do ubezpieczeń tych zalicza się ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym. Wyraźny wzrost tej pozycji bilansowej wynika z dużego zaintereso-
wania klientów tego rodzaju ubezpieczeniami, traktowanymi jako alternatywa wobec innych form 
inwestowania na rynku kapitałowym.

lokaty zakładów ubezpieczeń niezwiązane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi 
rosną mniej dynamicznie. Wynika to z faktu, że lokaty wiążą się z ubezpieczeniami zarówno o cha-
rakterze ochronnym, jak też ochronno-oszczędnościowym, w przypadku których składka przezna-

332  aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, są to aktywa przeznaczone na pokry-
cie zobowiązań wobec klientów. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.u. z 2002 r., nr 76, poz. 694 
z późn. zm.) i ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.u. z 2003 r., nr 124, poz.1151 
z późn. zm.).

Wykres 4.6.12. Aktywa sektora ubezpieczeń w latach 2002–2005

Źródło: KnuiFe.
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Wykres 4.6.13. Tempo zmian aktywów sektora ubezpieczeń w latach 2002–2005

Źródło: KnuiFe.
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czona jest na wypłatę świadczeń wynikających ze zdarzeń ubezpieczeniowych. część składek prze-
znaczona jest na pokrycie zobowiązań związanych ze świadczeniem wypłacanym zazwyczaj na 
zakończenie okresu ubezpieczenia.

W strukturze aktywów zakładów ubezpieczeń majątkowych dominują lokaty przeznaczone 
w znacznej części na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów 
ubezpieczeń. lokaty te stanowiły w 2005 r. około 85% sumy bilansowej (wykres 4.6.15).

Pomimo że składki ubezpieczeniowe w obu działach ubezpieczeń są porównywalne, poziom 
aktywów i poziom lokat w zakładach majątkowych są znacznie niższe niż w zakładach ubezpieczeń 
na życie. Spowodowane jest to tym, że składki w ubezpieczeniach majątkowych przeznaczone są na 
pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego. charakter ubezpieczeń majątkowych sprawia, że składka nie 
zawiera elementu oszczędnościowego – tak charakterystycznego dla ubezpieczeń na życie o cha-
rakterze oszczędnościowym.

zakłady ubezpieczeń majątkowych tworzą rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zabezpieczo-
ne aktywami. Są one przeznaczone przede wszystkim na pokrycie zobowiązań wynikających ze zda-
rzeń, które wystąpiły, lecz środki nie zostały wypłacone, oraz na pokrycie zobowiązań wynikających 
z zawartych umów ubezpieczenia, gdy okres sprawozdawczy333 nie pokrywa się z okresem odpo-
wiedzialności wynikającym z umowy ubezpieczenia.

istotną pozycją w bilansie zakładów ubezpieczeń majątkowych są również należności, na które 
składają się m.in. należności od ubezpieczających, pośredników, reasekuratorów i jednostek pod-
porządkowanych. udział tej części aktywów w bilansie wynosi około 9%, a łączny udział aktywów 

333  Okres sprawozdawczy jest to okres, za który sporządzane jest kwartalne lub roczne sprawozdanie finansowe. 

Wykres 4.6.14. Struktura aktywów zakładów ubezpieczeń na życie w latach 2002–2005 

Źródło: KnuiFe.
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Wykres 4.6.15. Struktura aktywów zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 2002–2005 

Źródło: KnuiFe.
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niepracujących (nieprzynoszących dochodów) w sumie bilansowej zakładów ubezpieczeń majątko-
wych stanowi około 15%.

Struktura portfela inwestycyjnego

W 2005 r. zakłady ubezpieczeń prowadziły konserwatywną politykę inwestycyjną. Struktura 
lokat w 2005 r. była podobna jak w poprzednich latach. na wysokim poziomie utrzymywał się udział 
dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu, który wyniósł 71%. akcje, udziały oraz 
papiery o zmiennej stopie dochodu (bez uwzględnienia lokat na rachunek i ryzyko ubezpieczające-
go) stanowiły 10% wartości lokat ogółem.

W związku z rosnącym zainteresowaniem ubezpieczeniami związanymi z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym (grupa 3) rośnie wartość lokat związana z tym ubezpieczeniem. W związ-
ku z tym zmienia się struktura lokat zakładów ubezpieczeń na życie (wykres 4.16.16).

W dziale ubezpieczeń majątkowych struktura lokat była podobna jak w poprzednim roku. 
Decydującą pozycję zajmowały dłużne papiery wartościowe, których udział w 2005 r. nieznacznie 
się zmniejszył do poziomu 61%. udziały lokat w jednostkach podporządkowanych oraz lokat w nie-
ruchomości wynosiły odpowiednio 16,5% i 2,4%. akcje, udziały i papiery o zmiennej stopie docho-
du, podobnie jak rok wcześniej, stanowiły niewiele ponad 10% lokat zakładów ubezpieczeń mająt-
kowych. W 2005 r. udział udzielonych pożyczek wzrósł do 5,6%. Były to głównie pożyczki udzielone 
podmiotom krajowym na łączną kwotę 1,7 mld zł (wykres 4.6.17).

Wykres 4.6.16. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń na życie w latach 2002–2005

Źródło: KnuiFe.
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Wykres 4.6.17. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 2002–2005

Źródło: KnuiFe.
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4.6.3. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń

W 2005 r. sytuacja finansowa zakładów ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych była 
najlepsza w ciągu ostatnich piętnastu lat. Łącznie wynik finansowy wyniósł 5,2 mld zł. Wynika to 
z faktu, że w obu działach przychody zakładów ubezpieczeń rosły szybciej i były wyższe niż koszty 
(wykres 4.6.18), a także z utrzymania kosztów działalności ubezpieczeniowej na poziomie z po-
przedniego roku. Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń na życie wzrósł o ponad 60%, a za-
kładów ubezpieczeń majątkowych o ponad 100% w relacji do 2004 r. (wykres 4.6.19).

na przychody zakładów ubezpieczeń na życie najsilniej wpłynęły składki zarobione na udzia-
le własnym334 oraz przychody z lokat, z czego ponad 1/3 stanowiły przychody z ubezpieczeń z ubez-
pieczeniowym funduszem kapitałowym. Po stronie kosztów, najistotniejszymi pozycjami były odszko-
dowania i świadczenia wypłacone, zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz kosz-
ty działalności ubezpieczeniowej. Ważną pozycją kosztów, charakterystyczną dla ubezpieczeń na 
życie, były zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, tzn. rezerw ubezpieczeń na 
życie. Rezerwy te tworzone są w związku ze zobowiązaniami do wypłaty świadczeń pochodzących 
ze składek na koniec okresu ubezpieczenia. Dlatego zakład zobowiązany jest tworzyć rezerwy, któ-
rych zmiany zalicza się w ciężar kosztów (wykres 4.6.20).

334  Składka zarobiona na udziale własnym jest to składka przypisana na udziale własnym w okresie sprawozdawczym, 
pomniejszona o stan rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego i powiększona o stan rezerwy składek na począ-
tek okresu sprawozdawczego na udziale własnym; Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz.u. z 2003 r. nr 218, poz. 2144 z późn. zm.). 

Wykres 4.6.18. Przychody i koszty sektora ubezpieczeń według działów ubezpieczeń  
w latach 2002–2005

Źródło: KnuiFe.
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Wykres 4.6.19. Wyniki finansowe netto zakładów ubezpieczeń i tempo ich zmian  
w latach 2002–2005

Źródło: KnuiFe.
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Struktura przychodów i kosztów zakładów ubezpieczeń majątkowych jest podobna jak w za-
kładach ubezpieczeń na życie, z wyjątkiem kosztów związanych ze zmianami rezerw ubezpieczeń 
na życie. W dziale ubezpieczeń majątkowych rezerwy te tworzy się na pokrycie zobowiązań wyni-
kających ze świadczeń rentowych (najczęściej związanych z Oc) i są o wiele mniejsze niż dla ubez-
pieczeń na życie (wykres 4.6.21).

4.6.4.  Wybrane współczynniki i wskaźniki działalności ubezpieczeniowej

Jednymi z podstawowych wskaźników monitorowania działalności ubezpieczeniowej, świad-
czących także o możliwościach rozwojowych sektora, są: współczynnik szkodowości brutto i od-
powiadający mu współczynnik szkodowości na udziale własnym335 oraz wskaźnik działalności ubez-

335  Współczynnik szkodowości (na udziale własnym) jest to stosunek odszkodowań i świadczeń (na udziale własnym), 
z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (na udziale własnym), do składki 
zarobionej (na udziale własnym).

Wykres 4.6.20. Wybrane przychody i koszty zakładów ubezpieczeń na życie w latach 2004–2005

Źródło: KnuiFe.

-10 -5 0 5 10 15

Przychody z lokat

Składki zarobione na udziale własnym

Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym

Wynik finansowy netto

2004 2005

Pozostałe przychody operacyjne

Odszkodowania (ze zmianą rezerw) na udziale własnym

Zmiany rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ubezpieczeń na życie

Koszty działalności ubezpieczeniowej

Koszty działalności lokacyjnej

Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym

Pozostałe koszty operacyjne

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

mld zł

Wykres 4.6.21. Wybrane przychody i koszty zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 
2004–2005

Źródło: KnuiFe.
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pieczeniowej, nazywany też wskaźnikiem zespolonym336. W ciągu ostatnich pięciu lat w dziale ubez-
pieczeń majątkowych współczynniki wykazywały tendencję spadkową, co świadczy o poprawie 
wyników działalności. Wyższy współczynnik szkodowości na udziale własnym (po uwzględnieniu 
udziału reasekuratorów) niż współczynnik szkodowości brutto wskazuje na rolę reasekuracji w tym 
dziale ubezpieczeń. Wyższa wartość współczynnika szkodowości potwierdza konieczność pono-
szenia dodatkowych kosztów na zabezpieczenie portfela ubezpieczeń. Począwszy od 2002 r. obser-
wowano obniżanie się współczynnika szkodowości brutto i współczynnika szkodowości na udziale 
własnym. Świadczy to o poprawie relacji przychodów do kosztów związanych z procesem ubez-
pieczeniowym i poprawie wyników działalności ubezpieczeniowej (wykres 4.6.22).

Wskaźnik zespolony jest miernikiem wyników działalności z uwzględnieniem jej kosztów. War-
tość tego wskaźnika wyższa od 100% informuje o stratach na działalności ubezpieczeniowej. Spa-
dek wskaźnika zespolonego świadczy o poprawie sytuacji na rynku ubezpieczeń majątkowych, co 
z kolei wpływa na poprawę wyników finansowych.

W dziale ubezpieczeń na życie lepszym miernikiem wyników działalności niż wskaźnik 
szkodowości jest zmodyfikowany wskaźnik szkodowości. Wskaźnik ten różni się tym, że skład-
ka zarobiona powiększana jest o przychody z lokat, a w odszkodowaniach ujęte są zmiany 
rezerw ubezpieczeń na życie. Tak zdefiniowany zmodyfikowany wskaźnik szkodowości w ubez-
pieczeniach na życie kształtował się na podobnym poziomie jak wskaźnik szkodowości w ubez-
pieczeniach majątkowych.

4.6.5. Reasekuracja

udział reasekuratorów w ryzyku zakładów ubezpieczeń mierzony jest wskaźnikiem zatrzy-
mania składki337 oraz wskaźnikami zatrzymania odszkodowań i świadczeń338. im wyższe są wskaź-
niki zatrzymania, tym mniejsze są udziały reasekuratorów. Reasekuratorami dla zakładów ubezpie-
czeń działających na polskim rynku są przede wszystkim podmioty zagraniczne.

W dziale ubezpieczeń na życie udział reasekuratorów utrzymywał się na niskim poziomie, a wskaź-
nik zatrzymania składki w 2005 r. przekroczył 98%. Wynika to z faktu, że wobec ubezpieczeń na życie 

336  Wskaźnik zespolony (na udziale własnym) jest to stosunek odszkodowań i świadczeń, z uwzględnieniem zmiany sta-
nu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia oraz kosztów działalności ubezpieczeniowej i pozostałych kosz-
tów (na udziale własnym) do składki zarobionej (na udziale własnym).
337  Wskaźnik zatrzymania składki jest to iloraz składek na udziale własnym i wartości składek brutto. 
338  Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń jest to stosunek odszkodowań i świadczeń na udziale własnym do 
odszkodowań i świadczeń brutto.

Wykres 4.6.22. Wybrane współczynniki i wskaźniki dla ubezpieczeń majątkowych  
w latach 2002–2005

Źródło: KnuiFe.
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stosuje się programy reasekuracji dostosowane do specyfiki tych ubezpieczeń oraz relatywnie niskiego 
poziomu ryzyka przypadającego na pojedyncze zdarzenie ubezpieczeniowe. Do wielu produktów ubez-
pieczeniowych tego działu nie stosuje się ochrony reasekuracyjnej ze względu na duże rozproszenie ryzy-
ka i relatywnie niskie sumy ubezpieczenia lub niskie ryzyko ubezpieczeniowe (ang. sum at risk).

W 2005 r. wskaźnik zatrzymania składki w dziale ubezpieczeń majątkowych wyniósł 84,8% 
i wzrósł w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku o około 2,3 pkt proc. Wzrost tego 
wskaźnika świadczy o zmniejszaniu się udziału składek reasekuracyjnych w relacji do składki brutto 
(wykres 4.6.23).

Wzrost wskaźników zatrzymania dla ubezpieczeń majątkowych spowodowały zmniejsze-
nie zakresu ochrony reasekuracyjnej oraz przebudowa programów reasekuracji stosowanych 
przez zakłady ubezpieczeń. zmiany programu reasekuracji dotyczyły w szczególności zmniej-
szania roli reasekuracji proporcjonalnej na rzecz reasekuracji nieproporcjonalnej339, a także 
zwiększenia wielkości ryzyka na udziale własnym zakładów ubezpieczeń. Przyczyn tego zjawiska 
należy upatrywać we wzroście kapitałów własnych zakładów ubezpieczeń oraz optymalizacji 
programów reasekuracji.

Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń (związany ze wskaźnikiem zatrzymania 
składki) utrzymywał się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim i w 2005 r. wyniósł 85,8%. 
Wskaźnik ten był nieco wyższy od wskaźnika zatrzymania składki, co świadczy o tym, że reasekura-
torzy, wypłacając relatywnie mniej świadczeń w relacji do składki, realizowali marżę za udzielaną 
ochronę reasekuracyjną.

4.6.6. Oferta produktowa

W ofercie zakładów ubezpieczeń na życie w 2005 r. podobnie jak w ubiegłych latach domi-
nowały dwa rodzaje produktów ubezpieczeniowych: ubezpieczenia grupowe oraz indywidualne 
ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wymienione powy-
żej produkty ubezpieczeniowe łączą zakres ochrony klasyfikowany, zgodnie z obowiązującym pra-
wem, odpowiednio do grupy 1 i grupy 5 oraz do grupy 3 i grupy 5 (wykres 4.6.24).

największy udział w portfelu ubezpieczeń nadal miały grupowe ubezpieczenia na życie. Są to 
ubezpieczenia zawierane w formie grupowej, gdzie ubezpieczającym najczęściej jest pracodawca, 
a ubezpieczonymi są pracownicy. Oferty produktowe uzupełniane są możliwością zawierania umów 

339  istotą reasekuracji proporcjonalnej jest to, że zarówno zakład ubezpieczeń, jak i reasekurator dzielą składkę i od-
szkodowania w tej samej proporcji. W reasekuracji nieproporcjonalnej udział reasekuratora w składce ustalany jest w re-
lacji do ponoszonego ryzyka. Szerzej w: R.l. carter: Reinsurance. guy carpenter & company, 2000.

Wykres 4.6.23. Wskaźniki zatrzymania dla zakładów ubezpieczeń majątkowych  
w latach 2002–2005

Źródło: KnuiFe.
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przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne. Standardowy zakres ochrony obejmuje ryzyko zgonu 
ubezpieczonych i współubezpieczonych, zaliczane do grupy 1, ryzyko następstw nieszczęśliwych 
wypadków (nnW), kosztów leczenia i inne rodzaje ryzyka zaliczane do grupy 5.

ubezpieczenia grupowe były jedną z najpowszechniejszych form ochrony ubezpieczonych 
i miały blisko połowę udziału w rynku ubezpieczeń na życie. Pomimo silnej konkurencji ze strony 
innych, bardziej nowatorskich produktów ubezpieczeniowych ta forma ochrony ubezpieczeniowej 
utrwaliła się w świadomości pracodawców i pracowników i nadal jest zasadniczym elementem pol-
skiego rynku ubezpieczeń na życie. ubezpieczenia te były uzupełniane również opcjami umożliwia-
jącymi opłacanie dodatkowej (indywidualnie lub grupowo) składki oszczędnościowej. Jednak skład-
ka przeznaczana na cele oszczędnościowe, opłacana w ramach produktów ubezpieczeń grupowych 
na życie, jest jeszcze stosunkowo niewielka. W ostatnim okresie zakłady ubezpieczeń rozszerzyły 
ofertę ubezpieczeniową o ochronę przed wieloma rodzajami dodatkowego ryzyka. Do najważniej-
szych rodzajów ryzyka, przed których skutkami chroni ten produkt, należy zaliczyć ryzyko związane 
z kosztami leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i stomatologicznego oraz ryzyko wystąpienia cięż-
kich zachorowań. Oferta ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie ochrony zdro-
wia i pozwala oczekiwać trwałej pozycji tego produktu na rynku.

W dziale ubezpieczeń na życie drugim produktem ubezpieczeniowym pod względem 
znaczenia dla rynku są indywidualne ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym fun-
duszem kapitałowym. Produkty te są oferowane na polskim rynku od blisko dziesięciu lat, a ich 
udział systematycznie rośnie. ich różnorodność jest bardzo duża, jednak podstawowymi funk-
cjami, jakie spełniają, są ochrona ubezpieczeniowa i gromadzenie oszczędności. W zależności 
od strategii zakładów ubezpieczeń, oczekiwań i potrzeb klientów produkty łączą te funkcje 
w różnych proporcjach. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest zredukowanie funkcji ochron-
nej do niezbędnego minimum, co sprawia, że składka (po potrąceniu kosztów) przeznaczona 
jest w większości na budowanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Tak skonstruowa-
ny produkt jest bardzo zbliżony funkcjonalnie do oferty funduszy inwestycyjnych.

Dużą grupą produktów ubezpieczeniowych, która istotnie wpływa na dynamikę składki 
w dziale ubezpieczeń na życie, są indywidualne ubezpieczenia na życie – zaliczane do grupy 1 tego 
działu. znaczny udział tych produktów w rynku został osiągnięty m.in. dzięki wprowadzeniu do ofer-
ty zakładów ubezpieczeń krótkoterminowych ubezpieczeń na życie, które stały się alternatywą dla 
lokat terminowych. Jest to możliwe w ramach obowiązujących rozwiązań prawnych, dzięki którym 
świadczenia ubezpieczeniowe (rozumiane jako wypłata określonej kwoty świadczenia na koniec 
okresu ubezpieczenia) nie podlegają opodatkowaniu. Produktem, który dzięki takim rozwiązaniom 
cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, są krótkoterminowe, najczęściej roczne, ubezpieczenia 

Wykres 4.6.24. Struktura produktowa ubezpieczeń na życie na koniec 2005 r.

Źródło: KnuiFe.
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na życie i dożycie ze składką jednorazową. istota tego produktu polega na tym, że klient, wpłacając 
jednorazową składkę na początku okresu ubezpieczenia, otrzymuje wypłatę świadczenia na zakoń-
czenie okresu ubezpieczenia. W przypadku zgonu ubezpieczonego w trakcie trwania umowy świad-
czenie wypłacane jest uposażonym. Ponieważ świadczenie wypłacane przez zakład ubezpieczeń jest 
wolne od podatku, ubezpieczenie to jest alternatywą dla terminowych lokat bankowych.

Ważną grupą produktową dla sektora finansowego są ubezpieczenia na życie dla osób zaciągają-
cych kredyty bankowe. istotą tego produktu jest objęcie ochroną ubezpieczenia życia oraz zdrowia kre-
dytobiorcy w okresie spłaty kredytu. Opcjonalnie ochroną ubezpieczeniową może być objęte życie dru-
giego kredytobiorcy. Produkt ten jest ubezpieczeniem długoterminowym. umowa ubezpieczenia zawie-
rana jest najczęściej na okres trwania kredytu, a suma ubezpieczenia jest zdeterminowana przez wyso-
kość zadłużenia wynikającego z planu amortyzacji kredytu. uposażonym najczęściej jest bank udzielający 
kredytu. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego zakład ubezpieczeń wypłaca świad-
czenie równe (lub co najmniej równe) pozostałej do spłacenia części kredytu. ubezpieczenie to jest trak-
towane jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu na wypadek zgonu kredytobiorcy, lecz nie chroni przed 
ryzykiem niewypłacalności kredytobiorcy z innych przyczyn. Szczegółowy zakres ochrony nieco odmien-
nie mogą regulować umowy ubezpieczenia oferowane przez różne zakłady ubezpieczeń. Standardowa 
ochrona ubezpieczeniowa może być uzupełniana dodatkowymi rodzajami chronionego ryzyka, np. ryzy-
kiem wystąpienia ciężkich zachorowań, niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku.

Produkty ubezpieczeniowe majątkowe, oferowane przez zakłady ubezpieczeń, w większości 
przypadków łączą różne rodzaje chronionego ryzyka, zaliczane do różnych grup ubezpieczeń.

Produktem, który dominuje na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych, są ubezpieczenia 
komunikacyjne. Produkt ten może łączyć w ramach jednej umowy różne rodzaje ryzyka. ze wzglę-
du na wielkość składki najistotniejsze są ubezpieczenia auto casco (ac), odpowiedzialności cywilnej 
(Oc), następstw wypadków (nW) i assistance. udział tego produktu w rynku jest nadal wysoki, cho-
ciaż daje się zauważyć spadek składek z tytułu ac. ubezpieczenie ac (grupa 3), w odróżnieniu od 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (grupa 10), jest dobrowolne. Ocenia się, że niespełna 1/4 
samochodów osobowych340 objęta jest ubezpieczeniem ac, a wśród pozostałych pojazdów lądo-
wych (samochody ciężarowe, ciągniki, motocykle i inne) odsetek ten jest jeszcze mniejszy. najistot-
niejsze rodzaje ryzyka, które mogą być objęte ochroną, to ryzyko kradzieży oraz ryzyko uszkodzenia 
pojazdu związane z ruchem drogowym, postojem i parkowaniem. W celu obniżenia kosztów zwią-
zanych z ubezpieczeniem pojazdu (obniżenia składki ubezpieczeniowej), w wielu przypadkach posia-
dacze pojazdów decydują się na ograniczenie zakresu ryzyka (np. klienci rezygnują z ochrony ubez-
pieczeniowej w przypadku kradzieży pojazdu) lub rezygnują z zakupu ubezpieczenia ac.

Drugą grupą produktów o dużym znaczeniu dla sektora ubezpieczeń majątkowych są ubez-
pieczenia nazywane ogniowo-kradzieżowymi. Łączy je również przedmiot objęty ochroną ubezpie-
czeniową. zróżnicowana oferta produktowa skierowana jest do dużych jednostek gospodarczych, 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz do klientów indywidualnych. Do tej grupy produktów nale-
żą głównie ubezpieczenia od szkód spowodowanych żywiołami (w tym od ognia) i innych zdarzeń 
losowych. W zależności od grupy docelowej produkty te różnią się od siebie i mogą zawierać ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od strat finansowych (utrata zysku) i inne.

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej mogło być oferowane jako odrębne ubezpiecze-
nie lub jako pakiet ubezpieczeń. można tu wyodrębnić dwie zasadnicze grupy produktów: ubezpieczenia 
dobrowolne i obowiązkowe. Pomimo wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych341 i po-
wstania obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej z tytułu wykonywania 
zawodu przez określone w ustawie grupy zawodowe, udział tych ubezpieczeń pozostaje marginalny.

ubezpieczeniami, które mają duże znaczenie dla systemu finansowego, są ubezpieczenia 
kredytu i ubezpieczenia gwarancji, nazywane ubezpieczeniami lub produktami finansowymi. 
udział tych produktów ubezpieczeniowych był nadal niewielki, pomimo wysokiej dynamiki 

340  Ubezpieczenia komunikacyjne po przystąpieniu do UE. Warszawa 2005, KnuiFe.
341  ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu gwarancyjnym 
i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych – tekst pierwotny (Dz.u. z 2003 r. nr 124, poz. 1152).
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składki. najbardziej rozpowszechnionym produktem jest ubezpieczenie kredytu do czasu upra-
womocnienia się wpisu w księdze wieczystej (tzw. ubezpieczenia pomostowe). W odróżnieniu 
od ubezpieczeń kredytu oferowanych przez dział ubezpieczeń na życie są to ubezpieczenia krót-
koterminowe, chroniące przed ryzykiem niewypłacalności ogólnej. Do tej samej grupy produk-
tów finansowych zalicza się ubezpieczenia różnego rodzaju kredytów celowych (np. eksporto-
wych, kupieckich), gwarancje (np. należności celnych) i ubezpieczenia przed innymi rodzajami 
ryzyka finansowego.

zakłady ubezpieczeń kierują też do banków ofertę zabezpieczającą udział własny kredytobior-
ców. Jest to produkt nazywany ubezpieczeniem kredytów hipotecznych w zakresie odpowiadającym 
niepokrytemu przez kredytobiorcę wkładowi własnemu. Beneficjentem tego rodzaju umów jest  
z reguły bank. Wysokość świadczenia (odszkodowania) jest najczęściej ograniczona kwotowo i pro-
centowo w relacji do zadłużenia kredytowego.

W ostatnim okresie zakłady ubezpieczeń majątkowych (podobnie jak zakłady ubezpieczeń na 
życie) więcej uwagi poświęcają ubezpieczeniom zdrowotnym. Kontynuowane były przygotowania 
oferty i działania marketingowe. Jednak do czasu przyjęcia rozwiązań ustawowych w tej dziedzinie 
nie należy oczekiwać wzrostu udziału tych produktów ubezpieczeniowych.

4.6.7. Kanały dystrybucji

głównymi kanałami dystrybucji pozostają sprzedaż bezpośrednia, agenci i brokerzy ubezpie-
czeniowi342. Kanałem dystrybucji o największym znaczeniu w dziale ubezpieczeń na życie byli agen-
ci ubezpieczeniowi, zajmujący się akwizycją zarówno ubezpieczeń indywidualnych, jak też ubez-
pieczeń grupowych. Ponad połowa składki pochodzi z umów zawartych za pośrednictwem agen-
tów. najliczniejszą grupą agentów są agenci indywidualni, których udział mierzony składką przypi-
saną przekroczył 1/4 składek tego działu. na dalszej pozycji znajdują się osoby prawne (14,7% skład-
ki) oraz banki działające jako agenci ubezpieczeniowi (14,4%). Bankowy kanał dystrybucji zwiększył 
swój udział w sprzedaży ubezpieczeń na życie w porównaniu z poprzednim rokiem i jego rola nadal 
rośnie. Rola brokerów ubezpieczeniowych w dziale ubezpieczeń na życie jest relatywnie niewielka, 
a udział tego kanału dystrybucji wynosi 4,2%.

W dziale ubezpieczeń na życie ważną rolę odgrywa sprzedaż bezpośrednia prowadzona przez 
pracowników zakładów ubezpieczeń. Ponad 1/3 składki w dziale ubezpieczeń na życie pozyskiwana 
jest przez ten kanał dystrybucji. Wynika to z faktu, że na rynku ubezpieczeń na życie największy 
udział mają ubezpieczenia grupowe zawierane i obsługiwane przez pracowników zakładów ubez-
pieczeń. Dominującą pozycję zajmuje tu największy na rynku zakład ubezpieczeń na życie, który 
wypracował i utrwalił standardy akwizycji i obsługi ubezpieczeń grupowych.

W dziale ubezpieczeń majątkowych największe znaczenie miały: sprzedaż przez agentów, któ-
rej udział stanowił 44% rynku, sprzedaż bezpośrednia − 24% rynku – oraz sprzedaż przez brokerów 
ubezpieczeniowych − 16%. Rola sektora bankowego jako kanału dystrybucji ubezpieczeń mająt-
kowych jest jeszcze stosunkowo mała i nie przekraczała 0,6%.

nowe technologie informatyczne, traktowane jako kanały dystrybucji, nie odgrywają dużej roli 
w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, a ich udział w rynku stanowi ułamek procenta składki 
przypisanej.

4.6.8. Perspektywy

Rok 2005 był szczególnie udany dla rynku ubezpieczeniowego. Składka przypisana brutto oraz 
wyniki finansowe były najwyższe w piętnastoletniej historii rynku, zapoczątkowanej ustawą o dzia-
łalności ubezpieczeniowej343 z 1990 r. Podstawowe wskaźniki techniczno-ubezpieczeniowe również 
wskazują na systematyczne poprawianie się kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń.

342  Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2005. Warszawa 2006, KnuiFe.
343  W dniu 28 lipca 1990 r. wprowadzono w życie ustawę o działalności ubezpieczeniowej (później wielokrotnie nowe-
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Proces przemian własnościowych zmniejszył tempo, ale jeszcze się nie zakończył. W najbliż-
szych latach należy oczekiwać fuzji spółek należących do grup kapitałowych oraz wykupu akcjona-
riuszy mniejszościowych w spółkach zdominowanych przez kapitał zagraniczny. Obecnie trudno 
przewidzieć, jak będą przebiegać zmiany własnościowe w Pzu oraz Pzu Życie.

Składka ubezpieczeniowa na jednego mieszkańca w Polsce jest nadal kilkakrotnie niższa niż 
średnia europejska i o wiele mniejsza niż w krajach o wysoko rozwiniętych rynkach finansowych. 
Składka przypisana brutto w dziale ubezpieczeń na życie osiągnęła poziom zbliżony do składki 
w dziale ubezpieczeń majątkowych, co jest sygnałem, że rynek rozwija się w tym samym kierunku, 
co w innych krajach ue. Prognozy dotyczące składki wskazują na szybszy rozwój ubezpieczeń na 
życie niż ubezpieczeń majątkowych. Proces ten będzie jeszcze wyraźniejszy po stronie aktywów. 
lokaty zakładów ubezpieczeń na życie są już wyższe niż ubezpieczeń majątkowych, a w następnych 
latach ta przewaga będzie jeszcze większa.

Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym oraz wykorzystanie doświadczenia zagranicznych 
inwestorów poszerzyły ofertę produktową i doprowadziły do obniżenia cen za udzielaną ochronę 
ubezpieczeniową.

W najbliższych latach w dziale ubezpieczeń na życie nadal będą dominować, specyficzne dla 
polskiego rynku, grupowe ubezpieczenia na życie oraz różnego rodzaju ubezpieczenia na życie 
o charakterze kapitałowym.

W dziale ubezpieczeń majątkowych niekwestionowanym liderem są i prawdopodobnie pozo-
staną ubezpieczenia motoryzacyjne, ubezpieczenia od szkód spowodowanych żywiołami oraz ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Duże nadzieje wiąże się z ubezpieczeniami finansowymi, w szczególności z ubezpieczeniami 
kredytów hipotecznych. uczestnicy rynku oczekują, że rozwój tej grupy produktów może mieć pozy-
tywny wpływ na rozwój całego sektora finansowego.

Pomimo optymistycznych przewidywań rynek ubezpieczeń zdrowotnych rozwija się bardzo powo-
li i trudno oczekiwać, aby przy obecnych rozwiązaniach prawnych nastąpił przełom w tej dziedzinie.

lizowaną). ustawa ta uwzględniała większość dyrektyw ue i wprowadzała istotne reformy rynku. Do najważniejszych nale-
żały: demonopolizacja polskiego rynku ubezpieczeniowego, dokładne określenie ogólnych zasad podejmowania i pro-
wadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz rozgraniczenie ubezpieczeń na życie od pozostałych, co 
miało niezwykle silny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń i gospodarowania ich finansami.
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4.7.  Podmioty prowadzące działalność maklerską

W 2005 r. na polskim rynku funkcjonowały trzy rodzaje instytucji prowadzących działalność 
maklerską (firm inwestycyjnych): domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską (biura 
maklerskie i jednostki organizacyjne banków) oraz zagraniczne firmy inwestycyjne. Domy maklerskie 
są samodzielnymi podmiotami działającymi w ramach organizacyjnych przewidzianych przez Kodeks 
spółek handlowych344. Biura maklerskie to wydzielone finansowo i organizacyjnie jednostki banków, 
a jednostki organizacyjne banków to znajdujące się w strukturze banku komórki, zajmujące się 
wyłącznie przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finanso-
wych. zagraniczne firmy inwestycyjne funkcjonują na polskim rynku na podstawie zezwolenia udzie-
lonego przez organ nadzoru kraju ich siedziby, po powiadomieniu przez niego KPWig o zamiarze 
rozpoczęcia działalności przez firmę inwestycyjną.

4.7.1. Ewolucja wielkości i struktury sektora

W 2005 r. kontynuowana była tendencja do wzrostu liczby podmiotów prowadzących dzia-
łalność maklerską. Było to wynikiem hossy panującej na giełdzie. W 2005 r. liczba domów makler-
skich oraz banków prowadzących działalność maklerską wzrosła do 42345 (z 40 rok wcześniej). 
Ponadto na rynku giełdowym działalność rozpoczęło 5 zagranicznych firm inwestycyjnych.

największym segmentem rynku giełdowego jest rynek akcji. W 2005 r. nieznacznie zwiększył 
się udział pięciu największych podmiotów maklerskich w obrotach w tym segmencie rynku. Wskaź-
nik cR5 wyniósł 63,9% w porównaniu z 62% w 2004 r. Poziom koncentracji nie przekroczył jednak 
wartości z 2003 r. (64,2%), co potwierdza jego stabilizację. W 2005 r. nie nastąpiły również znacz-
ne zmiany wśród podmiotów o największym udziale w obrotach giełdy. udział największych pod-
miotów w obrotach akcjami na gPW w 2004 i 2005 r. przedstawia wykres 4.7.1.

W 2005 r. nie zanotowano zmian wśród liderów większości segmentów rynku giełdowego. 
na rynku akcji swoją pozycję utrzymał Dm BH, a na rynku kontraktów terminowych Dm BOŚ. na 
rynku opcji Di BRe Banku utracił 8 pkt proc. udziału na rzecz innych mniejszych podmiotów. Jedynie 
na rynku obligacji nastąpiła zmiana na pozycji lidera – BDm PKO BP (wzrost udziału w obrotach 
o 9 pkt proc.) zastąpił na pierwszej pozycji cDm Pekao (spadek o 5 pkt proc.). Podmioty o najwięk-
szym udziale w obrotach giełdy w 2005 r. przedstawia tabela 4.7.1.

344  część domów maklerskich to podmioty zależne od banków i działające z nimi w ramach jednej grupy kapitałowej.
345  W tym 33 domy maklerskie i 9 banków prowadzących działalność maklerską (5 biur maklerskich i 4 jednostki orga-
nizacyjne banków).

Wykres 4.7.1. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami na GPW

     2004 r.   2005 r.

Źródło: gPW.
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Tabela 4.7.1. Podmioty o największym udziale w obrotach giełdy w 2005 r. (udział w rynku 
w %, wielkość obrotów w mln zł i szt.)

Rynek akcji Rynek obligacji Rynek kontraktów 
terminowych Rynek opcji

DM BH
19,52%

35.356,27 mln zł

BDM PKO BP
37,62%

1.903,22 mln zł

DM BOŚ
19,94%

2.145.305 szt.

DI BRE Banku
31,83%

161.979 szt.

Źródło: gPW.

Tabela 4.7.2. Udział zagranicznych firm inwestycyjnych w obrotach giełdy w 2005 r. (udział 
w rynku w %, wielkość obrotów w mln zł i szt.)1

Rynek akcji Rynek obligacji Rynek kontraktów 
terminowych Rynek opcji

KBC Securities SA
Oddział w Polsce
Belgia

3,23%
5.859,33 mln zł

2,78%
140,59 mln zł

3,08%
330.831 szt.

2,71%
13.787 szt.

Wood & Company Financial 
Services a.s.
Czechy

0,11%
208,02 mln zł − − −

Concorde Securities Ltd
Węgry

0,01%
18,45 mln zł − − −

Fischer Partners Fondkommission 
AB
Szwecja

0,00%
5,97 mln zł − − −

Credit Suisse Securities
(Europe) Ltd
Wielka Brytania

0,00%
0,32 mln zł − − −

1 W 2005 r. status zdalnego członka giełdy uzyskały także trzy inne zagraniczne firmy inwestycyjne, jednak nie prowadzi-
ły one działalności operacyjnej.
Źródło: gPW.

W 2005 r. działalność operacyjną na gPW rozpoczęły pierwsze zagraniczne firmy inwestycyjne 
(tabela 4.7.2). cztery z nich miały status zdalnego członka giełdy346, jedna prowadziła działalność 
w formie oddziału. ich udział w obrotach był jednak znikomy. Jedynie KBc Securities znalazł się 
w pierwszej dziesiątce podmiotów mających największy udział w obrotach (częściowo wynikało to 
jednak z przejęcia przez ten podmiot iDm Kredyt Banku).

W 2005 r. również pierwsze polskie podmioty maklerskie uzyskały status zdalnego członka 
giełdy zagranicznej. Od sierpnia na rynku akcji giełdy budapeszteńskiej działalność prowadzi 
DB Securities, a od października cDm Pekao. Podmioty te uzyskały kolejno 23. i 25. miejsce w ran-
kingu członków giełdy (na 37 członków), uzyskując 0,16% i 0,03% udziału w obrotach. zdalne 
członkostwo na giełdzie zagranicznej (podobnie jak w przypadku zagranicznych firm inwestycyjnych 
działających na rynku polskim) umożliwia podmiotom maklerskim dostęp do systemu transakcyjne-
go giełdy bez fizycznej obecności w danym kraju oraz bez konieczności korzystania z usług pośred-
nictwa lokalnych podmiotów maklerskich, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.

4.7.2. Wyniki finansowe347

Dobra sytuacja finansowa biur i domów maklerskich, podobnie jak w 2004 r., była skutkiem 
ożywienia na rynku pierwotnym oraz dobrej koniunktury na rynku wtórnym. Wynik finansowy brut-
to podmiotów maklerskich w 2005 r. wyniósł 712,4 mln zł i był o 37% wyższy w porównaniu z wy-
nikiem osiągniętym w 2004 r. (519 mln zł). Korzystną sytuację finansową podmiotów maklerskich 
potwierdzają wielkość wskaźnika rentowności obrotu brutto (wykres 4.7.2) oraz zwiększenie się licz-
by instytucji, które wypracowały zysk z całej działalności. W 2005 r. zysk osiągnęło 31 podmiotów, 
natomiast stratę poniosło 10 podmiotów (w 2004 r. było to 29 i 8 podmiotów).

W porównaniu z 2004 r. podmioty maklerskie uzyskały większe przychody z operacji papierami 
wartościowymi na rynku wtórnym, co wynikało ze wzrostu obrotów na gPW oraz wzrostu indeksów 

346  zdalne członkostwo daje zagranicznym podmiotom maklerskim możliwość bezpośredniego dostępu do systemu 
gPW bez konieczności fizycznej obecności w Polsce lub korzystania z lokalnych pośredników.
347  analiza sytuacji finansowej biur i domów maklerskich została przeprowadzona na podstawie danych dotyczących 
41 podmiotów.
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giełdowych. zwiększyły się również przychody z pośrednictwa w obrocie jednostkami funduszy inwe-
stycyjnych, jednak tempo wzrostu tych przychodów było niższe niż w 2004 r. Ponadto nieznacznie spa-
dły przychody z pośrednictwa w sprzedaży papierów wartościowych na rynku pierwotnym.

4.7.3. Rynek usług maklerskich

W 2005 r. sytuacja na rynku giełdowym była korzystna. na gPW zadebiutowało 35 spółek, 
a obroty sesyjne na rynku akcji w porównaniu z 2004 r. wzrosły o 60%. Oferty akcji o największej 
wartości 2,9 mld zł przeprowadził BDm PKO BP (oferował akcje Pgnig). Di BRe Banku oraz ca iB 
Securities zaoferowały akcje o wartości odpowiednio: 1,2 mld zł i 1,1 mld zł.

Rok 2005 był również kolejnym rokiem, w którym wzrosła wartość środków na rachunkach 
papierów wartościowych klientów biur i domów maklerskich, a także zwiększyła się liczba rachun-
ków inwestycyjnych (tabela 4.7.3).

Tabela 4.7.3. Liczba rachunków papierów wartościowych i rejestrów klientów oraz wartość 
zgromadzonych na nich środków w latach 2002–2005

2002 2003 2004 2005
Liczba rachunków papierów wartościowych i rejestrów klientów 
prowadzonych przez biura i domy maklerskie (w tys. sztuk,  
stan na koniec roku)

1.251,1 1.176,6 1.535,5 1.651,4

Wartość środków na rachunkach papierów wartościowych 
i w rejestrach klientów biur i domów maklerskich (w mln zł) 29.153,5 33.747,6 64.994,2 77.819,5

uwaga: rejestry klientów to rachunki rynku niepublicznego.
Źródło: guS.

W 2005 r. nastąpił dalszy rozwój dystrybucji usług maklerskich za pośrednictwem internetu. 
znacznie zwiększyła się liczba rachunków internetowych prowadzonych przez biura i domy makler-
skie (do prawie 121 tys., z około 74 tys. w 2004 r.). najwięcej rachunków internetowych w dalszym 
ciągu prowadził Dm Bz WBK (ponad 21 tys.). Średni udział rachunków internetowych w ogólnej licz-
bie rachunków prowadzonych przez biura i domy maklerskie wyniósł w i połowie 2005 r. 10%, co 
oznacza wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do i półrocza poprzedniego roku. W ii połowie 2005 r. za 
pośrednictwem internetu składanych było ponad 50% zleceń (wykres 4.7.3).

W 2004 r. banki, które nie miały w swojej strukturze biura maklerskiego, uzyskały możliwość 
oferowania usług maklerskich poprzez swoje jednostki organizacyjne348. można się spodziewać, że 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów będzie się nasilać tendencja do integrowania usług 
bankowych i maklerskich. W 2004 r. z możliwości oferowania usług maklerskich w okienkach ban-

348  na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
oraz o zmianie innych ustaw (Dz.u. z 2004 r. nr 64, poz. 594).

Wykres 4.7.2. Wskaźnik rentowności obrotu brutto biur i domów maklerskich w latach 1999–2005

uwaga: wskaźnik rentowności obrotu brutto liczony jako stosunek wyniku finansowego brutto do przychodów z całej 
działalności.
Źródło: guS.
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kowych skorzystał jeden bank, a w 2005 r. kolejne trzy banki. W 2005 r. następny bank zaoferował 
swoim klientom dostęp do usług maklerskich za pośrednictwem rachunku bankowego.

Od stycznia 2005 r. obowiązuje Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich349. Określa on 
m.in. obowiązki informacyjne wobec klientów i zasady unikania konfliktu interesów. Do prze-
strzegania kodeksu zobowiązało się 19 podmiotów350 − członków izby Domów maklerskich 
(iDm), organizacji środowiskowej zrzeszającej podmioty prowadzące działalność maklerską. 
W 2005 r. iDm przyjęła również Standard oceny adekwatności usługi maklerskiej do indywidualnej 
sytuacji Klienta. Regulacje te mogą się przyczynić do podniesienia jakości i poziomu bezpieczeń-
stwa obsługi klientów.

4.7.4. Perspektywy

W 2005 r. ponad dwukrotnie wzrosła liczba zawiadomień o zamiarze prowadzenia na tere-
nie Polski działalności maklerskiej przez zagraniczne podmioty351. Działalność operacyjną na gPW 
prowadziło jednak tylko 5 podmiotów. W 2005 r. informacje o rozpoczęciu działalności operacyjnej 
przekazały także 2 instytucje kredytowe, które mogą na terenie Polski prowadzić działalność inwe-
stycyjną. na polskim rynku działalność kontynuował ponadto czeski broker internetowy FiO. nBP nie 
ma informacji o innych podmiotach, które mogły rozpocząć na terenie Polski świadczenie usług na 
zasadzie transgranicznej. można jednak przypuszczać, że notyfikacja zamiaru prowadzenia działal-
ności na polskim rynku przez zagraniczne podmioty w większości wypadków wynika z ich długo-
okresowej strategii rozwoju i nie oznacza natychmiastowego rozpoczęcia działalności operacyjnej. 
Dlatego można oczekiwać, że w kolejnych latach na rynku będą się pojawiać nowe zagraniczne pod-
mioty, jednak wzrost ich liczby będzie stopniowy.

W październiku 2005 r. weszła w życie ustawa o obrocie instrumentami finansowymi352. 
Wprowadza ona wiele zmian dotyczących prowadzenia działalności maklerskiej. Domy prowadzące 
działalność maklerską zyskały m.in. możliwość funkcjonowania w formie spółek z ograniczoną odpo-
wiedzialnością (działalność maklerska w pełnym zakresie) i w formie spółek osobowych (w ograni-
czonym zakresie)353. nowością jest również zniesienie wymogu kapitałowego dla podmiotów pro-
wadzących działalność maklerską w ograniczonym zakresie (przyjmowanie i przekazywanie zleceń 
lub doradztwo inwestycyjne), pod warunkiem zawarcia przez nie umowy ubezpieczenia odpowie-

349  Kodeksy i standardy przygotowane przez iDm są dostępne na stronie internetowej http://www.idm.com.pl.
350  Dane uzyskane od iDm.
351  W 2005 r. zamiar prowadzenia działalności inwestycyjnej na terenie Polski zgłosiły 123 firmy inwestycyjne i 38 insty-
tucji kredytowych.
352  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 1538).
353  Wcześniej domy maklerskie mogły funkcjonować jedynie w formie spółek akcyjnych.

Wykres 4.7.3. Udział zleceń składanych na GPW za pośrednictwem Internetu w ogólnej liczbie 
zleceń w latach 2002–2005

1 Opcje są notowane na gPW od września 2003 r.
Źródło: gPW.
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dzialności cywilnej. zmiany te mogą w przyszłości ułatwić rozpoczynanie działalności przez nowe 
podmioty.

W celu dostosowania polskich regulacji do prawa wspólnotowego w ustawie o obrocie instru-
mentami finansowymi wprowadzono również inne zmiany. Jedną z nich jest rezygnacja z zasady przy-
musu rynku regulowanego354, co daje podmiotom maklerskim możliwość dokonywania transakcji bez-
pośrednich z klientami, kojarzenia zleceń klientów w obrocie wtórnym oraz organizowania alternatyw-
nych systemów obrotu (aSO)355. możliwość zawierania transakcji bezpośrednich oznacza, że podmiot 
prowadzący działalność maklerską może wykonywać zlecenia kupna lub sprzedaży papierów warto-
ściowych (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego) poprzez zawarcie na własny rachunek umo-
wy sprzedaży ze zleceniodawcą. Kojarzenie zleceń polega natomiast na podjęciu przez podmiot 
maklerski czynności zmierzających do zawarcia transakcji pomiędzy zleceniodawcą a innym klientem 
tego podmiotu maklerskiego. Dla klientów może to oznaczać niższe koszty realizacji zleceń, brak jest 
bowiem w tym wypadku kosztów zawarcia transakcji na rynku regulowanym.

ustawa wprowadziła ponadto instytucję agenta firmy inwestycyjnej356, który może wykony-
wać w imieniu i na rachunek podmiotu prowadzącego działalność maklerską czynności pośrednic-
twa w zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot. agent może zawierać umowy z klien-
tami, promować usługi świadczone przez firmę inwestycyjną, doradzać w zakresie usług tej firmy, 
przyjmować zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. W grudniu 2005 r. do rejestru 
agentów firm inwestycyjnych wpisano dwa pierwsze podmioty: Bank millennium Sa oraz Xelion. 
Doradcy Finansowi Sp. z o.o. można przypuszczać, że firmy inwestycyjne będą wykorzystywać moż-
liwość zwiększenia dostępności swoich usług dzięki zatrudnianiu agentów. Do tej pory nie miały 
bowiem możliwości korzystania z bezpośrednich metod zdobywania klientów.

Pomimo wprowadzonych zmian podstawowym czynnikiem rozwoju rynku usług maklerskich 
pozostaje jednak koniunktura na rynku giełdowym. W najbliższych latach spodziewany jest ponad-
to dalszy wzrost znaczenia internetowego kanału dystrybucji usług maklerskich. można również 
oczekiwać wzrostu zainteresowania klientów zintegrowanymi usługami maklersko-bankowymi 
(dostęp do usług maklerskich w okienkach bankowych i możliwość inwestowania w ramach rachun-
ku bankowego). 

354  nastąpiło tym samym dostosowanie do zapisów dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych (miFiD). Wpro-
wadzenie miFiD do prawa krajów członkowskich ue powinno nastąpić do końca stycznia 2007 r. na dostosowanie do 
nowych przepisów instytucje rynku finansowego mają natomiast czas do 1 listopada 2007 r.
355  zgodnie z art. 5 obowiązującej do października 2005 r. ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowy-
mi papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu mogły być wyłącznie przedmiotem obrotu dokonywanego 
na rynku regulowanym. zgodnie z ustawą rynek regulowany obejmował: urzędowe rynki giełdowe, nieurzędowe rynki 
giełdowe, nieurzędowe rynki pozagiełdowe (art. 90 ustawy).
356  agentami firmy inwestycyjnej mogą być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej.
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5.1. Rynek pieniężny

5.1.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku pieniężnego

W porównaniu z 2004 r. na rynku pieniężnym znacznie zmniejszyła się wartość zadłużenia z ty-
tułu emisji bonów skarbowych. Było to spowodowane m.in. poprawą sytuacji budżetowej oraz polityką 
emitenta dążącego do zmniejszenia ryzyka refinansowania i ryzyka stóp procentowych. nieznacznie spa-
dła wartość zadłużenia z tytułu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych banków komercyjnych oraz 
przedsiębiorstw. W 2005 r. zwiększyła się natomiast wartość zadłużenia z tytułu emisji bonów pienięż-
nych nBP (tabela 5.1.1). najbardziej płynnym instrumentem o charakterze lokacyjnym były nadal swapy 
walutowe, wykorzystywane najczęściej przez nierezydentów do finansowania inwestycji w obligacje skar-
bowe i spekulacji na kursie złotego. Banki komercyjne zarządzały swoją bieżącą pozycją płynnościową 
głównie na rynku niezabezpieczonych lokat. Powoli rozwijał się rynek operacji warunkowych.

Tabela 5.1.1. Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku 
pieniężnego w latach 2001–2005 (w mld zł)

2001 2002 2003 2004 2005

Bony skarbowe 35,2 42,0 48,1 46,9 24,4

Bony pieniężne 14,3 7,3 6,0 5,7 23,0

Krótkoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych 1,8 2,8 3,5 2,7 2,6

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw b.d. 8,0 7,3 6,5 4,8

Lokaty niezabezpieczone (lokaty międzybankowe) 25,0 23,5 22,3 25,1 29,2

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

1 Dane pochodzące z systemu sprawozdawczości bankowej nie umożliwiają określenia wartości pozycji banków z tytułu 
transakcji fx swap i operacji warunkowych.
Źródło: dane nBP.

5.1.2.  Rynek krótkoterminowych instrumentów dłużnych o charakterze 
zbywalnym

5.1.2.1. Bony skarbowe

Wielkość rynku

W 2005 r. utrzymywała się tendencja do spadku znaczenia bonów skarbowych w finansowa-
niu zadłużenia Skarbu Państwa (SP). Wartość wyemitowanych bonów skarbowych na koniec 2005 r. 
wyniosła 24,4 mld zł i była niższa o 48% w porównaniu z końcem 2004 r. Był to najniższy poziom 
zadłużenia SP z tytułu emisji bonów skarbowych od 2001 r.

Od sierpnia 2004 r. stosunkowo systematycznie, z miesiąca na miesiąc, spadało zadłużenie 
Skarbu Państwa z tytułu emisji bonów skarbowych.

Obniżanie się wartości bonów skarbowych w obiegu było rezultatem poprawy płynności budżetu 
państwa i decyzji w zakresie zarządzania długiem publicznym. Deficyt budżetowy w 2005 r. wyniósł 28,4 
mld zł i był niższy o 31,5% od deficytu w 2004 r. Był również niższy o 19% od planowanego na 2005 r.
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zmniejszanie się roli bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu pań-
stwa było także wynikiem strategii przyjętej przez ministerstwo Finansów. corocznie opracowywana 
przez ministerstwo Finansów strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych zakła-
dała bowiem ograniczanie ryzyka refinansowania w walucie krajowej.

Wykres 5.1.1. Bony skarbowe w obiegu w latach 2002–2005 (stan na koniec miesiąca)

Źródło: nBP i mF.
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Wykres 5.1.2. Wartość obligacji SP o okresie wykupu do 1 roku oraz bonów skarbowych 
w obiegu w latach 2004–2005

Źródło: nBP i mF.
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Wykres 5.1.3. Udział bonów skarbowych w krajowym rynku SPW w latach 1998–2005 
(dane na koniec roku)

Źródło: nBP, mF i eBc.
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Do czynników mających charakter krótkookresowy, które dodatkowo wpływały na obniżenie 
się emisji bonów skarbowych, można zaliczyć:

−  wykorzystywanie środków pieniężnych zgromadzonych w latach ubiegłych; średni poziom 
rezerwy płynnościowej budżetu państwa utrzymywanej w nBP i BgK obniżył się o ponad 
połowę, z 15,4 mld zł w 2004 r. do 6,0 mld zł w 2005 r.;

−  obserwowaną od ii kwartału 2005 r. kumulację zapadalności obligacji skarbowych o okre-
sie wykupu do 1 roku; udział tych obligacji w SPW ogółem wyniósł na koniec 2004 r. 
13,2%, a na koniec 2005 r. 18,9%.

znaczny spadek wartości wyemitowanych bonów skarbowych spowodował, że udział emisji 
papierów krótkoterminowych w całości krajowego rynku skarbowych papierów wartościowych osią-
gnął średni poziom występujący na rynkach papierów dłużnych krajów strefy euro. udział bonów 
skarbowych w skarbowych papierach wartościowych w Polsce wyniósł na koniec 2005 r. 7,8%, 
a w krajach strefy euro 8,3%.

Rynek pierwotny

Od 1 stycznia 2003 r. bony skarbowe na rynku pierwotnym sprzedawane są w ramach syste-
mu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW). zasady funkcjonowania systemu okre-
śla regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, opracowywany 
corocznie przez ministerstwo Finansów. W 2005 r. w ramach konkursu na pełnienie funkcji Deale-
rów SPW w 2006 r. po raz pierwszy zostały wybrane dwie zagraniczne instytucje finansowe. 

Wykres 5.1.4. Wartość emisji bonów skarbowych w latach 2004−2005

Źródło: nBP, mF.
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Wykres 5.1.5. Relacja popytu do podaży bonów skarbowych w latach 2004−2005

uwaga: relacja popytu do podaży jest mierzona ilorazem wartości złożonych ofert i wartości bonów skarbowych ofero-
wanych na przetargu przez Ministerstwo Finansów.
Źródło: nBP.
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W 2005 r. prawo do nabywania papierów skarbowych na hurtowym rynku pierwotnym, podobnie 
jak w 2004 r., miało 11 DSPW oraz BgK357.

emisje brutto bonów skarbowych spadły z 48,7 mld zł w 2004 r. do 26,9 mld zł w 2005 r. 
W latach 2003−2004 emisja bonów skarbowych w i oraz ii półroczu rozkładała się niemal równo-
miernie, natomiast w 2005 r. w ii połowie wyemitowano tylko 29,3% wartości bonów skarbowych 
wyemitowanych w całym roku.

Podobnie jak w poprzednich latach wartość ofert zakupu znacznie przekraczała podaż bonów 
skarbowych. W 2005 r. relacja popytu do podaży wyniosła 3,08 (w 2004 r. analogiczny wskaźnik 
wyniósł 2,70).

W 2005 r., podobnie jak w poprzednich latach, emitowane były głównie bony 52-tygodnio-
we. istotną zmianą w strukturze emitowanych bonów skarbowych był brak emisji bonów 26-tygo-
dniowych. Od kilku lat obserwowana była tendencja do coraz mniejszego wykorzystywania tego 
instrumentu w polityce emisyjnej ministerstwa Finansów. Poprawa sytuacji budżetowej spowodowa-
ła spadek koncentracji zapadalności papierów skarbowych i w związku z tym brak potrzeby emito-
wania bonów 26-tygodniowych.

Tabela 5.1.2. Struktura terminowa wyemitowanych bonów skarbowych w latach 2002–2005 (w %)

2002 2003 2004 2005

 8-tygodniowe 0,0 0,0 0,0 0,0

 13-tygodniowe 3,9 4,9 3,3 6,0

26-tygodniowe 5,0 6,1 1,2 0,0

39-tygodniowe 1,7 0,0 0,0 0,0

52-tygodniowe 89,4 82,9 95,5 89,2

Inne 0,0 6,1 0,0 4,8

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0

uwaga: kategoria „inne” to: w 2003 r. bony 10-tygodniowe, a w 2005 r. bony 1-tygodniowe.

 Źródło: nBP.

Rynek wtórny

Bony skarbowe są przedmiotem obrotu na rynku OTc (99,4% obrotów ogółem) oraz na plat-
formie elektronicznej mTS Poland (0,6% obrotów ogółem). Jednym z czynników powodujących tak 
wysoką koncentrację obrotów bonami skarbowymi na rynku nieregulowanym było to, że dokony-
wano na nim głównie transakcji warunkowych (repo i sell-buy-back). Transakcje warunkowe sta-
nowiły 90% transakcji ogółem. Od 2002 r. udział transakcji warunkowych oscyluje w przedziale 
88–93%. na rynku mTS Poland tylko banki mogły przeprowadzać transakcje, co ograniczało moż-

357  W 2004 r. wyłoniono12 DSPW, lecz w ciągu roku jeden z dealerów został wykluczony.

Wykres 5.1.6. Obroty miesięczne bonami skarbowymi w Polsce w latach 2002–2005

Źródło: nBP.
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liwości rozwoju rynku elektronicznego. Jednak w relacji do międzybankowego rynku OTc obroty na 
rynku mTS Poland również były niewielkie i wyniosły 6%.

zmiany organizacyjne i własnościowe, które zaszły na platformie elektronicznej358 w 2004 r., 
przyczyniły się do wzrostu jej znaczenia. W 2005 r. obroty na mTS Poland zwiększyły się o 15% 
w porównaniu z poprzednim rokiem.

Średnie dzienne obroty brutto bonami skarbowymi wyniosły w 2005 r. 9,7 mld zł i były 
o 30,3% niższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Podstawową przyczyną spadku obrotów bona-
mi skarbowymi w 2005 r. było zmniejszenie się wartości tych papierów w obiegu. Spadkowi obro-
tów towarzyszyło nieznaczne pogorszenie się płynności bonów skarbowych, wynikające z jej kore-
lacji z rozmiarami rynku. Wskaźnik płynności obniżył się z 5,86 w 2004 r. do 5,79 w 2005 r.359

W 2005 r. 88,6% ogółu transakcji stanowiły transakcje pomiędzy bankami a klientami nie-
bankowymi. Transakcje pomiędzy bankami stanowiły 9,9%, między bankami a klientami zagranicz-

358  Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. Warszawa 2005, NBP, s. 172.
359  Wskaźnik płynności mierzony jest relacją średnich miesięcznych obrotów do średnich miesięcznych stanów zadłu-
żenia SP z tytułu emisji bonów skarbowych. Ponieważ transakcje warunkowe są liczone jako dwie transakcje pojedyncze, 
zmiany wartości tych transakcji istotnie wpływają na poziom płynności.

Wykres 5.1.7. Struktura inwestorów na rynku bonów skarbowych w latach 1998–2005

Źródło: nBP.
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Wykres 5.1.8. Rentowność instrumentów rynku pieniężnego w 2005 r.
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nymi 0,1%, a pozostałe transakcje 1,4%. Tak wysoki udział transakcji pomiędzy bankami a klientami 
niebankowymi wskazuje, że większość bonów skarbowych nabytych przez banki na rynku pierwot-
nym była następnie odsprzedawana. W rezultacie największą grupę inwestorów stanowili krajowi 
inwestorzy niebankowi. na koniec 2005 r. posiadali oni 58,9% wyemitowanych bonów skarbowych 
(na koniec poprzedniego roku 57,9%). Wśród krajowych inwestorów niebankowych brak jednak 
było jednej dominującej grupy inwestorów. Banki posiadały 40% wyemitowanych bonów skarbo-
wych, a inwestorzy zagraniczni 1,1%.

Wzrost udziału krajowych inwestorów niebankowych wśród nabywców bonów skarbowych 
wynikał z relacji rentowności instrumentów rynku pieniężnego. Rentowność bonów skarbowych była 
wyższa niż rentowność depozytów bankowych. Powodowało to, że zakup bonów skarbowych był 
korzystny dla przedsiębiorstw oraz dla gospodarstw domowych, które nie miały dostępu do rynku 
lokat międzybankowych360.

Perspektywy

W 2005 r. spadek udziału bonów skarbowych w strukturze wyemitowanych papierów skar-
bowych był silniejszy, niż wynikało to z dotychczasowej tendencji. Ponieważ znaczny spadek emisji 
bonów skarbowych spowodowały też czynniki jednorazowe (wykorzystanie przez mF środków z lat 
ubiegłych, stosunkowo duża wartość obligacji skarbowych o okresie wykupu do 1 roku), w 2006 r. 
należy się liczyć z osłabieniem dynamiki spadku emisji bonów skarbowych. Opracowywana corocz-
nie przez Ministerstwo Finansów Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych zakła-
da zmniejszanie zadłużenia SP z tytułu emisji bonów skarbowych do 6,3% długu krajowego 
w 2008 r.361

utrwalenie udziału bonów skarbowych w finansowaniu krajowego zadłużenia SP na pozio-
mie notowanym w strefie euro będzie zależeć od stabilizacji sytuacji budżetowej. ewentualny wzrost 
niepewności lub pogarszanie się sytuacji finansowej państwa będą sprzyjać wzrostowi emisji bonów 
skarbowych.

5.1.2.2. Bony pieniężne

emisja bonów pieniężnych jest podstawową formą operacji otwartego rynku dokonywanych 
przez nBP na rynku pieniężnym. Wartość każdej emisji bonów pieniężnych zależy od prognozowanej 
skali nadpłynności w krajowym systemie bankowym. Wykorzystując ten instrument, bank centralny 
absorbuje nadmiar płynności i kontroluje poziom krótkoterminowych stóp procentowych na rynku 
lokat międzybankowych.

Wielkość rynku

W 2005 r. nadpłynność systemu bankowego, mierzona saldem bonów pieniężnych w obiegu, 
wyraźnie wzrosła (w ujęciu średniorocznym o 11,4 mld zł w porównaniu z 2004 r.). najważniejszą 
przyczyną zwiększenia skali nadpłynności sektora bankowego był skup netto walut obcych przez 
nBP. Obsługując fundusze unijne, bank centralny skupował duże kwoty walut obcych przekazywa-
nych Polsce przez Komisję europejską. Drugim istotnym czynnikiem oddziałującym na zwiększenie 
wartości emisji bonów pieniężnych był spadek salda lokat terminowych budżetu państwa w banku 
centralnym. Przypomnijmy, że w 2004 r. płynne środki na rynku pieniężnym były w znacznym stop-
niu absorbowane przez ministerstwo Finansów, które utrzymywało bardzo wysoki poziom depozy-
tów złotowych w nBP. zwiększenie możliwości dystrybuowania rezerwy płynnościowej rządu w sek-
torze bankowym oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2005 r. limitów lokat terminowych budżetu pań-
stwa składanych w nBP (ramka 5.1.1) wyraźnie ograniczyły udział mF w absorpcji płynnych środków 
na rynku międzybankowym. Średni stan lokat terminowych mF utrzymywanych w nBP w 2005 r. 
wyniósł 5 mld zł i był niższy w porównaniu z 2004 r. o 7,2 mld zł. W drugiej połowie 2005 r. na 
wzrost nadpłynności operacyjnej wpłynęły także wpłata zysku nBP do budżetu państwa i dalsza 

360  indywidualni nabywcy mogą kupić bony skarbowe w bankach. na ogół wymagana minimalna wartość transakcji 
zakupu bonów skarbowych wynosi 50 tys. zł.
361  Strategia za rządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2006-08. Warszawa, wrzesień 2005 r.,.Mini-
sterstwo Finansów, s. 31.
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redystrybucja tych środków przez rząd. W przeciwnym kierunku, a więc ograniczenia płynności, 
oddziaływał jedynie przyrost pieniądza rezerwowego. mając na uwadze wspomniane powyżej czyn-
niki, bank centralny stopniowo zwiększał wartość bonów pieniężnych oferowanych na cotygodnio-
wych przetargach. Saldo bonów pieniężnych w obiegu na koniec grudnia 2005 r. wyniosło 23 mld zł 
i było wyższe niż przed rokiem o 17,26 mld zł (wykres 5.1.9).

Od początku 2005 r. termin zapadalności bonów pieniężnych został skrócony do 7 dni362. 
zmiana ta pozwoliła przede wszystkim na bardziej elastyczne dopasowywanie skali operacji banku 

362  uchwała nr 14/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwar-
tego rynku (Dz.urz. nBP z 2004 r., nr 21, poz. 39).

ZMIany W SyStEMIE lOKat RZąDOWych

W 2004 r. mF i nBP podjęły działania mające na celu przeniesienie lokat budżetowych 
poza bank centralny. W maju mF podpisało z Bankiem gospodarstwa Krajowego (BgK) 
umowę o przyjmowaniu złotowych lokat terminowych budżetu państwa. na podstawie 
tej umowy BgK lokował środki na rynku międzybankowym, przeprowadzając z bankami 
pełniącymi funkcję DSPW transakcje buy-sell-back zabezpieczone bonami skarbowymi. 
W grudniu 2004 r. mF i nBP podpisały nową umowę ramową dotyczącą lokat terminowych 
rządu w banku centralnym. umowa ta wprowadziła z początkiem 2005 r. limity lokat 
terminowych budżetu państwa składanych w nBP. zgodnie z ustaleniami poziom maksymalnej 
dziennej wartości lokat był stopniowo zmniejszany (z 10 mld zł na początku roku do 
6 mld zł na koniec 2005 r.)1. ze względu na wspomniane ograniczenia alokacji przejściowych 
nadwyżek budżetowych w banku centralnym mF poszerzyło możliwości lokowania środków 
na rynku międzybankowym. Od 21 stycznia 2005 r. zabezpieczeniem lokat w transakcjach 
warunkowych mogły również być obligacje skarbowe. Pod koniec lipca 2005 r. zakres 
instrumentów zarządzania płynnością budżetu państwa powiększono o niezabezpieczone 
lokaty składane za pośrednictwem BgK w bankach mających status DSPW. Średni poziom 
środków ulokowanych przez mF w sektorze bankowym wyniósł w 2005 r. 934 mln zł.

Wprowadzone zmiany w systemie lokat terminowych mF umożliwiły poprawę prognoz 
płynności sporządzanych przez bank centralny, a w konsekwencji zmniejszyły zmienność 
krótkoterminowych stóp procentowych na międzybankowym rynku pieniężnym.

1 Patrz: Instrumenty polityki pieniężnej na tle płynności sektora bankowego w 2004 r.,.Warszawa 2004, nBP, s. 32–33.

Ramka 5.1.1

Wykres 5.1.9. Bony pieniężne w obiegu w latach 2002–2005 (stan na koniec miesiąca)

Źródło: Rejestr Papierów Wartościowych nBP.
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centralnego do warunków płynnościowych w sektorze bankowym. Ponadto banki komercyjne łatwiej 
i precyzyjniej określały swoje potrzeby w perspektywie tygodnia. Bezpośredni wpływ nBP na poziom 
jednotygodniowych depozytów międzybankowych sprzyjał ograniczeniu wahań krótkoterminowych 
stóp procentowych na rynku lokat międzybankowych (wykres 5.1.10). W 2005 r. średnie odchylenie 
stawki SW WiBOR od stopy referencyjnej wyniosło 9,15 pkt bazowych i było o 8,6 pkt niższe niż 
średnie odchylenie stawki 2W WiBOR w 2004 r. – wówczas nBP emitował bony z 14-dniowym ter-
minem zapadalności. Skrócenie terminu zapadalności podstawowych operacji otwartego rynku 
upodobniło też instrumentarium operacyjne polityki pieniężnej nBP do zmodyfikowanego w 2004 r. 
standardu eurosystemu363. emisje bonów pieniężnych były przeprowadzane regularnie raz w ty-
godniu, w każdy piątek364. W przetargach mogło uczestniczyć 13 banków mających status Deale-
rów Rynku Pieniężnego365 oraz, zgodnie z ustawą, Bankowy Fundusz gwarancyjny366. Zapowiedzia-
no jednak, że od 2006 r. w podstawowych operacjach otwartego rynku nBP będą mogły uczestni-
czyć wszystkie banki działające w Polsce, które spełniają wymogi techniczne związane z przeprowa-
dzaniem tych operacji367. System Dealerów Rynku Pieniężnego zostanie jednak utrzymany, w celu 
wyboru kontrahentów dla operacji dostrajających.

Rynek pierwotny

W 2005 r., podobnie jak w poprzednich latach, popyt na bony pieniężne zgłaszany przez ban-
ki komercyjne przewyższał ich podaż. W wartościach bezwzględnych nadwyżki popytu nad podażą 
były w 2005 r. wyraźnie wyższe niż rok wcześniej (średnio o 6,5 mld zł). Jednak overbidding mie-
rzony relacją popytu do podaży oferowanej na przetargu był niższy i bardziej stabilny niż w 2004 r. 
(wykres 5.1.11).

Skrócenie terminu zapadalności operacji otwartego rynku oraz ograniczenie zmienności poziomu 
lokat terminowych mF pozwoliły na zmniejszenie wahań krótkoterminowych stóp procentowych oraz 
ograniczyły overbiding. Działania te przyczyniły się do poprawy prognoz płynności sporządzanych przez 
nBP i banki komercyjne, co ułatwiło bankom komercyjnym planowanie popytu na operacje absorbujące. 
Od początku 2006 r. nastąpi poszerzenie zakresu informacji dotyczących płynności systemu bankowego, 
które będą udostępniane przez bank centralny. nBP będzie publikował w serwisie informacyjnym Reuters 

363  Od marca 2004 r. termin zapadalności podstawowych operacji otwartego rynku eBc wynosi 7 dni. Szerzej na temat 
instrumentarium polityki pieniężnej eBc w: Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Frankfurt.2005, eBc.
364  Jeśli piątek był dniem ustawowo wolnym od pracy, to przetarg odbywał się w czwartek.
365  Były to najbardziej aktywne banki na rynku pieniężnym i pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych na stopę 
procentową. Banki te zostały wybrane na podstawie jednolitych kryteriów indeksu aktywności Dealerskiej opracowanego 
przez NBP.
366  ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.u. z 2000 r., nr 9, poz. 
131 z późn. zm.) oraz uchwała nr 30/2003 zarządu nBP z dnia 12 września 2003 r. w sprawie emitowania bonów pie-
niężnych nBP (Dz.urz. nBP z 2003 r., nr 15, poz. 24). 
367  Wymogi te obejmują m.in.: bezpośrednie uczestnictwo w systemie płatniczym SORBneT i Rejestrze Papierów War-
tościowych nBP oraz posiadanie aplikacji elBOn, umożliwiającej elektroniczne przesyłanie zleceń do nBP.

Wykres 5.1.10. Odchylenie stawek WIBOR od stopy referencyjnej NBP w latach 2003–2005

Źródło: nBP.
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średni poziom rachunków bieżących banków w poprzednich dniach okresu utrzymywania rezerwy obo-
wiązkowej oraz raz w tygodniu, w dniu przetargu na bony pieniężne, prognozę średniego stanu tych 
rachunków na najbliższy tydzień (okres trwania operacji absorbującej). Publikacja tych informacji powin-
na poprawić trafność prognoz płynności dokonywanych przez banki komercyjne oraz zwiększyć racjo-
nalność ich decyzji dotyczących wartości ofert składanych na przetargu, co z kolei przyczyni się do sta-
bilizacji krótkoterminowych stóp procentowych na międzybankowym rynku pieniężnym.

Rynek wtórny

Obrót bonami pieniężnymi odbywał się na nieregulowanym rynku międzybankowym. 
W 2005 r. wyraźnie zwiększyła się wartość transakcji na rynku wtórnym (wykres 5.1.12). Było to 
rezultatem wzrostu wartości emisji i tym samym salda bonów pieniężnych w obiegu. Jednak ze 
względu na skrócenie terminu zapadalności operacji otwartego rynku do 7 dni rynek bonów pie-
niężnych charakteryzował się niską płynnością. Świadczy o tym liczba zawieranych transakcji (śred-
nia dzienna liczba transakcji nadal była niższa od 10). znaczną część operacji stanowiły transakcje, 
w których Dealerzy Rynku Pieniężnego tuż po przetargu odsprzedawali zakupione bony innym ban-
kom. ze względu na bardzo krótki termin zapadalności bony pieniężne rzadko były wykorzystywane 
jako zabezpieczenie w transakcjach repo. udział transakcji warunkowych w całkowitych obrotach 
netto bonami pieniężnymi zmniejszył się w porównaniu z przednimi latami o kilka punktów pro-
centowych i wyniósł niecałe 2%368. nie ograniczyło to jednak rozwoju rynku transakcji warunko-
wych, gdyż jako zabezpieczenie tych operacji częściej wykorzystywano obligacje skarbowe.

368  Jest to stosunek nominalnej wartości transakcji repo do wartości netto ogółu transakcji, których przedmiotem są bony pieniężne. 
Dane szacunkowe na podstawie sprawozdań przekazywanych do nBP przez grupę banków Dealerów Rynku Pieniężnego.

Wykres 5.1.11. Overbidding na rynku bonów pieniężnych NBP w latach 2003–2005

Źródło: nBP.
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uwaga: prezentowane wartości obejmują zarówno transakcje bezwarunkowe, jak i transakcje repo. Dla transakcji repo 
wliczono wartości wymiany początkowej i końcowej.
Źródło: Rejestr Papierów Wartościowych nBP.
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Perspektywy

W 2006 r. nadpłynność systemu bankowego powinna kształtować się na podobnym pozio-
mie jak w 2005 r.369 W kolejnych latach największy wpływ na skalę nadpłynności będą miały nastę-
pujące czynniki: saldo transakcji wymiany walut przeprowadzanych przez nBP z tytułu obsługi fun-
duszy unijnych i zadłużenia zagranicznego Polski, zmiany pieniądza gotówkowego w obiegu i po-
ziom lokat mF składanych w nBP. Wartość lokat terminowych budżetu państwa utrzymywanych 
w banku centralnym powinna nadal spadać, co będzie wpływało na wzrost nadpłynności. Realizacja 
tych planów pozwoli na znaczne zmniejszenie wahań jednego z najistotniejszych czynników auto-
nomicznych oddziałujących na skalę nadpłynności operacyjnej w sektorze bankowym, a w konse-
kwencji na ograniczenie wahań krótkoterminowych stóp procentowych dzięki zwiększeniu precyzyj-
ności prognoz płynności sporządzanych przez nBP i banki komercyjne.

Warunki płynnościowe w krajowym systemie bankowym diametralnie zmienią się dopiero po 
przystąpieniu Polski do strefy euro. Wówczas banki działające w Polsce staną się elementem euro-
pejskiego sytemu bankowego. Występowanie strukturalnego niedoboru płynności na rynku pie-
niężnym strefy euro spowoduje, że nadmiar środków w Polsce zostanie szybko wchłonięty przez 
banki z innych krajów. nBP zaprzestanie emisji bonów pieniężnych i w ramach realizacji polityki pie-
niężnej eurosystemu będzie przeprowadzał operacje refinansujące.

5.1.2.3. Krótkoterminowe instrumenty dłużne banków komercyjnych

Wielkość i struktura rynku

Do kategorii krótkoterminowych bankowych papierów dłużnych (KBPD) zalicza się obligacje 
oraz bankowe papiery wartościowe o pierwotnym okresie wykupu do 1 roku, emitowane przez ban-
ki komercyjne.

Wartość zadłużenia banków komercyjnych z tytułu emisji KBPD na rynku krajowym wyniosła 2,6 
mld zł na koniec 2005 r. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość nominalna instrumentów w tym 
segmencie obniżyła się o 3,3%. Obniżył się też udział papierów krótkoterminowych w wartości banko-
wych papierów dłużnych ogółem. Było to kontynuacją tendencji spadkowej rozpoczętej w 2002 r.

mimo zmniejszania się udziału KBPD w zobowiązaniach banków z tytułu emisji papierów 
dłużnych, był on nadal wysoki w porównaniu z rozwiniętymi rynkami kapitałowymi. W krajach strefy 
euro udział ten na koniec 2005 r. wyniósł 11,7%. z drugiej strony zobowiązania z tytułu emisji KBPD 
stanowiły w strefie euro 1,9% pasywów ogółem banków, a w Polsce 0,5% pasywów370, co wynikało 
przede wszystkim z odmiennej sytuacji płynnościowej sektora bankowego w Polsce i strefie euro.

Tabela 5.1.3. Zobowiązania banków z tytułu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych

2002 2003 2004 2005

Zobowiązania banków z tytułu emisji KBPD (w mld zł) 2,8 3,5 2,7 2,6

Udział KBPD w zobowiązaniach banków z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych (w %) 89,6 69,2 60,3 49,4

Źródło: nBP.

Tabela 5.1.4. Struktura KBPD w podziale na instrumenty dłużne (w %, wg stanu na koniec roku)

2004 2005

Obligacje wyemitowane w trybie niepublicznym 32,3 56,9

Obligacje wyemitowane w trybie publicznym 18,0 4,6

Bankowe papiery wartościowe 49,7 38,5

Ogółem 100,0 100,0

Źródło: nBP.

369  Założenia polityki pieniężnej na rok 2006. Warszawa 2005, NBP, s. 10.
370  Źródło: nBP, eBc.
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W 2005 r. banki komercyjne znacznie zwiększyły wartość emisji obligacji niepublicznych, 
które stały się podstawowym rodzajem KBPD. KBPD są emitowane przede wszystkim jako papiery 
dyskontowe.

Ponad połowę zobowiązań banków z tytułu KBPD na koniec 2005 r. stanowiły papiery emi-
towane na okres do trzech miesięcy. Ponieważ emisja obligacji w trybie publicznym na okres krótszy 
niż jeden rok jest nieopłacalna ze względu na koszty emisji, dominowały emisje niepubliczne. emi-
sje publiczne charakteryzują się wyższymi kosztami, podczas gdy płynność KBPD wyemitowanych 
w takim trybie jest równie niska jak papierów oferowanych w ofertach niepublicznych. Niska jest 
zatem także atrakcyjność takich papierów dla inwestorów.

Tabela 5.1.5. Struktura terminowa krótkoterminowych bankowych papierów dłużnych 
o pierwotnym okresie wykupu do 1 roku w latach 2001–2005 (w %)

2002 2003 2004 2005

Do 1 miesiąca 7,5 5,2 12,2 18,7

Od 1 do 3 miesięcy 19,3 13,4 41,7 50,3

Od 3 do 6 miesięcy 6,7 16,0 14,5 17,1

Od 6 miesięcy do 1 roku 66,5 65,3 31,6 13,9

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: nBP.

Rynek pierwotny

Przyczyną obniżenia się wartości wyemitowanych KBPD oraz zmiany ich struktury w latach 
2004–2005 było zaprzestanie oferowania przez banki obligacji jednorocznych w trybie publicznym. 
Konstrukcja tych obligacji pozwalała wykorzystać zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, a nabytych do 
31 grudnia 2003 r. Po wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2004 r. ww. zwolnienia z podatku docho-
dowego dalsza emisja obligacji „antypodatkowych” nie miała uzasadnienia. Po 2004 r. jedynie Bank 
BPH kontynuował regularne emisje obligacji jednorocznych w trybie publicznym, jednak zaczął ogra-
niczać ich liczbę, a od sierpnia 2005 r. zaprzestał emisji tych instrumentów dłużnych.

Podstawową przyczyną zaprzestania emisji publicznych obligacji był stosunkowo duży koszt 
pozyskania pieniądza przy małej atrakcyjności tych papierów dla inwestorów na rynku pierwotnym. 
Banki musiały bowiem ponosić koszty związane z wprowadzeniem oraz utrzymaniem obligacji na 
rynku publicznym. Ponadto, ze względu na stosunkowo małą atrakcyjność cenową obligacji jed-
norocznych oferowanych publicznie, emisje były obejmowane tylko częściowo, co zwiększało jed-
nostkowe koszty emisji. W 2005 r. publicznie oferowane były obligacje jednoroczne o wartości 
490 mln zł, z których w KDPW zarejestrowano obligacje o wartości 90,3 mln zł. Oznacza to, że 
podaż tych obligacji była ponad 5-krotnie wyższa od popytu. Brak popytu na jednoroczne obligacje 
oferowane w trybie publicznym spowodował, że średnia sprzedaż pojedynczej emisji wyniosła 
18,4 mln zł, podczas gdy planowano 122,5 mln zł. Średnia wartość emisji w ofertach niepublicznych 
wyniosła w 2005 r. 47,6 mln zł.

W 2005 r. rosło zainteresowanie zakupami KBPD przez gospodarstwa domowe oraz pod-
mioty zaliczane do kategorii pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego. mimo stosunkowo 
małej atrakcyjności obligacji bankowych w porównaniu z innymi papierami wartościowymi (np. 
bonami skarbowymi) inwestorzy, którzy je nabyli, mogli uzyskać wyższy dochód niż w przypadku 
lokowania środków pieniężnych w depozytach bankowych. Oprocentowanie depozytów bankowych 
deklarowanych na okres do jednego roku wynosiło w 2005 r. średnio: dla przedsiębiorstw 2,7%, dla 
gospodarstw domowych 3,7%. Ponadto przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe i inni inwestorzy 
mający przejściowo wolne środki mogli w razie wzrostu zapotrzebowania na pieniądz sprzedać obli-
gacje bankowe na rynku wtórnym. W przypadku mniejszych inwestorów dochodził jeszcze czynnik 
ograniczonych możliwości zakupu innych instrumentów dłużnych. na przykład zakup bonów skar-
bowych na ogół wymagał zainwestowania co najmniej 50 tys. zł.
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Tabela 5.1.6. Rentowność obligacji jednorocznych oferowanych publicznie i bonów skarbowych 
sprzedawanych na rynku pierwotnym w 2005 r.

Miesiąc emisji

Rentowność 
obligacji 

bankowych
(w %)

Opłata 
subskrypcyjna 

(w zł) Rentowność 
bonów 

skarbowych
(w %)

Różnica między rentownością obligacji 
bankowych a rentownością bonów 

skarbowych

m
ak

sy
m

al
na

m
in

im
al

na bez opłaty 
subskrypcyjnej 
oraz kosztów 

zakupu bonów 
skarbowych

z uwzględnieniem 
średniej opłaty 
subskrypcyjnej 
oraz kosztów 

zakupu bonów 
skarbowych1

Styczeń 6,75 1,19 0,79 6,25 0,50 -0,09

Marzec 6,00 1,09 0,69 5,56 0,44 -0,05

Kwiecień 5,00 0,49 0,00 5,37 -0,37 -0,22

Lipiec 4,40 0,39 0,09 4,29 0,11  0,27

1 Jako koszt zakupu bonów skarbowych przez inwestorów niefinansowych przyjęto 0,4% pkt proc. nabycie bonów skar-
bowych przez inwestorów niebędących DSPW wiąże się bowiem z kosztami 0,2–0,5 pkt proc. Oferując zakup bonów skar-
bowych klientom indywidualnym, banki określają minimalną wartość transakcji (na ogół 50 tys. zł). im wyższa wartość 
zakupu, tym niższa marża i niższe opłaty subskrypcyjne.
Źródło: opracowanie nBP na podstawie listów emisyjnych obligacji wyemitowanych w trybie publicznym w 2005 r.

Tabela 5.1.7. Struktura nabywców KBPD w latach 2004–2005

Kategoria nabywców
Udział w ogólnej wartości KBPD (w %)

2004 2005

Przedsiębiorstwa 69,3 51,1

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 9,6 19,0

  w tym: fundusze inwestycyjne – 6,5

Gospodarstwa domowe 2,3 15,6

Monetarne instytucje finansowe 9,0 7,9

Pozostałe podmioty 9,8 6,4

Ogółem 100,0 100,0

Źródło: obliczenia nBP na podstawie informacji uzyskanych od banków Dealerów SPW lub Dealerów Rynku Pieniężnego, pełniących funk-
cję depozytariusza.

Rynek wtórny

KBPD sprzedawane w ofertach publicznych są przedmiotem obrotu na zorganizowanym ryn-
ku wtórnym. Dokonane w 2004 r. zmiany, umożliwiające prowadzenie depozytu bankowych papie-
rów wartościowych m.in. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, nie przyczyniły się do 
stworzenia zorganizowanego rynku, pozwalającego na obrót papierami różnych emitentów. na 
koniec 2005 r. w KDPW nie było zarejestrowanych bankowych papierów wartościowych.

Wykres 5.1.13. Obroty bankowymi obligacjami jednorocznymi na GPW w 2005 r.

Źródło: KDPW.
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Obrót obligacjami emitowanymi przez banki komercyjne odbywa się na giełdzie Papierów 
Wartościowych oraz na rynku RPW ceTO. W 2005 r. obrót obligacjami jednorocznymi skoncentro-
wany był na gPW, gdyż na ten rynek trafiały obligacje publiczne emitowane przez największego emi-
tenta, Bank BPH. Płynność tego rynku była bardzo niska. Roczna wartość obrotu bankowymi obli-
gacjami jednorocznymi na gPW wyniosła 7,5 mln zł. W ii połowie 2005 r. obroty spadały ze wzglę-
du na mniejszą liczbę emisji obligacji pozostających na rynku. W tym okresie przypadały bowiem ter-
miny wykupu kilku emisji, a jednocześnie nie przeprowadzano nowych emisji.

Perspektywy

W najbliższych latach znaczenie KBPD prawdopodobnie będzie malało. Rosnące zapotrzebo-
wanie na kredyty długoterminowe (m.in. na skutek rosnącej roli kredytów mieszkaniowych) będzie 
zwiększać popyt banków na pieniądz na dłuższe okresy. celem emisji KBPD będzie głównie sfinan-
sowanie krótkookresowych potrzeb banków. W 2006 r. banki prawdopodobnie skoncentrują się na 
sprzedawaniu papierów w ofertach niepublicznych. emisje obligacji w ofertach publicznych będą 
nadal traciły na znaczeniu, gdyż koszt pozyskania pieniądza za ich pomocą jest relatywnie wysoki. 
Równocześnie papiery te są mało atrakcyjne dla inwestorów.

5.1.2.4. Krótkoterminowe instrumenty dłużne przedsiębiorstw371

Wielkość rynku

W 2005 r. utrzymały się tendencje z poprzednich lat, co oznaczało, że rynek krótkotermino-
wych papierów dłużnych przedsiębiorstw (KPDP) w Polsce nadal się zmniejszał. Jego udział w rynku 
pozaskarbowych papierów dłużnych obniżył się do 19,7%, podczas gdy w 2002 r. wynosił jeszcze 
41,8%372. zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP spadło w ciągu roku o 26,2% (z 6,5 
mld zł w grudniu 2004 r. do 4,8 mld zł w grudniu 2005 r.). Obniżyła się również liczba podmiotów 
emitujących KPDP (tabela 5.1.8).

Tabela 5.1.8. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP w latach 2002–2005 
(stan na koniec grudnia)

2002 2003 2004 2005

Wartość zadłużenia (w mld zł) 7,99 7,34 6,5 4,8

Liczba emitentów KPDP 272 232 193 184

Źródło: dane nBP uzyskane od banków DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieniężnego (DRP) pełniących funkcję depozytariusza, Fitch Polska.

W 2005 r. przedsiębiorstwa coraz bardziej preferowały pozyskiwanie środków na rynku na 
okres dłuższy niż 1 rok. Spowodowało to, że udział KPDP w całkowitej wartości zadłużenia z tytułu 
emisji instrumentów dłużnych zmniejszył się z 47% na koniec grudnia 2004 r. do 35% na koniec 
grudnia 2005 r. Tendencja ta była szczególnie silna w ii połowie roku.

utrzymujące się od kilku lat w Polsce korzystne wyniki finansowe przedsiębiorstw wpłynęły na 
obniżenie popytu na finansowanie długiem. Dysponowanie wolnymi środkami finansowymi spowo-
dowało, że firmy finansowały działalność gospodarczą w dużej mierze ze środków własnych373, a ich 
nadwyżki deponowały w bankach (na koniec grudnia 2004 r. wartość depozytów przedsiębiorstw 

371  Rynek KPDP obejmuje instrumenty dłużne emitowane w Polsce przez: przedsiębiorstwa, pozostałe instytucje pośred-
nictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) oraz pomocnicze instytucje finansowe.  
Pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie jednostki instytucjonalne mające osobowość prawną, będące producentami 
rynkowymi, których podstawową działalnością jest wytwarzanie wyrobów i usług niefinansowych.  
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego to instytucje finansowe, których podstawową działalnością jest pośrednictwo 
finansowe realizowane poprzez zaciąganie zobowiązań w formach innych niż gotówka, depozyty i (lub) substytuty depo-
zytów w jednostkach instytucjonalnych innych niż instytucje finansowe, np. przedsiębiorstwa leasingowe i faktoringowe. 
Pomocnicze instytucje finansowe to instytucje finansowe, które nie prowadzą pośrednictwa finansowego we własnym 
imieniu, a jedynie przyczyniają się do tworzenia warunków do tego pośrednictwa, np. firmy zarządzające aktywami, towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych czy powszechne towarzystwa emerytalne.
372  Dane nBP uzyskane od banków DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depozytariusza.
373  Szerzej w: Wzrost aktywów pieniężnych przedsiębiorstw w latach 2002–2005 w kontekście osiąganych przez nie 
wyników finansowych i ponoszonych nakładów..Warszawa 2005, nBP; raporty kwartalne za 2005 r. Wstępna informacja 
o kondycji sektora przedsiębiorstw..Warszawa 2005, NBP.
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Wykres 5.1.14. Struktura papierów dłużnych przedsiębiorstw w latach 2004–2005

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych uzyskanych od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depozy-
tariusza.
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Źródło: dane nBP, związku Przedsiębiorstw leasingowych oraz Konferencji instytucji Faktoringowych.
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wyniosła 84,9 mld zł, na koniec grudnia 2005 r. – 99,2 mld zł). Wśród zewnętrznych źródeł kapitału 
dominowały kredyty bankowe (119 mld zł na koniec grudnia 2005 r.), które nadal przeważały wśród 
obcych źródeł kapitału (wykres 5.1.15). KPDP były rzadko wykorzystywane jako źródło finansowania 
krótkookresowych potrzeb przedsiębiorstw374, mimo że w analizowanym okresie obniżały się koszty 
pozyskiwania kapitału poprzez emisje instrumentów krótkoterminowych (wykres 5.1.16).

Wydaje się, że spadek wykorzystania przez firmy KPDP jako źródła finansowania można również 
tłumaczyć nadal ograniczonym popytem na te instrumenty ze strony inwestorów instytucjonalnych.

niski udział KPDP w finansowaniu przedsiębiorstw występuje w krajach o stabilnych warun-
kach gospodarczych, w których przedsiębiorstwa finansują inwestycje m.in. w drodze emisji papie-
rów dłużnych o długim terminie wykupu. W 2005 r. w strefie euro, podobnie jak w poprzednich 

374  Podobnie jak w innych krajach rynek KPDP w Polsce rozwinął się w wyniku zapotrzebowania przedsiębiorstw na tanie 
i elastyczne źródło finansowania krótkoterminowych potrzeb. Szerzej m.in. w: B. Pietrzak, z. Polański, B. Woźniak: Sys-
tem finansowy w Polsce..Warszawa 2003, PWn, s. 236–253.

Wykres 5.1.17. Wartość zadłużenia z tytułu emisji krótkoterminowych i długoterminowych 
papierów dłużnych instytucji niefinansowych w strefie euro

uwagi:

1. Pojęcie instytucji niefinansowych obejmuje przedsiębiorstwa oraz niemonetarne instytucje finansowe, tzn. pozostałe 
instytucje pośrednictwa finansowego, pomocnicze instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne.

2. Dane dotyczą tylko emisji rezydentów strefy euro.
Źródło: Euro Area Securities Issues Statistics, european central Bank, www.ecb.int.
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Źródło: Euro Area Securities Issues Statistics, european central Bank, www.ecb.int.
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latach, wśród emisji przedsiębiorstw dominowały długoterminowe papiery dłużne (wykres 5.1.17). 
Obserwowano wyhamowanie tempa rozwoju rynku KPDP na korzyść emisji papierów o dłuższym 
terminie wykupu. Wielkość rynku KPDP obniżyła się w porównaniu z 2004 r. (96,0 mld euro 
w 2005 r., 97,1 mld euro w 2004 r.)375.

największym rynkiem KPDP w strefie euro pozostawał rynek francuski, którego wartość wzro-
sła o prawie 4 mld euro. Pod względem kwoty zadłużenia na koniec grudnia 2005 r. stanowił on 
ponad 40% całego rynku strefy euro. udział polskiego rynku KPDP w rynku europejskim wyniósł jedy-
nie 1,3% (wykres 5.1.18). zadłużenie z tytułu emisji KPDP obniżyło się w porównaniu z 2004 r. 
m.in. w niemczech i Hiszpanii.

Rynek pierwotny

W 2005 r. nie zaszły zmiany w strukturze emitentów KPDP. Podobnie jak w 2004 r. wśród 
pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego najaktywniejsze w zakresie emisji KPDP były firmy 
leasingowe (wykres 5.1.19), co wiązało się ze wzrostem wartości aktywów oddanych w leasing 
w Polsce i rosnącym zapotrzebowaniem leasingodawców na zewnętrzne źródła finansowania. głów-
ną podstawą prawną emisji w 2005 r. pozostawała ustawa o obligacjach (91% emisji wg kwoty 
zadłużenia, na koniec 2005 r. wobec 78,6% na koniec 2004 r.), co wskazuje na występowanie ten-
dencji do ujednolicenia podstawy prawnej376. udział emisji przeprowadzonych na podstawie Prawa 
wekslowego wyniósł 7,8%, natomiast według Kodeksu cywilnego jedynie 1,2%. Podobnie jak w po-
przednich latach emisje miały charakter niepubliczny.

375  Debt Securities Issued by Euro Area Residents. ecB Securities issues Statistics, www.ecb.int.
376  Korzyści uzyskiwane z tytułu emisji na podstawie ustawy o obligacjach zostały wskazane w: Rozwój systemu finan-
sowego w Polsce w 2004 r. Warszawa 2005,  NBP, s. 191.

Wykres 5.1.19. Struktura emitentów KPDP w 2004 i 2005 r. (stan na koniec grudnia)

    2004 r.    2005 r.

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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Wykres 5.1.20. Regulacje prawne wykorzystywane w emisjach KPDP w 2004 i 2005 r.  
(wg kwoty zadłużenia)

 2004 r.    2005 r.

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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Rating nadal nie odgrywał istotnej roli na polskim rynku KPDP. mimo wiedzy o korzyściach 
wynikających z posiadania ratingu większość emitentów nie widziała potrzeby jego uzyskania377.

nadal malała liczba nowych programów emisji KPDP. W 2005 r. zorganizowano ich 17  
(w 2004 r. 19)378. Dominowały emisje KPDP w ramach istniejących programów, natomiast nowe 
programy emisji z racji małej wartości nie wpływały istotnie na wielkość rynku379. Wielkość poje-
dynczej emisji KPDP wahała się w 2005 r. od 0,1 mln zł do 320 mln zł. Średnia wartość emisji wynio-
sła 19 mln zł. największe programy emisji uruchomiono dla następujących firm: Polkomtel (1 mld zł), 
international Paper Kwidzyn (400 mln zł) oraz echo investment (300 mln zł). Program dla spółki 
Sitech, podwyższony w 2004 r. do 2 mld zł, pozostawał największym programem emisji. Jednost-
kowa wartość nominalna instrumentu wahała się w 2005 r. od 10 tys. zł do 1 mln zł.

W 2005 r. w strukturze terminowej KPDP dominowały instrumenty z terminem zapadalności 
do 3 miesięcy. Większość emisji KPDP (około 99%) nie miała zabezpieczenia.

377  Potwierdzają to wyniki badań nBP przeprowadzonych w 2004 r. Patrz: a. grąt, P. Sobolewski (red.): Wybrane deter-
minanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów dłużnych w Polsce. Wyniki badania ankietowego..Warszawa 
2005, NBP.
378  na podstawie raportów: Rating & Rynek. Podsumowanie kwartału na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych 
w Polsce, numery z 2004 i 2005 r., Fitch Polska (www.fitchpolska.com.pl).
 379  a. myczkowska: Brakuje dużych programów. W: Ekonomia & Rynek. Dodatek do „Rzeczpospolitej” nr 2/2006, s. B 9.

Wykres 5.1.21. Struktura terminowa KPDP w 2004 i 2005 r.

  2004 r.      2005 r.

uwaga: struktura terminowa według pierwotnych terminów zapadalności, przedziały zapadalności są prawostronnie 
domknięte.
Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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Wykres 5.1.22. Udział poszczególnych banków w organizacji emisji KPDP w 2004 i 2005 r. 
(stan na koniec grudnia)

    2004 r.    2005 r.

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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Pod koniec 2005 r. organizacją emisji zajmowało się 16 banków. ich liczba zmniejszyła się 
w stosunku do 2004 r. o 2 podmioty. Koncentracja agentów emisji, trwająca od wielu lat, utrzy-
mała się także w 2005 r. (5 banków miało 75,67% udziału w obsłudze emisji KPDP pod względem 
kwoty zadłużenia).

Rynek wtórny

Płynność rynku wtórnego KPDP pozostawała na niskim poziomie. W 2005 r. nie nastąpiły żad-
ne zmiany jakościowe na rynku wtórnym, które poprawiłyby jego organizację i wyeliminowały ist-
niejące od lat bariery rozwoju rynku KPDP380. Rynek wtórny nadal charakteryzował się silną seg-
mentacją, bowiem ze względu na brak wspólnej izby rozliczeniowej poszczególni agenci emisji KPDP 
organizowali własne rynki obrotu.

Inwestorzy

W strukturze nabywców KPDP, podobnie jak w poprzednich latach, dominowały przedsiębior-
stwa i banki. Przyczyną tej sytuacji był charakter emisji – kierowanie emisji KPDP bezpośrednio do 
podmiotów wybranych przez agenta emisji lub emitenta. Zainteresowanie funduszy inwestycyjnych 
i zakładów ubezpieczeń emisjami KPDP nadal było zbyt małe, chociaż obserwowano tendencję do 
wzrostu ich udziału w strukturze nabywców KPDP. na rynkach rozwiniętych to właśnie te podmioty 
decydują o tempie rozwoju rynku KPDP.

Perspektywy

Biorąc pod uwagę tendencje w ubiegłych latach i wyniki finansowe przedsiębiorstw, należa-
łoby się spodziewać dalszego obniżania skłonności firm do emisji KPDP. Jeżeli nawet poprawa kon-
dycji finansowej przedsiębiorstw doprowadzi do wzrostu inwestycji, a tym samym zapotrzebowania 
na finansowanie, to należy spodziewać się, że zostanie ono zaspokojone przez emisje długotermi-
nowych papierów dłużnych.

na uwagę może zasługiwać pewien wzrost popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych, 
co w następnych latach może okazać się bodźcem do rozwoju rynku KPDP.

5.1.3. Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym

Transakcje o charakterze lokacyjnym służą do bieżącego zarządzania płynnością finansową, 
gdyż umożliwiają uczestnikom rynku lokowanie przejściowych nadwyżek lub pożyczanie brakujących 

380  Bariery rozwoju rynku wtórnego KPDP zostały omówione w: Rozwój systemu finansowego w Polsce .
w 2004 r..Warszawa 2005, NBP, s. 197.

Wykres 5.1.23. Nabywcy krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw w 2004 
i 2005 r. (stan na koniec grudnia) 

       2004 r.          2005 r.

Źródło: dane nBP uzyskane od banków DSPW i (lub) DRP oraz podmiotów kandydujących do tych funkcji.
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środków. ze względu na ryzyko kredytowe transakcji wyróżnia się lokaty niezabezpieczone oraz loka-
ty zabezpieczone walutami (fx swap) i papierami wartościowymi – operacje warunkowe: repo i sell-
buy-back (SBB).

najważniejszymi uczestnikami rynku transakcji o charakterze lokacyjnym są banki, które 
codziennie pożyczają sobie wolne środki pieniężne. na rynku międzybankowym zawiera się trans-
akcje wysokokwotowe na okres od jednego dnia do jednego roku. Struktura międzybankowego ryn-
ku transakcji lokacyjnych w Polsce znacznie odbiegała od tej, która występowała w strefie euro 
(wykres 5.1.24). na rynku pieniężnym strefy euro podstawowym instrumentem zarządzania płyn-
nością w bankach były transakcje warunkowe – głównie repo. coraz większą popularnością, szcze-
gólnie wśród operacji krótkoterminowych (O/n, S/n, T/n)381, cieszyły się tzw. tri-party repo382. 
W tych transakcjach repo wymiana środków pieniężnych i papierów wartościowych odbywa się za 
pośrednictwem podmiotu trzeciego – agenta, co usprawnia rozliczanie operacji oraz ogranicza 
bariery operacyjne i ryzyko kredytowe383. Na rynku niezabezpieczonych lokat w strefie euro banki 
były najbardziej aktywne w segmencie depozytów jednodniowych. Te operacje są niejako uzupełnie-
niem lokat w transakcjach warunkowych, wśród których dominowały pożyczki o terminach zapa-
dalności od T/n do 1 miesiąca384. instrumentem lokacyjnym najrzadziej wykorzystywanym przez 
banki w strefie euro były transakcje fx swap.

W Polsce uczestnicy rynku międzybankowego rzadko zarządzali płynnością, zawierając trans-
akcje warunkowe. udział tych transakcji w operacjach lokacyjnych banków co prawda stopniowo 
wzrasta, jednak tempo rozwoju rynku transakcji warunkowych należy uznać za stosunkowo niskie. 
inny zabezpieczony instrument lokacyjny – swap walutowy – był przede wszystkim wykorzystywany 
w operacjach z nierezydentami. Banki zagraniczne chętnie pożyczały złote w krótkoterminowych 

381  Forma zapisu terminów zapadalności lokat międzybankowych. Standardowe terminy zapadalności: jednodniowe – O/n, 
T/n, S/n, tygodniowe – SW, dwutygodniowe – 2W, trzytygodniowe – 3W, miesięczne – 1m, dwumiesięczne – 2m, trzy-
miesięczne – 3m, sześciomiesięczne – 6m, dziewięciomiesięczne – 9m i roczne – 1y. Wszystkie lokaty oprócz O/n i T/n 
rozpoczynają się drugiego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji. lokata O/n (ang. overnight) rozpoczyna się w dniu 
zawarcia transakcji i zapada w następnym dniu roboczym. T/n (ang. tomorrow next) jest depozytem rozpoczynającym się 
w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji i zapada w następnym dniu roboczym.
382  Euro Money Market Study 2004. Frankfurt 2005, ecB, s. 19 i 23–25.
383  agent odpowiada za sprawne rozliczenie transakcji oraz codzienną wycenę papierów wartościowych i utrzymywanie 
zabezpieczenia o odpowiedniej wartości. Funkcję agenta spełnia najczęściej bank depozytariusz lub centralny depozyt 
papierów wartościowych.
384  Szerzej w: Euro Money Market Survey 2005..Frankfurt 2006, ecB, s. 6–13.

Wykres 5.1.24. Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym 
w Polsce i w strefie euro w latach 2003–2005

uwagi: obroty netto na rynku transakcji o charakterze lokacyjnym są równe wartości nominalnej lokat niezabezpie- 
czonych, transakcji warunkowych oraz swapów walutowych nominowanych w złotych i euro zawartych, odpowiednio, 
pomiędzy bankami rezydentami Polski i strefy euro.
Źródło: 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; Euro Money Market Survey 2005. Frankfurt 2006, ecB.
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swapach T/n i O/n, natomiast banki krajowe w ten sposób zabezpieczały swoją pozycję płynnościo-
wą w walutach obcych. Do krótkoterminowego finansowania w złotych banki wykorzystywały głów-
nie niezabezpieczone depozyty. Dla mniejszych banków lokaty niezabezpieczone były niekiedy jedy-
nym instrumentem zarządzania płynnością.

Dominujące na krajowym międzybankowym rynku pieniężnym klasyczne depozyty nie wyma-
gają, w przeciwieństwie do transakcji typu repo i fx swap, żadnego zabezpieczenia, ale jednocześnie 
są obarczone o wiele wyższym ryzykiem i w znacznie większym stopniu obciążają limity kredytowe, 
które banki nakładają wzajemnie na siebie385. małe banki – z powodu niskich limitów kredytowych, 
jakie nakładają na nie inni uczestnicy rynku – mają ograniczone możliwości finansowania się na ryn-
ku lokat międzybankowych i często muszą polegać na transakcjach switch386, których zawarcie zale-
ży od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji o wiele łatwiejsze byłoby pozyskiwanie środków na ryn-
ku transakcji warunkowych..Rozwój międzybankowego rynku repo w Polsce upodobniłby strukturę 
krajowego rynku pieniężnego do rynku strefy euro i po wprowadzeniu wspólnej waluty umożliwiłby 
pełną integrację tych rynków.

5.1.3.1. Lokaty niezabezpieczone

niezabezpieczone lokaty międzybankowe są najprostszym i najczęściej wykorzystywanym 
instrumentem zarządzania płynnością w bankach działających w Polsce. na rynku depozytów mię-
dzybankowych następuje ciągłe przemieszczanie środków od banków mających przejściowe nad-
wyżki środków do banków, które mają niedobór płynności. Potrzeby płynnościowe banku, wynika-
jące z konieczności utrzymywania średniego poziomu rezerwy obowiązkowej oraz jego działalności 
w różnych segmentach rynku finansowego (m.in. udzielania kredytów, aktywności na rynku papie-
rów wartościowych, transakcji wymiany walut), są codzienne zaspokajane na międzybankowym ryn-
ku lokat. W tym celu najczęściej wykorzystuje się transakcje jednodniowe O/n, gdyż zarówno warun-
ki płynnościowe systemu bankowego, jak i zapotrzebowanie poszczególnych podmiotów na środki 
zmieniają się każdego dnia.

Wielkość rynku

Rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych należy do najbardziej rozwiniętych seg-
mentów krajowego rynku finansowego. W 2005 r., po okresie nieznacznego spadku płynności, śred-
nie dzienne obroty netto na tym rynku wzrosły w porównaniu z 2004 r. o 12% i wyniosły 8,2 mld zł 
(wykres 5.1.25). zwiększenie aktywności na rynku potwierdzają także dane o zadłużeniu banków 
z tytułu lokat międzybankowych. zadłużenie to było wyraźnie wyższe niż w poprzednich latach i na 
koniec grudnia wyniosło 29,2 mld zł.

385  Kwota obciążenia limitu kredytowego z tytułu transakcji warunkowych i fx swap stanowi do 10% wartości nomi-
nału transakcji, podczas gdy dla klasycznej lokaty międzybankowej jest to 100% nominału.
386  Switch jest to transakcja między dwoma bankami zawierana za pośrednictwem trzeciego banku. Takie transakcje są wyko-
rzystywane w sytuacji, gdy bank składający depozyt wyczerpał limit kredytowy nałożony na kontrahenta, ale ma wolny limit na 
bank pośredniczący, natomiast bank pośredniczący ma wolny limit dla banku chcącego pozyskać środki pieniężne.

Wykres 5.1.25. Miesięczne obroty netto na rynku lokat międzybankowych w latach 2002–2005

Źródło: nBP.
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Podobnie jak w strefie euro banki były najbardziej aktywne w segmencie transakcji o terminie 
zapadalności do jednego tygodnia. W strukturze terminowej obrotów przeważały operacje jednodnio-
we, które umożliwiają bankom elastyczne zarządzanie płynnością i efektywne wykorzystanie limitów 
kredytowych nałożonych na nie przez innych uczestników rynku. W 2005 r. lokaty O/n stanowiły w Pol-
sce około 80% obrotów netto, a w strefie euro około 70%387. Koncentrację obrotów w segmencie 
transakcji krótkoterminowych potwierdza struktura zadłużenia banków z tytułu pożyczek międzyban-
kowych według pierwotnych terminów zapadalności (wykres 5.1.27). na koniec grudnia 2005 r. bli-
sko połowę zadłużenia stanowiły lokaty złożone na okres do 1 tygodnia. udział depozytów z pier-
wotnym terminem zapadalności powyżej 3 miesięcy nadal był niski i wynosił 20%.

Stawki rynku pieniężnego

W 2005 r. nie zmienił się spread pomiędzy stopami, po jakich banki chciały pożyczyć środki 
innym bankom (WiBOR) i przyjąć lokaty (WiBiD). Kwotowany spread wynosił od 10–20 punktów 
bazowych dla depozytów o co najmniej miesięcznym terminie zapadalności do 15–25 punktów 
bazowych dla transakcji jednodniowych. Szerszy spread dla lokat o krótkich terminach zapadalności 
ma źródło w większej wrażliwości krótkoterminowych stóp procentowych na zmiany warunków 
płynnościowych w systemie bankowym.

zgodnie ze specyfiką tego rynku największym wahaniom podlegała stopa O/n (wykres 5.1.28), 
co wynikało z bieżących zmian czynników autonomicznych oraz różnic w ocenie warunków płyn-
nościowych pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. W 2005 r. nie wystąpiły zabu-

387  Euro Money Market Survey 2005..Frankfurt 2006, ecB, s. 3–5.

Wykres 5.1.26. Zadłużenie z tytułu lokat międzybankowych na koniec kwartałów  
w latach 2002–2005

Źródło: nBP.
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Wykres 5.1.27. Struktura terminowa zadłużenia z tytułu lokat międzybankowych 
na koniec 2005 r.

uwagi: zaprezentowane przedziały są prawostronnie domknięte. Przedział oznaczony „<1W” obejmuje wszystkie lokaty 
o terminie zapadalności do jednego tygodnia włącznie (w tym O/n, T/n i S/n).
Źródło: nBP.
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rzenia płynności podobne do tych z wiosny 2004 r.388 Dlatego średnie odchylenie stawki O/n WiBOR 
od stopy referencyjnej było niższe aż o 18 punktów bazowych i wyniosło 22 punkty bazowe. Skró-
cenie terminu zapadalności podstawowych operacji otwartego rynku przyczyniło się do zmniejszenia 
zmienności stawek SW WiBOR i 2W WiBOR. najbardziej stabilne było oprocentowanie lokat o ter-
minie zapadalności 1 miesiąca i dłuższym, gdyż kształtują go głównie oczekiwania uczestników ryn-
ku co do przyszłego poziomu stóp procentowych.

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju rynku finansowego w Polsce było wprowadzenie 24 stycz-
nia 2005 r. stawki POlOnia (Polish Overnight Index Average), odpowiednika stopy eOnia w strefie 
euro. Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych aci Polska, które we współpracy z nBP organizuje 
fixing stopy POlOnia, opublikowało jego regulamin. zgodnie z nim kalkulacją stopy POlOnia zaj-
muje się nBP. Stawka POlOnia jest obliczana jako średnia stopa oprocentowania lokat międzybanko-
wych O/n ważona wartością tych lokat. Bazą do obliczania tej stawki są transakcje zawarte między 
uczestnikami fixingu i rozliczone do 16:30, o których jednakowe informacje zostały przekazane nBP389. 
W 2005 r. uczestnikami fixingu stopy POlOnia było 13 banków działających w Polsce, które brały 
udział w fixingu stawek referencyjnych WiBiD i WiBOR. Były one zobowiązane do przekazywania ban-
kowi centralnemu danych o wartości, oprocentowaniu i kontrahentach wszystkich niezabezpieczonych 
transakcji O/n zawartych z innymi uczestnikami fixingu. Wartość stawki była publikowana każdego 
dnia roboczego o godzinie 17:00 w serwisie informacyjnym Reuters (strona nBPS).

Fixing stawki POlOnia jest wyznaczany na reprezentatywnej próbie i lepiej niż stawka O/n 
WiBOR przedstawia rzeczywistą cenę pieniądza na krajowym rynku pieniężnym. Świadczy o tym to, 
że w grudniu 2005 r. wartość lokat, które tworzyły bazę do obliczania stawki POlOnia, stanowiła 
około 50% wartości wszystkich niezabezpieczonych depozytów międzybankowych O/n złożonych 
na rynku krajowym. Wartość transakcji, o których obie strony przekazały nBP jednakowe informacje, 
stanowiła natomiast 98,5% wartości wszystkich sprawozdanych lokat O/n. Wprowadzenie bardziej 
przejrzystej stopy dla depozytów O/n miało znaczenie dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych. 
POlOnia szybko stała się standardową stawką referencyjną dla kontraktów Overnight Index Swap 
(OiS) na stopy polskiego rynku pieniężnego. Większa wiarygodność nowej stawki referencyjnej 
powinna przyczynić się do wzrostu zainteresowania kontraktami OiS wśród nierezydentów. W 2005 r. 
POlOnia kształtowała się w pobliżu środka przedziału wyznaczonego przez fixing stawek referen-
cyjnych O/n WiBiD i O/n WiBOR. Odchylenie fixingu stawki POlOnia od środka tego przedziału naj-
częściej wynosiło mniej niż 10 punktów bazowych, natomiast średnie odchylenie od stopy referen-
cyjnej – 26 punktów bazowych (wykres 5.1.29).

388  Szerzej w: Instrumenty polityki pieniężnej na tle płynności sektora bankowego w 2004 roku..Warszawa 2005, NBP, 
s. 6–7 oraz 21–27.
389  Szczegółowe zasady obliczania stopy POlOnia zawiera Regulamin fixingu stawki referencyjnej „POLONIA”. War-
szawa 2005, Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych aci Polska.

Wykres 5.1.28. Stawki WIBOR, stopy NBP: depozytowa, lombardowa i referencyjna w latach 
2003–2005

Źródło: Reuters.    

%

O/N WIBOR

1M WIBOR Stopa referencyjna NBP

Stopa lombardowaStopa depozytowa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2003 2004 2005
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI



5

Rynki finansowe

ROzWóJ SySTemu FinanSOWegO W POlSce W 2005 R. 187

Zarządzanie środkami na rachunkach bieżących w NBP

Podobnie jak w poprzednich latach banki utrzymywały niewielką nadwyżkę średniego stanu środ-
ków na rachunkach bieżących w banku centralnym w stosunku do wymaganego poziomu rezerwy obo-
wiązkowej (wykres 5.1.30). Przeciętne dodatnie odchylenie stanu środków utrzymywanych na rachun-
kach w nBP względem wymaganej rezerwy obowiązkowej wyniosło 28 mln zł (0,24% wymaganej rezer-
wy). efektywne zarządzanie środkami na rachunkach bieżących było możliwe dzięki wykorzystywaniu 
operacji depozytowo-kredytowych NBP na koniec dnia oraz codziennym publikacjom informacji na temat 
wymaganej rezerwy obowiązkowej i stanu środków banków komercyjnych na rachunkach w banku cen-
tralnym w poprzednim dniu (w serwisie Reuters, na stronie nBPm). W 2005 r. wystąpiło pięć przypadków 
niespełnienia przez bank obowiązku utrzymania wymaganej kwoty rezerwy obowiązkowej.

Środki utrzymywane przez banki na rachunkach bieżących w banku centralnym służą do regulowa-
nia wysokokwotowych płatności w systemie SORBneT. W 2005 r. utrzymał się, obserwowany od czwartego 
kwartału 2003 r., systematyczny wzrost relacji obrotów na rachunkach rozliczeniowych banków do śred-
niego stanu tych rachunków (wykres 5.1.31). W grudniu 2005 r. poziom wymaganej rezerwy był wyższy 
w porównaniu z grudniem 2004 r. blisko o 1 mld zł, jednak średnia dzienna wartość obrotów wzrosła 
w tym samym okresie o ponad 20 mld zł. Tak duży wzrost obrotów wynikał ze zwiększenia przepływów 
z tytułu międzybankowych zleceń klientowskich390, które z kolei są skutkiem dynamicznego rozwoju rynku 
offshore złotego oraz dużej aktywności nierezydentów na rynkach fx swap i obligacji skarbowych.

390  Banki zagraniczne dokonują płatności w złotych za pośrednictwem banków korespondentów będących uczestnikami 
krajowego systemu płatniczego. Wszystkie transakcje nierezydentów zawierane na rynkach instrumentów nominowanych 
w złotych są zatem rozliczane w systemie SORBneT.

Wykres 5.1.29. Stawka POLONIA i jej wahania względem stóp O/N WIBID i O/N WIBOR oraz 
stopa referencyjna w 2005 r.

Źródło: nBP i Reuters.
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Wykres 5.1.30. Odchylenie stanu środków na rachunkach bieżących w NBP od wymaganej 
rezerwy obowiązkowej w latach 2002–2005
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Realizowanie zleceń płatniczych o tak dużej wartości nie byłoby możliwe bez wykorzystywania 
kredytu technicznego (ang. intraday). nBP udzielał kredytu technicznego uczestnikom systemu 
SORBneT w zamian za przeniesienie prawa własności do skarbowych papierów wartościowych. 
W analizowanym okresie banki coraz częściej korzystały z tego instrumentu ułatwiającego rozlicza-
nie płatności. W 2005 r. średnia dzienna wartość kredytu intraday zaciągniętego przez banki była 
wyższa w porównaniu z 2004 r. o 1,8 mld zł i wyniosła 7,35 mld zł.

Infrastruktura rynku

niezabezpieczone lokaty międzybankowe były zawierane za pośrednictwem brokerów gło-
sowych, elektronicznego systemu konwersacyjnego Reuters Direct i telefonu. Nieliczne banki wyko-
rzystywały Delta Dealing System. częste, w porównaniu z innymi instrumentami, pośrednictwo bro-
kerów głosowych wynikało z anonimowości oraz dużej elastyczności takiego sposobu kontaktowa-
nia uczestników rynku, w tym możliwości znalezienia partnerów dla transakcji switch.

istotną zmianą w infrastrukturze rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych 
było powstanie elektronicznej platformy transakcyjnej. Po długich przygotowaniach i konsultacjach 
z sektorem bankowym w lipcu 2005 r. firma e-miD uruchomiła platformę elektroniczną umożliwia-
jącą zawieranie transakcji w złotych na rynku lokat międzybankowych. Każdy uczestnik tego systemu 
transakcyjnego ma ciągły podgląd stawek i łącznej wartości transakcji zawartych w poszczególnych 
segmentach rynku. elektroniczny rynek depozytów złotowych nie jest rynkiem anonimowym – przy 
kwotowaniach pojawia się nazwa banku, który wprowadził je do systemu. Dzięki temu dealerzy 
mogą wybierać oferty tych kontrahentów, dla których bank nie wyczerpał limitów kredytowych. zda-
niem niektórych uczestników rynku brak anonimowości jest jednak wadą. Większa przejrzystość 
redukuje bowiem asymetrię informacji, a to z kolei zmniejsza możliwości osiągania dodatkowych 
zysków przez pojedyncze podmioty. uczestnikami tego rynku było około 30 banków (zarówno kra-
jowych, jak i zagranicznych). Średnie dzienne obroty netto w okresie lipiec – grudzień 2005 r. wynio-
sły 143 mln zł, tj. około 2% średniej dziennej wartości niezabezpieczonych lokat międzybankowych 
zawieranych w Polsce. Dominowały operacje O/n.

inną ważną zmianą w infrastrukturze rynku pieniężnego w Polsce było uruchomienie systemu 
płatniczego SORBneT-euRO. nowy system umożliwił szybsze i bezpieczniejsze rozliczanie trans-
granicznych płatności wysokokwotowych w euro. Dla zapewnienia sprawności rozrachunku nBP 
wprowadził kredyt intraday w euro zabezpieczony obligacjami skarbowymi, dla których fixing odby-
wa się na platformie mTS-ceTO. Jednak w 2005 r. zarówno nowy system, jak i kredyt techniczny były 
rzadko wykorzystywane. Banki rozliczały transakcje nominowane w euro głównie za pośrednictwem 
banków korespondentów, którymi najczęściej były ich podmioty dominujące.

Wykres 5.1.31. Obroty na rachunkach banków w NBP i ich relacja do średniego stanu środków 
na rachunkach w latach 2003–2005

Źródło: nBP.
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Perspektywy

Polski rynek pieniężny powinien ewoluować w kierunku modelu strefy euro, gdzie podsta-
wowym instrumentem zarządzania płynnością w bankach są transakcje warunkowe, a mniejszą rolę 
odgrywają niezabezpieczone depozyty. czynnikiem, który będzie wpływał na rozwój rynku lokat 
międzybankowych, jest przekształcanie się niektórych banków krajowych w oddziały zagranicznych 
instytucji kredytowych (np. BnP Paribas, calyon Bank). Funkcjonowanie w formie oddziału instytucji 
kredytowej może zniwelować jedną z barier rozwoju rynku niezabezpieczonych lokat – niskie limity 
kredytowe, które banki nawzajem nakładają na siebie. Oddział zagranicznej instytucji kredytowej 
korzysta bowiem z kapitału instytucji macierzystej, co pozwala na przyznanie mu wyższych limitów na 
ryzyko rynkowe i kredytowe. z drugiej strony, w warunkach centralizacji kompetencji w zarządzaniu 
ryzykiem na szczeblu grup bankowych autonomia takich podmiotów i ich aktywność w różnych 
segmentach rynku finansowego mogą zostać ograniczone. W kolejnych latach należy oczekiwać 
wzrostu operacji z udziałem nierezydentów. Funkcjonowanie platformy e-miD umożliwi bowiem 
aktywniejsze uczestnictwo banków zagranicznych na rynku złotowych lokat międzybankowych. 
uruchomienie systemu płatności wysokokwotowych w euro powinno natomiast przyczynić się do 
stopniowego wzrostu aktywności podmiotów krajowych na rynku instrumentów nominowanych 
w euro, jeszcze przed przyjęciem wspólnej waluty.

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 wartościowymi).

5.1.3.2.1. Swapy walutowe

Swap walutowy (fx swap) jest złożeniem dwóch przeciwstawnych transakcji wymiany walut 
rozliczanych w różnych terminach. Składają się na niego dwie zabezpieczone transakcje depozyto-
we. Sprzedaż waluty obcej w wymianie początkowej, a następnie jej obowiązkowe odkupienie 
w wymianie końcowej umożliwiają pozyskanie złotych na określony czas.

Wielkość rynku

Rynek złotowych swapów walutowych jest największym spośród rynków naszego regionu. 
Średnie dzienne obroty na rynku fx swap złotego (rynki krajowy i offshore łącznie) wyniosły w 2005 r. 
około 18,8 mld zł (tj. około 5,8 mld uSD), z czego 30% stanowiły operacje między nierezydentami. 
W 2005 r. nastąpił dalszy rozwój ilościowy krajowego rynku fx swap. Średnie dzienne obroty netto 
na międzybankowym rynku swapów walutowych w Polsce wzrosły, w porównaniu z 2004 r., o 0,8 
mld zł (6,5%) i wyniosły 13,6 mld zł391 (wykres 5.1.32). Według banków prowadzących działalność 
w londynie, skala wzrostu obrotów na rynku offshore była podobna (średnia dzienna wartość trans-
akcji wynosiła około 1,6 mld uSD, tj. około 5,2 mld zł). Oznacza to kontynuację trwającego od 
powstania tego rynku dynamicznego wzrostu jego płynności. Ponad 90% obrotów netto na rynku 
krajowym stanowiły transakcje z nierezydentami. Wśród nierezydentów najaktywniejsze były banki 
prowadzące działalność w londynie.

zwiększenie obrotów na rynku wynikało zatem głównie ze wzrostu aktywności banków zagra-
nicznych. Sprzyjały temu stabilna sytuacja makroekonomiczna oraz dalsza aprecjacja złotego. 
W marcu załamał się długotrwały i silny trend aprecjacyjny, ale już w lipcu złoty ponownie się 
wzmacniał (wykres 5.3.2). W takich warunkach nierezydenci wykorzystywali swapy walutowe do 
spekulacji na kursie złotego. Podobnie jak w 2004 r., banki oraz fundusze hedgingowe, które ocze-
kiwały wzmocnienia wartości złotego, zajmowały pozycje na rynku terminowym, zawierając jed-
nocześnie transakcje kasowe i fx swap392.

391  Jest to średnia dzienna wartość nominalnych kwot swapów walutowych po wyeliminowaniu efektu podwójnej spra-
wozdawczości. liczona jest tylko złotowa wartość wymiany początkowej lub końcowej transakcji.
392  Różnorodne zastosowania swapów walutowych zostały opisane w opracowaniach: Rozwój systemu finansowego 
w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004, nBP, s. 156–157 oraz Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. 
Warszawa 2005, nBP, s. 153–154.
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W 2005 r. nastąpił silny napływ kapitału zagranicznego do większości krajów zaliczanych do 
grupy tzw. emerging markets393. niska inflacja, malejąca rentowność obligacji oraz oczekiwania na 
spadek stóp procentowych zachęcały inwestorów zagranicznych do inwestycji w polskie papiery 
wartościowe. W pierwszej połowie roku zagraniczne instytucje finansowe bardzo chętnie inwesto-
wały w polskie obligacje skarbowe. napływ kapitału został zahamowany dopiero na jesieni w re-
zultacie wzrostu ryzyka politycznego. na koniec grudnia 2005 r. zaangażowanie nierezydentów na 
rynku obligacji skarbowych wynosiło 68,7 mld zł i było wyższe w porównaniu z grudniem 2004 r. 
o około 10,5% (6,7 mld zł)394. na podstawie informacji pozyskanych od uczestników rynku można 
wnioskować, że część tego przyrostu inwestycji była finansowana złotymi pozyskiwanymi na rynku 
fx swap. Bardzo popularną, szczególnie wśród banków, strategią finansowania pozycji w obligacjach 
było codzienne odnawianie pożyczek złotych w transakcjach T/n fx swap, co w dużym stopniu przy-
czyniło się do zwiększenia obrotów na rynku swapów walutowych. Pewna grupa inwestorów insty-
tucjonalnych pozyskiwała złote na rynku offshore, zawierając i potem odnawiając transakcje o dłuż-
szych terminach – 1m i 3m fx swap, które były używane zarówno do finansowania pozycji w pol-
skich obligacjach, jak i zajmowania pozycji terminowych na rynku złotego.

Dodatkowym czynnikiem wzrostu obrotów na rynku fx swap było znaczne zwiększenie pozy-
cji i aktywności banków zagranicznych na rynku odsetkowych instrumentów pochodnych nomino-
wanych w złotych. Wzrost obrotów na rynku kontraktów FRa mógł przyczynić się do poprawy płyn-
ności w segmencie fx swap. Swapy walutowe umożliwiają bowiem zabezpieczanie ekspozycji na 
ryzyko stopy procentowej powstałej w wyniku zawarcia transakcji FRa.

aktywność na rynku klientowskim była nadal ograniczona. Średnia dzienna wartość transakcji 
zawieranych przez banki działające w Polsce z podmiotami niebankowymi wyniosła w 2005 r. oko-
ło 250 mln zł. małe zainteresowanie podmiotów niefinansowych tym instrumentem wynikało z fak-
tu, że do zabezpieczania przed ryzykiem walutowym instytucje te wykorzystują głównie transakcje 
forward. Popularnymi sposobami ograniczania ryzyka walutowego były także techniki naturalne oraz 
strategie opcyjne395.

Struktura rynku

W 2005 r. struktura walutowa operacji fx swap nie zmieniła się znacznie. na rynku 
międzybankowym nadal dominowały operacje wymiany uSD/Pln – 98% wartości transakcji 
wymiany złotego. udział pary euR/Pln wynosił niecałe 2%. Taka struktura walutowa wynika ze 

393  Overview: emerging markets soar to historical highs, „BiS Quarterly Review”, Basel march 2006, BiS, s. 1–5.
394  Dane KDPW.
395  Badanie ankietowe nBP. Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. Warszawa 2005, nBP, s. 225–227.

Wykres 5.1.32. Miesięczne obroty netto na międzybankowym rynku swapów walutowych 
w Polsce w latach 2002–2005

uwaga: obroty netto – miesięczna wartość nominalnych kwot transakcji po wyeliminowaniu efektu podwójnej 
sprawozdawczości. Przedstawione wartości obejmują jedynie te transakcje, w których jedną z walut był złoty.
Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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standardu istniejącego na światowym rynku walutowym. nawet w sytuacji coraz mniejszej różnicy 
między stopami rynku pieniężnego w Stanach zjednoczonych i w Polsce, obserwowanej w 2005 r., 
banki zagraniczne tradycyjnie wykorzystywały w swapach walutowych dolary amerykańskie. nie 
oznacza to jednak, że inwestycje w polskie obligacje były refinansowane w dolarach amerykańskich. 
inwestorzy najczęściej pożyczali na rynku międzybankowym nisko oprocentowane waluty, np. jena, 
euro396. następnie pożyczone środki wymieniali na dolary amerykańskie i dopiero pozyskiwali złote 
w operacjach fx swap uSD/Pln. Rynki euR/uSD i uSD/JPy należą do najbardziej płynnych rynków 
na świecie, zatem koszt dodatkowej operacji – wymiany waluty refinansującej na uSD – jest bardzo 
niski397. należy więc oczekiwać, że nawet w warunkach ujemnego dysparytetu między stopami 
procentowymi w Polsce i Stanach zjednoczonych udział operacji uSD/Pln na rynku transakcji 
fx swap nie zmniejszy się istotnie.

na rynku klientowskim operacje uSD/Pln stanowiły 72% obrotów. niższy udział pary walu-
towej uSD/Pln w operacjach z podmiotami niebankowymi wskazuje, że w tym segmencie rynku 
część transakcji służyła do zabezpieczania przepływów finansowych sfery realnej gospodarki, wśród 
których przeważają płatności nominowane w euro.

Potwierdzeniem popularności finansowania pozycji w papierach skarbowych poprzez codzien-
ne odnawianie jednodniowych transakcji fx swap jest struktura terminowa obrotów na rynku swa-
pów walutowych. Blisko 93% obrotów na rynku krajowym stanowiły swapy walutowe o terminie 
zapadalności do 7 dni włącznie (wykres 5.1.33). Wśród transakcji dominowały swapy jednodniowe 
– T/n i O/n. W ocenie uczestników rynku udział tych transakcji w obrotach ogółem wynosił około 
75–85%. Powszechne wykorzystywanie T/N swap wynikało z elastyczności dopasowania przepły-
wów finansowych w sytuacji wycofywania się z inwestycji w papiery wartościowe oraz ze standardu 
rozliczania transakcji kasowych na rynku międzybankowym w drugim dniu roboczym. Operacje 
o terminie zapadalności powyżej miesiąca stanowiły około 5% obrotów i były najczęściej wykorzy-
stywane do spekulacji na zmiany stóp procentowych i kursu walutowego oraz zabezpieczania pozy-
cji walutowych wynikających z transakcji forward zawieranych z podmiotami niebankowymi. Taka 
struktura terminowa obrotów na rynku fx swap jest charakterystyczna także dla innych walut nasze-
go regionu. na Węgrzech operacje o terminie zapadalności do jednego tygodnia stanowiły 84% 
obrotów. nieco niższy niż w Polsce udział tych transakcji wynikał z mniejszej płynności węgierskiego 
rynku FRa. W warunkach słabo rozwiniętego rynku kontraktów FRa do spekulacji na zmiany stóp 
procentowych częściej wykorzystywano bowiem swapy walutowe o terminach zapadalności dłuż-
szych niż 7 dni398.

396  W 2005 r. w warunkach niskich stóp procentowych w czechach niektórzy inwestorzy zaczęli wykorzystywać jako 
walutę refinansującą także koronę czeską. Pożyczanie czeskiej korony służyło do finansowania pozycji w papierach war-
tościowych innych krajów zaliczanych do grupy emerging markets.
397  Spread między transakcyjnym kursem kupna i sprzedaży na rynkach operacji kasowych euR/uSD i uSD/JPy wynosi 
jedynie 1–3 punkty bazowe.
398 .Report on financial stability. October 2004..Budapest 2005, magyar nemzeti Bank, s. 76–79.

Wykres 5.1.33. Struktura terminowa obrotów na rynku swapów walutowych w Polsce 
w 2005 r.

uwaga: prezentowane przedziały są prawostronnie domknięte.
Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) Dealerów Rynku Pieniężnego oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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Uczestnicy i infrastruktura rynku

na krajowym międzybankowym rynku fx swap występowała silna koncentracja obrotów. 
udział pięciu najbardziej aktywnych banków w obrotach netto wynosił około 70%.

Warunki transakcji międzybankowych były uzgadniane za pośrednictwem elektronicznego sys-
temu transakcyjnego – Reuters Dealing Direct 3000 – oraz brokerów głosowych. Wartość transakcji 
fx swap o terminie zapadalności do 1 tygodnia wahała się od 25 do 200 mln uSD. Dla swapów 
o dłuższym terminie zapadalności kwota transakcji rzadko przekraczała 50 mln uSD.

Perspektywy

Do czasu wstąpienia Polski do strefy euro rynek swapów walutowych pozostanie najbardziej 
płynnym segmentem krajowego rynku pieniężnego. Ważnymi i bardzo aktywnymi uczestnikami tego 
rynku pozostaną banki zagraniczne. nawet ujemny dysparytet między stopami procentowymi w Pol-
sce i Stanach zjednoczonych nie spowoduje zmian w strukturze walutowej operacji fx swap z udzia-
łem złotego. Dalszy rozwój rynku fx swap i wartość dokonywanych na nim operacji będą zależały 
przede wszystkim od zainteresowania nierezydentów inwestycjami na rynku instrumentów nomi-
nowanych w złotych. O napływie kapitału na krajowy rynek finansowy będą zaś decydowały zarów-
no czynniki lokalne, jak i ogólnoświatowe.

Wzrost stóp procentowych w Stanach zjednoczonych i strefie euro może w najbliższych 
latach ograniczyć dynamikę napływu kapitału na rynki krajów rozwijających się. Jednak w sytuacji 
globalnej nadpłynności i obserwowanej dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych zaangażowanie 
światowych instytucji finansowych na tych rynkach powinno być nadal wysokie. Stabilna sytuacja 
makroekonomiczna w Polsce będzie zachęcać nierezydentów do utrzymywania i dalszego zakupu 
papierów wartościowych nominowanych w złotych. należy się spodziewać, że zaangażowanie 
podmiotów zagranicznych w obligacje skarbowe powinno nieznacznie wzrosnąć. ewentualne 
oczekiwania na zmiany oficjalnych stóp procentowych nBP w 2006 r. będą dodatkowo sprzyjały 
spekulacji na rynku instrumentów pochodnych. W tych strategiach inwestycyjnych z pewnością 
będą wykorzystywane swapy walutowe, co powinno zwiększać płynność rynku fx swap. Rozwój 
rynku fx swap będą także stymulowały operacje funduszy hedgingowych, które nadal są bardzo 
aktywne na rynkach wschodzących. Do zmniejszenia obrotów mogą natomiast przyczyniać się 
wzrost zmienności na rynkach globalnych oraz niepewność co do przyszłej sytuacji politycznej 
i polityki fiskalnej w Polsce.

5.1.3.2.2. Transakcje warunkowe

na rynku pieniężnym w Polsce występują dwa rodzaje operacji warunkowych, których zabez-
pieczeniem są papiery wartościowe: repo oraz sell-buy-back/buy-sell-back (SBB/BSB). ze względu na 
zabezpieczenie stosowane w tych transakcjach ekspozycja kredytowa na kontrahenta jest znacznie 
niższa niż w klasycznych depozytach międzybankowych. Ryzyko kredytowe w transakcjach warun-
kowych nie wynika z wiarygodności kontrahenta, ale ze zmienności cen papierów wartościowych 
będących zabezpieczeniem. na krajowym rynku transakcji warunkowych ryzyko znacznego spadku 
wartości zabezpieczenia należy uznać za niewielkie, gdyż dominują na nim operacje krótkotermino-
we zabezpieczone papierami skarbowymi.

innym istotnym rodzajem ryzyka związanym z transakcjami typu repo jest ryzyko prawne. 
uczestnicy rynku nie zawsze bowiem stosują odpowiednią dokumentację, która szczegółowo opisuje 
stosunek prawny, jakim jest transakcja warunkowa. Rodzi to ryzyko zmiany charakteru prawnego tego 
instrumentu finansowego, co z kolei może skutkować nieefektywnością zabezpieczenia399.

istnienie dwóch rodzajów transakcji warunkowych wynika z historycznych uwarunkowań roz-
woju rynku finansowego w Polsce. Przed 2004 r. występowały znaczne różnice między transakcjami 
repo a SBB/BSB. Odmienne zasady odprowadzania rezerwy obowiązkowej i księgowania tych instru-
mentów oraz nieprecyzyjne przepisy określające zakres inwestycji niebankowych instytucji finanso-

399  Szerzej w: Securities lending transactions: market development and implications, Basel 1999, Technical committee 
of the international Organization of Securities commissions, committee on Payment and Settlement Systems, s. 43–44.
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wych spowodowały, że w Polsce znacznie bardziej rozwinięty i płynny jest segment operacji SBB/BSB. 
Obecnie oba rodzaje operacji mają niemal identyczną naturę ekonomiczną. O występowaniu tych 
dwóch typów operacji warunkowych decydują przede wszystkim istniejące w wielu instytucjach 
odmienne dokumentacje prawne, na podstawie których dealerzy zwierają transakcje, oraz różnice 
w przekazywaniu pożytków oraz ewidencji zabezpieczenia w depozytach papierów wartościowych 
(tabela 5.1.9).

Tabela 5.1.9. Cechy transakcji repo i SBB/BSB na rynku pieniężnym w Polsce

Repo SBB/BSB

Dokumentacja prawna

Umowa ramowa wzorowana na Rekomendacji dotyczącej 
zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim 
rynku finansowym – polskim odpowiedniku Global Master 
Repurchase Agreement

Umowy bilateralne

Umowa ramowa wzorowana na 
Rekomendacji dotyczącej zawie-
rania transakcji REPO i BUY/SELL 
BACK na polskim rynku finansowym
Znaczna część transakcji jest zawie-
rana na podstawie dwóch umów 
– kupna i sprzedaży papierów war-
tościowych – tzw. undocumented 
sell/buy back.

Czasowe przeniesie
własności papierów
wartościowych

TAK – dla wszystkich transakcji zawartych na podstawie 
umowy ramowej
Dla innych transakcji – zobacz wiersz poniżej

TAK

Ewidencja zabezpieczenia 
w depozytach papierów 
wartościowych

W obu depozytach papierów wartościowych – KDPW i RPW 
– wyróżnia się trzy typy ewidencji transakcji repo:
1) następują transfer papierów wartościowych i ich rejestra-
cja na rachunku nabywcy – strony lokującej środki pieniężne 
(standard w transakcjach międzybankowych),
2) następują transfer papierów wartościowych i ich rejestra-
cja na rachunku nabywcy, ale są one zablokowane na tym 
rachunku (forma popularna dla transakcji klientowskich),
3) nie następuje transfer papierów wartościowych; są one 
jedynie blokowane na rachunku zbywcy (stosowane tylko 
w transakcjach z podmiotami niebankowymi)1.

Następują transfer papierów war-
tościowych i ich rejestracja na 
rachunku nabywcy.

Księgowość
Strona pozyskująca środki pieniężne wykazuje w swoim 
bilansie papiery wartościowe, które na czas trwania trans-
akcji przekazała jako zabezpieczenie.

Strona pozyskująca środki pie-
niężne wykazuje w swoim bilansie 
papiery wartościowe, które prze-
kazała jako zabezpieczenie (nie 
dotyczy to tzw. undocumented 
SBB/BSB).

Płatności pożytków – 
kuponów

Tymczasowy właściciel przekazuje pożytki w dniu ich otrzy-
mania podmiotowi, który zobowiązał się do odkupienia 
papierów wartościowych.

Zatrzymywane przez stronę loku-
jącą środki pieniężne. Uzyskane 
pożytki są uwzględniane w cenie 
odkupu (dirty price).

Rezerwa obowiązkowa dla 
transakcji z podmiotami nie-
bankowymi

Od połowy 2004 r. zerowa stawka rezerwy obowiązkowej2 Wyłączone z rezerwy obowiąz-
kowej

Termin rozliczenia transakcji

Strony transakcji mogą określić konkretną datę rozliczenia lub 
ustalić graniczną datę, kiedy najpóźniej nastąpi rozliczenie 
transakcji.
W obu depozytach papierów wartościowych – KDPW i RPW 
– istnieją techniczne możliwości skrócenia i wydłużenia trans-
akcji repo.

Ściśle określony.

Możliwość wcześniejszego 
rozliczenia transakcji – tzw. 
close-out netting

Kompensacja prawnie skuteczna wobec transakcji doko-
nanych na podstawie umowy ramowej – klauzula 
kompensacyjna zawarta w tej umowie oraz art. 85 Prawa 
upadłościowego i naprawczego

Kompensacja prawnie skuteczna 
wobec transakcji dokonanych na 
podstawie umowy ramowej – klau-
zula kompensacyjna zawarta w tej 
umowie oraz art. 85 Prawa upa-
dłościowego i naprawczego

Zastąpienie zabezpieczenia

Niestosowane w praktyce
Prawnie możliwe, ale żaden z depozytów papierów war-
tościowych nie obsługuje technicznie takich operacji. 
W praktyce kontrahenci kończą transakcję repo wcześniej 
i zawierają nową.

Nie dotyczy

1 istnieją wątpliwości dotyczące charakteru prawnego tego typu transakcji. zdaniem niektórych prawników takie operacje 
mogą nie być uznane za repo, gdyż nie następuje w nich przeniesienie własności papierów wartościowych. Strona poży-
czająca środki pieniężne zobowiązuje się jedynie do transferu zabezpieczenia na rachunek kontrahenta i przeniesienia wła-
sności w przypadku swojej upadłości.
2  uchwała nr 1/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rezerwy obowiązkowej banków i wy-
sokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej.(Dz.urz. nBP z 2004 r., nr 2, poz. 2).
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Przedstawione cechy transakcji repo i SBB zawieranych w Polsce świadczą o niejednorodności 
krajowego rynku transakcji warunkowych. Stosowanie różnorodnych dokumentacji prawnych, różnice 
w ewidencji i przekazywaniu pożytków skutkują brakiem jednolitego standardu i segmentacją rynku.

Wielkość rynku

W 2005 r. aktywność na krajowym rynku transakcji warunkowych wyraźnie się zwiększyła 
(wykres 5.1.34). Średnie dzienne obroty netto400 w segmencie operacji SBB/BSB wyniosły ponad 5,6 
mld zł (17-procentowy wzrost w porównaniu z 2004 r.). Statystyki dotyczące płynności rynku wska-
zują na pierwsze rezultaty wprowadzenia w połowie 2004 r. zerowej stawki rezerwy obowiązkowej 
od środków pieniężnych uzyskanych w transakcjach repo z podmiotami niebankowymi. Wartość 
transakcji repo zawartych w 2005 r. była bowiem o ponad 150% wyższa w porównaniu z 2004 r., 
przy czym spadkowi aktywności na rynku międzybankowym towarzyszył znaczny wzrost wartości 
transakcji z podmiotami niebankowymi. Jednak krajowy rynek repo ze średnimi dziennymi obrotami 
o wartości 0,45 mld zł był nadal słabo rozwinięty. Operacje repo stanowiły jedynie 7,5% transakcji 
warunkowych ogółem zawartych w Polsce.

Transakcje SBB/BSB dominowały (94-procentowy udział) w obrotach na rynku między-
bankowym, na którym nigdy nie istniały ograniczenia związane z rezerwą obowiązkową. 
znaczną część operacji między bankami stanowiły bowiem tzw. securities driven deals. Więk-
szość uczestników rynku, chcąc pozyskać konkretne papiery wartościowe w celu zamknięcia 
krótkiej pozycji z tytułu innych transakcji, wykorzystywała operacje SBB/BSB, które mają mniej 
skomplikowaną konstrukcję. Transakcje repo były natomiast stosowane głównie jako instru-
ment zarządzania płynnością. Dodatkowo BgK, za którego pośrednictwem ministerstwo 
Finansów lokuje środki na rynku pieniężnym, przeprowadzał z bankami pełniącymi funkcję 
DSPW prawie wyłącznie transakcje BSB. Taka struktura transakcji warunkowych ze względu na 
typ transakcji odróżniała nasz rynek pieniężny od rozwiniętych rynków finansowych, na któ-
rych przeważały klasyczne transakcje repo401.

Uczestnicy rynku

na polskim rynku pieniężnym nadal przeważały transakcje, w których kontrahentem były kra-
jowe instytucje niebankowe (wykres 5.1.35). Tylko nieliczne banki były aktywnymi uczestnikami ryn-
ku międzybankowego. W 2005 r. średnia dzienna wartość operacji między bankami wzrosła w po-
równaniu z 2004 r. o 48% i wyniosła 1,29 mld zł. Stanowiło to około 20% całkowitych obrotów net-

400  Przez obroty netto rozumie się tu wartość przekazywanych środków pieniężnych w wymianie początkowej lub 
końcowej transakcji warunkowej.
401  European repo market survey. Number 10 – conducted December 2005, zurich 2006, international capital market 
association, s. 17–18.

Wykres 5.1.34. Miesięczne obroty w segmentach SBB/BSB i repo w latach 2002–2005

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych nBP, KDPW oraz sprawozdawczości banków pełniących 
funkcję DSPW i (lub) DRP, a także kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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to na krajowym rynku transakcji lokacyjnych zabezpieczonych papierami wartościowymi. W krajach 
strefy euro znacznie lepiej rozwinięty jest rynek międzybankowy402.

W 2005 r., po roku stagnacji, ponownie silnie wzrosła aktywność w segmencie operacji z pod-
miotami niebankowymi. Wyraźny, aż 35-procentowy wzrost płynności na rynku klientowskim wynikał 
z dużej aktywności niebankowych instytucji finansowych. zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne, 
ale przede wszystkim fundusze inwestycyjne, bardzo chętnie lokowały przejściowe nadwyżki środków 
pieniężnych, zawierając krótkoterminowe transakcje warunkowe. Średnia dzienna wartość transakcji 
z tymi instytucjami wzrosła w 2005 r. o prawie 1 mld zł i wyniosła około 3,5 mld zł, z czego ponad 
30% stanowiły operacje funduszy inwestycyjnych. lokaty w formie transakcji warunkowych miały 
bowiem dwie zalety: były zabezpieczone i bardziej rentowne. Wyższa rentowność tych lokat wynikała 
z uwarunkowań prawnych. Banki przyjmujące środki w transakcjach repo i BSB nie musiały, w przeci-
wieństwie do klasycznych depozytów, ponosić kosztów w postaci rezerwy obowiązkowej, a więc 
mogły zaoferować nieco wyższe oprocentowanie. niebankowe instytucje finansowe preferowały ope-
racje BSB/SBB, gdyż brak jednolitej definicji transakcji repo w.aktach prawnych oraz nieprecyzyjne regu-
lacje dotyczące katalogu instrumentów, w które te instytucje mogą inwestować, pozostawiły wiele 
wątpliwości co do możliwości wykorzystywania klasycznych transakcji repo.

Krajowy rynek transakcji warunkowych charakteryzuje się bardzo małą aktywnością nierezyden-
tów. Operacje z bankami zagranicznymi były zawierane bardzo rzadko i stanowiły niespełna 1% zare-
jestrowanych obrotów. Warto jednak dodać, że transakcje repo zabezpieczone papierami wartościo-
wymi emitowanymi w Polsce były dokonywane także poza rynkiem krajowym – między nierezydentami. 
Kilka dużych banków londyńskich wykorzystywało krótkoterminowe transakcje repo do zamykania 
krótkich pozycji w obligacjach skarbowych. Z informacji pozyskanych od uczestników rynku offshore 
wynika, że tygodniowo zawierano kilka transakcji o standardowej wartości 10 lub 25 mln zł.

Struktura rynku

W 2005 r. nastąpiły bardzo istotne zmiany w strukturze zabezpieczeń operacji repo i SBB/BSB 
(wykres 5.1.36). Po raz pierwszy przeważały transakcje zabezpieczone obligacjami skarbowymi, któ-
re są standardem na rynkach rozwiniętych. znacznemu wzrostowi udziału obligacji skarbowych 
towarzyszyło rzadsze niż w poprzednich latach wykorzystanie bonów skarbowych. udział innych 
aktywów w strukturze zabezpieczeń był niewielki. Banki sporadycznie zawierały transakcje pod 
zastaw bonów pieniężnych i nieskarbowych instrumentów dłużnych.

Opisane zmiany w strukturze zabezpieczeń zostały wymuszone przez rozwój rynku i zmniejszenie 
stanu bonów skarbowych w posiadaniu banków. Już w 2004 r. można było zaobserwować, że posia-

402  m. ciampolini, B. Rohde: Money market integration: a market perspective. Opracowanie na konferencję eBc 
„The Operational Framework of the eurosystem and Financial markets”, Frankfurt 5–6 maja 2000, s. 17–18.

Wykres 5.1.35. Miesięczne obroty netto na międzybankowym i klientowskim rynku transakcji 
warunkowych w latach 2002–2005

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych nBP, KDPW oraz sprawozdawczości banków pełniących 
funkcję DSPW i (lub) DRP, a także kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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dane przez większość banków portfele bonów skarbowych były zbyt małe, by stanowić zabezpieczenie 
operacji z bankiem centralnym – kredytu technicznego i lombardowego oraz transakcji warunkowych. 
Dodatkowo, niektóre banki, zgodnie z zapisami zawartych umów zabezpieczających (Credit Support 
Agreement), wykorzystywały te papiery jako zabezpieczenie rozliczenia innych transakcji zawieranych na 
rynku międzybankowym. W 2005 r. mF stopniowo ograniczało emisje bonów skarbowych, co z kolei 
spowodowało zmniejszenie wartości bonów w posiadaniu banków krajowych (z 14,5 mld zł na koniec 
grudnia 2004 r. do 6,5 mld zł na koniec grudnia 2005 r.). Jednocześnie znacznie wzrósł popyt na skła-
danie zabezpieczonych lokat, głównie ze strony niebankowych instytucji finansowych. Wiązało się to ze 
zwiększeniem wartości operacji warunkowych, w których banki przyjmując środki pieniężne przekazywa-
ły lub blokowały posiadane przez siebie papiery skarbowe. W takiej sytuacji czynniki, które dotychczas 
zniechęcały banki do używania obligacji skarbowych w transakcjach warunkowych403, stały się mało 
istotne i instrument ten okazał się najczęściej stosowanym zabezpieczeniem.

W porównaniu z 2004 r. struktura terminowa operacji warunkowych nie zmieniła się znacz-
nie. udział transakcji o terminie zapadalności poniżej 7 dni w obrotach ogółem wyniósł około 
90%404. Ponad połowę tego stanowiły operacje jednodniowe (O/n, T/n i S/n). zabezpieczone loka-
ty o terminie pierwotnym powyżej jednego miesiąca były zawierane sporadycznie – stanowiły nie-
całe 5% wartości transakcji. Taka struktura terminowa potwierdza, że na polskim rynku transakcji 
warunkowych dominują krótkoterminowe operacje o charakterze lokacyjnym. Stosunkowo rzadko 
zawierane są natomiast transakcje o terminie przekraczającym jeden tydzień, które mogą być sto-
sowane w strategiach arbitrażowych i do spekulacji na zmiany stóp procentowych. Większość ban-
ków traktowała bowiem transakcje warunkowe jako instrument finansowy wzbogacający ich ofertę 
produktów lokacyjnych przeznaczonych dla niebankowych instytucji finansowych i przedsiębiorstw. 
zarówno banki, jak i instytucje wspólnego inwestowania tylko sporadycznie wykorzystywały trans-
akcje repo i SBB/BSB do spekulacji na zmiany kształtu krzywej dochodowości oraz do optymalizacji 
kosztów utrzymywania portfeli obligacji skarbowych. Wspomniane zastosowania transakcji typu 
repo są natomiast charakterystyczne dla dojrzałych rynków pieniężnych.

Infrastruktura rynku

Większość transakcji repo i SBB/BSB była zawierana na nieregulowanym rynku pozagiełdowym 
za pośrednictwem terminali systemu konwersacyjnego Reuters, brokerów głosowych lub telefonu. 
międzybankowe operacje warunkowe zabezpieczone papierami skarbowymi mogły być także prze-
prowadzane na platformie mTS Poland. W 2005 r. średnia dzienna wartość operacji zabezpieczo-
nych obligacjami skarbowymi zawartych na tej elektronicznej platformie wyniosła 115 mln zł, co 

403  Rozwój systemu finansowego Polsce w latach 2002–2003..Warszawa 2004, nBP, s. 163–164.
404  Podane wartości są szacunkowe, gdyż operacje SBB/BSB traktuje się w systemach depozytowych jako dwie oddzielne 
transakcje i w związku z tym trudno jest uzyskać całościowe, jednolite dane o strukturze terminowej transakcji warunkowych.

Wykres 5.1.36. Struktura zabezpieczeń transakcji warunkowych w Polsce w latach 2002–2005

Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych w nBP, KDPW oraz sprawozdawczości banków pełniących 
funkcję DSPW i (lub) DRP, a także kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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stanowiło 9% obrotów netto na międzybankowym rynku transakcji warunkowych. W analizowanym 
okresie na rynku mTS-ceTO nie dokonano natomiast żadnej transakcji, która byłaby zabezpieczona 
bonami skarbowymi. Prawdopodobnie w 2006 r. także podmioty niebankowe będą mogły uzgad-
niać warunki transakcji warunkowych na rynku elektronicznym, gdyż mTS-ceTO zapowiada uru-
chomienie nowego segmentu obrotu papierami skarbowymi – platformy dla niebankowych insty-
tucji finansowych (tzw. rynku B2c).

Segmentacja rynku

Opisane właściwości krajowego rynku transakcji warunkowych, w tym przede wszystkim jego 
segmentacja i dominacja krótkoterminowych operacji SBB/BSB wykorzystywanych jedynie jako sub-
stytuty lokat, świadczą o tym, że rynek ten nadal znajdował się w początkowej fazie rozwoju. Róż-
norodność typów transakcji repo i SBB.może w przyszłości hamować dalszy rozwój rynku transakcji 
warunkowych. Segmentacja rynku, w szczególności segmentu klientowskiego, wynika z braku jed-
nolitej i powszechnie akceptowanej dokumentacji prawnej dla transakcji repo i SBB/BSB oraz braku 
spójności definicji używanych przez różnych uczestników rynku.

Operacje repo i SBB/BSB nie są jednolicie uregulowane w polskim prawie. Regulacje doty-
czące funkcjonowania poszczególnych instytucji finansowych różnie traktują te transakcje. Brak jest 
bowiem umowy ramowej dla transakcji repo i SBB/BSB, która byłaby powszechnie akceptowana 
w całym systemie finansowym. Obecnie istnieje wzorcowa dokumentacja prawna dla operacji mię-
dzybankowych, która określa podstawowe zasady zawierania i rozliczania transakcji repo405. Doku-
mentacja ta obejmuje także aneks definiujący standard transakcji BSB/SBB. Jak jednak wynika z in-
formacji pozyskanych od uczestników rynku, niewiele banków podpisało bilateralne umowy ramo-
we wzorowane na tej rekomendacji. Na rynku klientowskim nie istnieje wzorcowa dokumentacja, co 
skutkuje m.in. atomizacją rynku oraz dużą liczbą operacji określanych jako undocumented sell-buy 
back (operacje SBB/BSB traktowane w sensie prawnym jako dwie transakcje outright – dwie nieza-
leżne umowy: kupna i sprzedaży papierów wartościowych). Stworzenie powszechnie akceptowanej 
dokumentacji prawnej mogłoby się przyczynić do ujednolicenia ewidencji transakcji repo w depozy-
tach papierów wartościowych. Obecnie ze względu na zapotrzebowanie uczestników rynku zarów-
no w KDPW, jak i w RPW istnieją trzy formy rejestracji transakcji repo (tabela 5.1.9).

Ponadto, przepisy opisujące katalog instrumentów, w które mogą inwestować poszczególne 
niebankowe instytucje finansowe, nie definiują jednoznacznie, czy dozwolone jest dokonywanie 
lokat w transakcjach repo,.i ograniczają możliwości warunkowej sprzedaży papierów wartościowych 
znajdujących się w ich portfelach406. W rezultacie większość niebankowych instytucji finansowych 
zawiera jedynie transakcje BSB, których celem jest lokata wolnych środków pieniężnych.

Dodatkowymi czynnikami, które wpływają na płynność międzybankowego rynku transakcji 
warunkowych, są: istniejący dualizm podatkowo-księgowy oraz posiadanie przez niektóre banki zbyt 
małych portfeli skarbowych papierów wartościowych. Według obowiązujących standardów rachun-
kowości strona zbywająca papiery wartościowe w transakcjach repo i udokumentowanych transak-
cjach SBB/BSB nadal wykazuje te papiery w swoich aktywach. nie następuje zatem realizacja wyniku 
finansowego ze sprzedaży aktywów. Prawo podatkowe traktuje tę kwestię odmiennie. zgodnie z prze-
pisami podatkowymi realizacja wyniku finansowego następuje w sytuacji przeniesienia własności. Dla-
tego strona „sprzedająca” papiery wartościowe w wymianie początkowej operacji SBB/BSB i repo.
(z zastrzeżeniem opisanym w przypisie pierwszym do tabeli 5.1.9) jest zobowiązana do odprowadze-
nia tzw. podatku u źródła407, co zmniejsza rentowność transakcji repo i SBB/BSB.

część banków, które charakteryzują się niedoborem płynności, nie wykorzystuje transakcji 
warunkowych ze względu na zbyt małe portfele papierów skarbowych. na koniec 2005 r. rozkład 

405  Rekomendacja dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim rynku finansowym. Warszawa 
2001, związek Banków Polskich.
406  ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o.organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.u. 
z 2004 r., nr 159, poz. 1667).
407  Szerzej w: a. Paczuski: Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych..Warszawa 2001, Wydawnictwo 
c.H. BecK, s. 72–73.
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obligacji skarbowych w portfelach banków był bardziej podobny do rozkładu równomiernego niż 
na koniec 2004 r. (wykres 5.1.37). Jednak rozkład tych papierów wartościowych nadal był nierów-
nomierny – pięć największych banków miało ponad 60% wartości obligacji skarbowych znajdujących 
się w aktywach krajowego systemu bankowego. Kolejne pięć banków utrzymywało w swych port-
felach dalsze 20%. Wydaje się, że zwiększenie stanu posiadania instrumentów finansowych, które 
mogłyby być zabezpieczeniem transakcji warunkowych, powinno się przyczynić do wzrostu liczby 
aktywnych uczestników rynku międzybankowego.

Rozwój rynku transakcji warunkowych w Polsce mógłby przyczynić się do powstania płynnego ryn-
ku kontraktów futures na polskie obligacje. na rozwiniętych rynkach pieniężnych operacje repo są 
bowiem sposobem pozyskiwania obligacji, które muszą być dostarczone w dniu rozliczenia kontraktów 
terminowych. Jednak powstały na gPW rynek futures na obligacje skarbowe charakteryzuje się niskim 
wolumenem obrotów i wydaje się, że w najbliższych latach nie nastąpi znaczny wzrost jego płynności.

Perspektywy

W najbliższych latach obroty na rynku transakcji warunkowych, w szczególności w segmencie 
operacji SBB/BSB, powinny systematycznie wzrastać. Rozwojowi rynku klientowskiego będzie sprzy-
jało oczekiwane zwiększenie wartości środków zarządzanych przez fundusze inwestycyjne i fundusze 
emerytalne. Wydaje się, że nadal będą dominowały transakcje kilkudniowe, a podstawowym rodza-
jem zabezpieczenia będą obligacje skarbowe. Rozwój rynku operacji warunkowych mógłby przy-
czynić się do poprawy płynności innych segmentów rynku finansowego w Polsce – rynku bonów 
i obligacji skarbowych408.

Dynamiczny wzrost wartości operacji oraz zwiększenie udziału transakcji o terminie zapadal-
ności dłuższym niż 7 dni nie nastąpią bez zniwelowania segmentacji rynku. Przy zmianie uregulowań 
prawnopodatkowych oraz tworzeniu umów ramowych powinno się uwzględniać przepisy i stan-
dardy istniejące w krajach zachodnioeuropejskich. zachęci to banki zagraniczne, które są istotnymi 
inwestorami na rynku polskich obligacji, do uczestnictwa w krajowym rynku repo. Rozwojowi mię-
dzybankowego rynku repo sprzyjałby wzrost liczby jego aktywnych uczestników, co nastąpi, jeśli 
kolejne banki przygotują się pod względem prawnym i organizacyjnym do zawierania transakcji 
warunkowych.

Rozwój międzybankowego rynku repo z aktywnym współudziałem nierezydentów umożliwi 
płynną integrację krajowego rynku pieniężnego z rynkiem strefy euro. Banki krajowe będą mogły 
przystosować się do funkcjonowania w warunkach, jakie wystąpią po przyjęciu przez Polskę wspól-
nej waluty. zarządzanie płynnością na rynku, w którym uczestniczy wiele banków z różnych krajów, 
będzie bowiem znacznie łatwiejsze dzięki wykorzystaniu transakcji repo. 

408  Main features of the repo market in the euro area. ECB Monthly Bulletin, October 2002, s. 55–68.

Wykres 5.1.37. Rozkład papierów skarbowych w krajowym systemie bankowym na koniec 
2004 i 2005 r.

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych nBP i KDPW.
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5.2. Rynek kapitałowy

5.2.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku kapitałowego

W 2005 r. najważniejszymi segmentami rynku kapitałowego w Polsce pozostawały rynek obli-
gacji skarbowych oraz rynek akcji. inne segmenty nadal odgrywały zdecydowanie mniejszą rolę. naj-
szybciej rozwijającym się segmentem rynku kapitałowego w 2005 r. był rynek akcji – kapitalizacja 
gPW wzrosła o 46%.

Tabela 5.2.1. Wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego w latach 2002–2005 
(w mld zł)

2002 2003 2004 2005
Instrumenty dłużne 175,2 203,9 248,7 303,2
Obligacje rynkowe SP 153,9 184,5 226,6 278,4

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 4,5 5,3 7,3 8,9

Obligacje komunalne 2,2 2,7 3,0 3,3

Długoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych1 1,4 2,8 3,0 3,0

Listy zastawne 0,2 0,8 1,0 1,8

Obligacje NBP 13,0 7,8 7,8 7,8

Instrumenty udziałowe – akcje 110,6 167,7 291,7 424,9

uwaga: dla instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona wartością 
tych instrumentów w obiegu, a dla instrumentów udziałowych kapitalizacją spółek krajowych i zagranicznych noto-
wanych na gPW.
1 W porównaniu z poprzednimi edycjami opracowania dane obejmują również – oprócz zobowiązań polskich banków 
komercyjnych z tytułu emisji własnych papierów wartościowych nominowanych w złotych – wyemitowane przez banki 
hipoteczne obligacje nominowane w walutach obcych oraz obligacje europejskiego Banku inwestycyjnego.
Źródło: opracowano nBP podstawie danych mF, nBP, gPW, Fitch Polska.

5.2.2. Rynek długoterminowych instrumentów dłużnych o charakterze zbywalnym

5.2.2.1. Obligacje skarbowe

Wielkość i struktura rynku

Rynek obligacji skarbowych jest największym segmentem rynku papierów dłużnych w Polsce. 
udział rynkowych obligacji skarbowych w całym rynku papierów dłużnych (krótko- i długotermino-
wych) wyniósł na koniec 2005 r. 77,8%. W krajach strefy euro udział ten nie jest tak wysoki. na 
koniec 2005 r. udział obligacji skarbowych w całym rynku papierów dłużnych wyniósł 41,9%, 
a w rynku papierów długoterminowych 45,9%409. Podstawową przyczyną dominacji obligacji Skar-
bu Państwa (SP) jest niski stopień rozwoju rynku nieskarbowych papierów dłużnych. W Polsce war-
tość długoterminowych papierów dłużnych wyemitowanych przez banki była niższa o 93,2% niż 
wartość obligacji skarbowych, podczas gdy w strefie euro o 24,4%410. Polski rynek obligacji skar-
bowych był największym spośród rynków krajów, które w 2004 r. przystąpiły do ue. Wartość obli-
gacji skarbowych w obiegu stanowiła w Polsce równowartość 74,6 mld euro, a na dwóch kolejnych 
największych rynkach nowych krajów członkowskich: 30,2 mld euro (Węgry), 19,5 mld euro (cze-
chy)411. Polski rynek był również większy od niektórych rynków krajów strefy euro.

W 2005 r. wartość zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu emisji rynkowych obligacji skarbowych, 
podobnie jak w poprzednich latach, rosła szybciej niż zadłużenie Skarbu Państwa. W porównaniu 
z poprzednim rokiem zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 2005 r. wzrosło o 9,3%, zadłużenie kra-
jowe o 8,2%, a zadłużenie z tytułu emisji rynkowych obligacji skarbowych o 22,9%.

409  Dane dotyczą papierów nominowanych w euro.
410  Dotyczy obligacji nominowanych w euro, wyemitowanych przez kraje strefy euro.
411  Wartość obligacji skarbowych ogółem na koniec 2005 r. Wyliczono wg średnich kursów walut w grudniu 2005 r. 
publikowanych przez eBc. Patrz: EBC Monthly Bulletin, May 2006.
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Tabela 5.2.2. Zadłużenie z tytułu długoterminowych skarbowych papierów wartościowych 
w krajach strefy euro oraz w wybranych krajach Europy Środkowej w 2005 r. (w mld euro, 
stan na koniec roku)

Kraj Wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji skarbowych

Włochy 1.035,0

Niemcy 835,8

Francja 832,7

Hiszpania 275,6

Belgia 227,7

Holandia 201,0

Grecja 173,7

Austria 116,2

Polska 74,6

Portugalia 69,2

Finlandia 48,6

Irlandia 31,3

Węgry 30,2

Czechy 19,5

Źródło: dla krajów strefy euro – eurostat, dla pozostałych krajów obliczenia nBP.

na wyższą dynamikę zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu rynkowych obligacji w 2005 r.  
złożyły się:

− zmniejszenie znaczenia emisji bonów skarbowych jako instrumentu finansowania potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa;

− wykup obligacji nierynkowych, w rezultacie czego obniżyło się zadłużenie Skarbu Państwa 
z tytułu emisji tych obligacji z 4,3 mld zł na koniec 2004 r. do 0,6 mld zł na koniec 2005 r. (mini-
sterstwo Finansów dokonało m.in. przedterminowego wykupu obligacji restrukturyzacyjnych oraz 
obligacji na zwiększenie funduszy własnych BgŻ412);

− spadek emisji obligacji oszczędnościowych przez ministerstwo Finansów; zadłużenie Skar-
bu Państwa z tytułu emisji tych instrumentów było o 4,8% niższe niż w 2004 r.; spadek wartości 
obligacji oszczędnościowych w obiegu wynikał ze zmian preferencji gospodarstw domowych co do 
struktury oszczędności; obniżanie się rentowności instrumentów dłużnych spowodowało wzrost 
zainteresowania gospodarstw domowych innymi formami oszczędzania, m.in. lokatami w jednost-
ki udziałowe funduszy inwestycyjnych.

412  Obligacje restrukturyzacyjne zostały wyemitowane w latach 1993–1994 w czterech seriach i przekazane 10 bankom 
w celu zwiększenia ich funduszy własnych i rezerw. W 1996 r. wyemitowano dwie serie obligacji dla BgŻ.

Wykres 5.2.1. Oszczędności gospodarstw domowych ulokowane w obligacjach Skarbu 
Państwa w 2005 r.

Źródło: mF, nBP.
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Do 2003 r. wysoka dynamika rozwoju rynku obligacji skarbowych była głównie wynikiem 
wzrostu podaży obligacji o stałym oprocentowaniu. W latach 2004–2005 najszybciej rosła wartość 
zadłużenia z tytułu obligacji indeksowanych oraz o zmiennym oprocentowaniu. Szybki rozwój tych 
segmentów rynku wynikał z niskiej bazy. Obligacje indeksowane oraz obligacje o zmiennym opro-
centowaniu na koniec 2005 r. stanowiły odpowiednio 1,6% i 11,1% wartości obligacji skarbowych 
w obiegu. Wzrost wartości tych instrumentów był wynikiem polityki emisyjnej ministerstwa Finan-
sów i dużego popytu ze strony inwestorów.

zmniejszenie obaw przed niekorzystnym rozwojem sytuacji finansowej państwa w 2005 r. 
umożliwiało emitentowi wydłużenie duration krajowych obligacji skarbowych. Stopniowy wzrost 
duration następował od początku 2004 r.

mimo wydłużenia się średniego okresu zapadalności SPW był on nadal krótszy niż w kra-
jach ue-15. Średnia zapadalność rynkowych SPW w 2005 r. wyniosła w Polsce 3,4 roku, w Fin-
landii 4,4, w Holandii 6,2, we Włoszech 6,3, w niemczech 6,4, w Hiszpanii 6,6, a w Wielkiej 
Brytanii 12,4 413.

Tabela 5.2.3. Struktura i tempo wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa w latach 2004–2005  
(w mld zł, stan na koniec roku)

Wyszczególnienie 2004 2005 Zmiana (w %)

Zadłużenie Skarbu Państwa 402,9 440,2 9,3

I. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa 291,7 315,5 8,2

1. Dług z tytułu SPW 286,9 312,0 8,7

1.1. Bony skarbowe 46,9 24,4 -48,0

1.2. Obligacje skarbowe 240,0 287,6 19,8

1.2.1. Obligacje rynkowe 226,6 278,4 22,9

   – o oprocentowaniu stałym 201,0 241,8 20,3

   – o oprocentowaniu zmiennym 23,0 31,9 38,6

   – indeksowane 2,6 4,7 76,8

1.2.2. Obligacje oszczędnościowe 9,1 8,6 -5,5

1.2.3. Nierynkowe SPW 4,3 0,6 -87,0

Źródło: mF.

413  Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2006-08. Warszawa, wrzesień 2005 r., minis-
terstwo Finansów, s. 12.

Wykres 5.2.2. Struktura obligacji skarbowych w obiegu w latach 2002–2005

Źródło: mF.
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Obligacje rynkowe o stałym oprocentowaniu

Obligacje o stałym oprocentowaniu miały największy udział w finansowaniu potrzeb pożycz-
kowych budżetu państwa. na koniec 2005 r. stanowiły 86,8% zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu 
emisji obligacji rynkowych (w 2004 r. 88,7%). W 2005 r., podobnie jak w poprzednich latach, pod-
stawowymi instrumentami były hurtowe obligacje 2-, 5-, 10- i 20-letnie.

Tabela 5.2.4. Struktura zadłużenia SP z tytułu obligacji rynkowych o stałym oprocentowaniu 
w latach 2003–2005

Nazwa instrumentu
Wartość obligacji

(w mld zł) Struktura obligacji (w %)

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Obligacje 2-letnie zerokuponowe 52,4 52,9 57,1 31,0 26,3 23,6

Obligacje do 5 lat 81,1 70,8 86,7 48,0 35,2 35,9

Obligacje 10-letnie 26,3 68,7 85,7 15,6 34,2 35,4

Obligacje 20-letnie 1,5 3,4 6,4 0,9 1,7 2,7

Obligacje detaliczne 2,1 2,6 3,2 1,2 1,3 1,3

Pozostałe obligacje1 5,6 2,6 2,6 3,3 1,3 1,1

Ogółem 169,0 201,0 241,7 100,0 100,0 100,0

1 Obligacje konwersyjne
Źródło: mF.

Polityka emisyjna mF zmierzała do stopniowego wydłużania duration obligacji poprzez zmniej-
szenie udziału obligacji o najkrótszych okresach wykupu oraz zwiększenie wartości obligacji o dłuż-
szych okresach wykupu. im dłuższy okres do wykupu, tym wyższa była dynamika wartości emisji 
poszczególnych obligacji hurtowych.

Obligacje rynkowe o zmiennym oprocentowaniu

W 2005 r., podobnie jak w poprzednim roku, rynek obligacji rynkowych o zmiennym opro-
centowaniu rozwijał się szybciej niż rynek obligacji o stałym oprocentowaniu. Wysoka dynamika jego 
rozwoju była przede wszystkim wynikiem niskiej bazy oraz wzrostu zobowiązań Skarbu Państwa z ty-
tułu emisji obligacji 7-letnich. znaczny wzrost wartości tych obligacji wynikał także z dużego popy-
tu na te instrumenty. W 2005 r. nie emitowano natomiast hurtowych obligacji 3-letnich.

Podstawą określania oprocentowania obligacji były stawki: 6m WiBOR dla obligacji 7-letnich 
i 3-letnich detalicznych oraz 3m WiBOR dla obligacji 3-letnich hurtowych. W obiegu znajdowały się 
też wyemitowane w poprzednich latach 3-letnie obligacje detaliczne, dla których podstawą opro-
centowania była rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych.

Wykres 5.2.3. Średni okres zapadalności oraz duration obligacji skarbowych w obiegu  
na rynku krajowym w latach 2003–2005

Źródło: mF.

lata

2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2003 2004

miesiące
2005

DurationŚredni okres zapadalności



5

Rynki finansowe

ROzWóJ SySTemu FinanSOWegO W POlSce W 2005 R. 20�

Tabela 5.2.5.  Struktura zadłużenia SP z tytułu obligacji rynkowych o zmiennym oprocentowaniu 
w latach 2003–2005

Nazwa instrumentu
Wartość obligacji

(w mld zł) Struktura obligacji (w %)

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Obligacje 3-letnie detaliczne 5,3 3,4 3,5 34,1 14,8 10,9

Obligacje 3-letnie hurtowe – 6,7 6,7 – 29,2 21,1

Obligacje 7-letnie hurtowe – 1,1 9,1 – 4,9 28,4

Obligacje 10-letnie hurtowe 10,2 11,0 11,9 65,9 47,9 37,3

Emisje typu private placement – 0,8 0,8 – 3,2 2,3

Ogółem 15,5 23,0 31,9 100,0 100,0 100,0

Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych mF.

obligacje rynkowe indeksowane

 Obligacje indeksowane były najszybciej rozwijającym się segmentem rynku obligacji skar-
bowych. W 2005 r. wartość tych obligacji w obiegu wzrosła o 76,8%. Do końca 2005 r. sprzedano 
obligacje o wartości 4,7 mld zł. na tak wysoką dynamikę złożyły się m.in. następujące czynniki:

−  stosunkowo niska baza wyjściowa; instrument ten został wprowadzony do obiegu w 2004 r. i na 
koniec tego roku obligacje indeksowane stanowiły zaledwie 1,1% wyemitowanych obligacji;

−  strategia emisyjna ministerstwa Finansów, polegająca na wydłużaniu okresu do wykupu emito-
wanych papierów; obligacje indeksowane mają pierwotny termin zapadalności 12 lat;

− duży popyt na tego rodzaju papiery, szczególnie ze strony inwestorów zagranicznych.

Przyjęta konstrukcja obligacji indeksowanych umożliwia zachowanie realnej wartości inwe-
stycji oraz uzyskanie dochodu w wysokości 3% rocznie z tytułu oprocentowania. Wartość nomi-
nalna obligacji indeksowanej jest zmienna i podlega indeksacji według współczynnika obliczanego 
przez mF na podstawie narastającego miesięcznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych414.

Obligacje oszczędnościowe

W 2005 r. w posiadaniu inwestorów indywidualnych, oprócz emerytalnych 10-letnich obli-
gacji oszczędnościowych, znajdowały się obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu oraz obligacje 
4-letnie indeksowane do inflacji. Obligacje oszczędnościowe, które mogą być nabywane tylko przez 
osoby fizyczne, są alternatywną formą oszczędzania dla gospodarstw domowych. ich oprocentowa-
nie było wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych. Średnie oprocentowanie 2-letnich depozytów 
bankowych wyniosło w 2005 r. 3,9%, 2-letnich obligacji oszczędnościowych o stałym oprocentowa-
niu 4,8%, 4-letnich indeksowanych 5,2%, emerytalnych 10-letnich 5,5%. mimo korzystniejszego 
oprocentowania obligacji oszczędnościowych w porównaniu z depozytami bankowymi wartość 
zobowiązań SP z tytułu emisji tych papierów obniżyła się na koniec 2005 r. o 4,8% w porównaniu 
z poprzednim rokiem. Jedynie wartość 10-letnich obligacji emerytalnych wzrosła ponad 2-krotnie. 
Obligacje emerytalne są obligacjami indeksowanymi. Stopa procentowa dla danego okresu odset-
kowego jest obliczana jako 12-miesięczna stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
powiększona o określoną marżę.

znaczny wzrost wartości wyemitowanych obligacji emerytalnych wiązał się głównie z niską 
bazą wyjściową. Popyt na te instrumenty wynika z ich roli w systemie iKe. Biura maklerskie prowa-
dzące rachunki iKe proponują m.in. inwestowanie w emerytalne 10-letnie obligacje oszczędnościo-
we. inwestor, który wybrał inwestowanie w te obligacje, za kolejne składki kupuje te papiery. Dzięki 
temu rozwiązaniu wzrasta wartość wyemitowanych obligacji.

414  Szerzej w: list emisyjny nr 29/2004 ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie emisji indeksowanych obli-

gacji skarbowych o terminie wykupu w dniu 24 sierpnia 2016 r.
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Tabela 5.2.6. Struktura obligacji oszczędnościowych w latach 2004–2005 (stan na koniec roku)

Wyszczególnienie
Udział w wartości obligacji oszczędnościowych 

(w %)

2004 2005

Obligacje 2-letnie o oprocentowaniu stałym 90,0 92,0

Obligacje 4-letnie indeksowane 9,4 6,5

Obligacje 10-letnie emerytalne 0,6 1,5

Ogółem 100,0 100,0

Źródło: mF.

Obligacje oszczędnościowe nie są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Przechowywane 
są w Rejestrze nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji, którym od 2003 r. jest 
PKO BP Sa.

Rynek pierwotny

W 2005 r. nie zmieniła się istotnie organizacja rynku pierwotnego. Opracowana przez mini-
sterstwo Finansów we wrześniu 2005 r. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych 
w latach 2006–08 zakładała natomiast duże zmiany organizacyjne w najbliższych latach, polegają-
ce na wyodrębnieniu zarządzania długiem ze struktury ministerstwa Finansów i utworzeniu odręb-
nej agencji. zarządzanie długiem publicznym przez wyodrębnioną agencję stosowało 14 krajów unii 
europejskiej, w tym 11 krajów ue-15. Wśród nowo przyjętych państw ue model agencyjny był sto-
sowany na Łotwie, Węgrzech i Słowacji.

Forma emisji jest zróżnicowana i zależy od rodzaju sprzedawanych obligacji Skarbu Państwa. 
Obligacje rynkowe o charakterze hurtowym są sprzedawane w trybie przetargów organizowanych 
dla Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW)415. uzupełniającą formą sprzedaży emi-
sji o dużej wartości jest tzw. private placement, jednak w 2005 r. Ministerstwo Finansów nie korzy-
stało z tej możliwości. Sprzedaż rynkowych obligacji detalicznych oraz obligacji oszczędnościowych 
była ograniczona do sieci oddziałów PKO BP.

W 2005 r. ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje o wartości 95,7 mld zł, z czego 
89,7 mld zł stanowiły obligacje hurtowe. Wartość sprzedanych obligacji była wyższa o 2,0% w sto-
sunku do 2004 r.

W 2005 r. czynnikiem ograniczającym krajowe emisje obligacji skarbowych był wzrost emisji 
na rynki zagraniczne. na koniec 2005 r. zadłużenie SP z tytułu emisji zagranicznych (bez obligacji 
Brady’ego) wyniosło prawie 80 mld zł i było o 35 mld zł wyższe niż na koniec 2004 r. Wielkość 

415  System DSPW został opisany w rozdziale 5.1.2.1.

Wykres 5.2.4. Emisja brutto obligacji skarbowych w latach 2002–2005

Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych nBP i mF.
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emisji brutto w Polsce rosła wolniej niż zadłużenie krajowe Skarbu Państwa, gdyż wykupy SPW były 
mniejsze niż w 2004 r. Wartość obligacji wykupionych w 2005 r. wyniosła 47 mld zł, a w 2004 r. 
52 mld zł. Wartość emisji obligacji skarbowych zmniejszyła się w szczególności w ii półroczu 2005 r., 
co było wynikiem poprawy sytuacji budżetowej. Wartość sprzedanych obligacji hurtowych wyniosła 
51,6 mld zł w i półroczu 2005 r., natomiast w ii półroczu 2005 r. 38,1 mld zł.

Podobnie jak w poprzednich latach podstawową formą sprzedaży obligacji hurtowych na ryn-
ku pierwotnym były przetargi. mF sprzedało na nich 80,8% obligacji wyemitowanych w 2005 r. 
(o wartości 72,5 mld zł)416.

ministerstwo Finansów wykorzystywało również przetargi zamiany. Pozwalają one dokonać 
wykupu obligacji bez angażowania środków pieniężnych. W 2005 r. w ramach przetargów zamiany 
sprzedano papiery o wartości 15,9 mld zł (w 2004 r. 20,3 mld zł). Do sprzedaży oferowano głównie 
obligacje o dłuższych okresach wykupu. najwięcej sprzedano obligacji 10-letnich (7,8 mld zł), następ-
nie 5-letnich (4,3 mld zł) oraz 7-letnich o zmiennym oprocentowaniu (2,9 mld zł). Oprócz sprzedaży 
obligacji skarbowych na przetargach i przetargach zamiany ministerstwo Finansów w ramach przejęcia 
długu zuS przekazało Otwartym Funduszom emerytalnym obligacje o wartości 1,4 mld zł.

W latach 2001–2003 stopniowo rosła wartość średniej oferty papierów hurtowych na jednym 
przetargu (w 2001 r. wynosiła ona 1,0 mld zł, w 2002 r. – 1,8 mld zł, w 2003 r. – 2,2 mld zł). W la-
tach 2004–2005 średnia wartość oferty utrzymywała się na zbliżonym poziomie i wynosiła około 
2 mld zł. mimo że wielkość ofert na poszczególnych przetargach nie rosła, w 2005 r. nastąpił dal-
szy wzrost średniej wartości pojedynczej obligacji w obiegu, do poziomu 13,1 mld zł (z 10,3 mld zł 
w 2004 r.)417. Wzrost wartości pojedynczych emisji przy jednoczesnym niezwiększaniu się wielkości 
indywidualnych ofert na przetargach był rezultatem polityki emisyjnej polegającej na ograniczaniu 
liczby emisji obligacji. Pojedyncza emisja była stopniowo sprzedawana na przetargach. Strategia 
zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2005–2007 zakłada, że minimalną war-
tością emisji obligacji średnio- i długoterminowych o stałym oprocentowaniu ma być równowartość 
5 mld euro418. W 2004 r. warunek ten spełniały 2 emisje, w 2005 r. − 4 emisje.

zmiany struktury zadłużenia Skarbu Państwa, polegające na zwiększeniu się udziału hurto-
wych obligacji indeksowanych oraz o oprocentowaniu zmiennym, wynikały z wysokiego popytu na 
te instrumenty. Popyt na obligacje hurtowe o oprocentowaniu stałym był relatywnie niższy.

O ile na przetargach obligacji hurtowych popyt wielokrotnie przekraczał podaż, o tyle w zakresie 
obligacji detalicznych, zarówno rynkowych, jak i oszczędnościowych, sytuacja była odwrotna. W 2005 r. 
sprzedaż ogółem tych obligacji była o 13,4% niższa niż w poprzednim roku. z oferty obligacji o wartości 
15,8 mld zł sprzedano 37,8%. Podstawową przyczyną małego zainteresowania obligacjami 
oszczędnościowymi był wzrost zainteresowania inwestorów indywidualnych funduszami inwestycyjnymi.

416  Łącznie z przetargami uzupełniającymi.
417  Dane dotyczą obligacji hurtowych o stałym oprocentowaniu.
418  Kwota ta stanowi jednocześnie minimalny poziom wymagany przy wprowadzaniu obligacji nominowanych w euro 
do kwotowań na platformie euromTS.

Wykres 5.2.5. Największe emisje obligacji skarbowych w obiegu w latach 2002–2005 (stan na 
koniec roku)

Źródło: KDPW
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Tabela 5.2.7. Popyt na obligacje hurtowe na przetargach w 2005 r.

Typ obligacji

Wartość ofert 
zakupu 

Wartość 
sprzedaży 

Nadwyżka 
ofert kupna 

nad wartością 
sprzedaży (w %)(w mln zł) (w mln zł)

7-letnie o zmiennym oprocentowaniu 16.975 5.040 336,8

12-letnie indeksowane 6.858 1.952 351,3

2-letnie zerokuponowe 75.452 28.320 266,4

5-letnie o stałym oprocentowaniu 67.088 25.310 265,1

20-letnie o stałym oprocentowaniu 5.495 2.600 211,3

10-letnie o stałym oprocentowaniu 13.448 9.289 144,8

uwaga: w danych dotyczących obligacji 10-letnich o stałym oprocentowaniu uwzględniono obligacje DS1110, których 
emisja została ponownie otwarta w listopadzie 2005 r.

Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych ministerstwa Finansów..

najmniejszy popyt, mimo stosunkowo korzystnego oprocentowania, zgłoszono na emerytal-
ne 10-letnie obligacje oszczędnościowe. Sprzedano tylko 6,5% oferowanych papierów. Przyczynami 
niskiego popytu na te obligacje były m.in. niedostatecznie atrakcyjny system gromadzenia oszczęd-
ności w ramach iKe, a także mało elastyczne zasady inwestowania w ramach iKe419.

Rynek wtórny

lata 2000–2003 charakteryzowały się bardzo wysoką dynamiką obrotów420 obligacjami skar-
bowymi. Obroty wzrastały średnio o 86,4% rocznie. W 2004 r. tendencja do szybkiego wzrostu 
obrotów została zahamowana. W porównaniu z 2003 r. zarejestrowane obroty były niższe o 2,2%. 
W 2005 r. ponownie zanotowano wysoką dynamikę obrotów obligacjami skarbowymi, które w po-
równaniu z poprzednim rokiem wzrosły aż o 115%. Średnie dzienne obroty na rynku obligacji skar-
bowych w 2005 r. wyniosły 29,6 mld zł (w 2004 r. 14,1 mld zł).

Wzrost obrotów rozpoczął się w ii połowie 2004 r. i był kontynuowany w 2005 r. istotnym 
czynnikiem tego wzrostu, oprócz zwiększania się rynku, była rosnąca wartość transakcji warunko-
wych wynikających z aktywności niebankowych instytucji finansowych. udział transakcji SBB (sell-
buy-back) na rynku nieregulowanym wzrósł z 30,1% w 2004 r. do 43,9% w 2005 r. zwiększył się 
również udział transakcji repo, z 0,4% do 5,0%. W rezultacie wartość transakcji warunkowych wzro-
sła w 2005 r. o 244%, natomiast transakcji bezwarunkowych o 58%. Wzrost wartości transakcji SBB 
i repo zabezpieczonych obligacjami wynikał ze zmiany struktury zabezpieczeń operacji warunko-
wych. W porównaniu z poprzednimi latami w 2005 r. jako zabezpieczenie rzadziej wykorzystywano 
bony skarbowe, natomiast znacznie częściej obligacje.

419  W niektórych biurach maklerskich emerytalne obligacje oszczędnościowe może nabywać w ramach iKe tylko ten 
inwestor, który zadeklarował, że będzie inwestował jedynie w ten instrument.
420  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, w niniejszym rozdziale przez obroty rozumie się obroty brutto.

Wykres 5.2.6. Roczne obroty na rynku obligacji skarbowych w latach 1998–2005

uwaga: obroty na bazie brutto, liczone dla transakcji bezwarunkowych i warunkowych zawieranych zarówno na gieł-
dzie, jak i rynku pozagiełdowym.
Źródło: nBP, KDPW.
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Jednym z istotnych czynników wzrostu obrotów było też obniżanie się od ii półrocza 2004 r. ryn-
kowych stóp procentowych, skutkujące wzrostem cen obligacji. Oczekiwanie na obniżki stóp procentowych 
sprzyja większej aktywności inwestorów, zwłaszcza tych, którzy mieli krótszy horyzont inwestowania.

Szybszy wzrost obrotów niż zadłużenia SP z tytułu emisji obligacji skarbowych powodował 
wzrost płynności rynku. Wzrost ten w dużym stopniu wynikał ze wzrostu operacji warunkowych. 
Wskaźnik płynności421 wyniósł w 2005 r. 2,46 (w 2004 r. 1,39). na poprawę płynności miały też 
wpływ tendencje cenowe na rynku obligacji skarbowych. W 2004 r., kiedy rosła średnioroczna ren-
towność obligacji skarbowych, obniżyła się płynność tych papierów. Wskaźnik płynności, mierzony 
po wyeliminowaniu operacji warunkowych, wyniósł w 2004 r. 0,97, w 2005 r. 1,26.

Tabela 5.2.8. Rentowność obligacji skarbowych a wskaźnik płynności w latach 2003–2005

Rok Wskaźnik płynności obligacji skarbowych
Średnia rentowność 5-letnich 

obligacji skarbowych, 
benchmarkowych1 (w %)

2003 1,67 5,63

2004 1,39 7,12

2005 2,46 5,21

1 emisje obligacji 5-letnich są największe na rynku.
Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych nBP, KDPW.

421  Płynność mierzona jest ilorazem średnich miesięcznych obrotów obligacjami skarbowymi i średniej wartości obligacji 
będących w posiadaniu inwestorów na koniec poszczególnych miesięcy.

Wykres 5.2.7. Miesięczne obroty i rentowność obligacji skarbowych na rynku wtórnym 
w latach 2003–2005

uwaga: łącznie rynek nieregulowany, giełdowy i platforma elektroniczna.

Źródło: nBP, KDPW.
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Wykres 5.2.8. Kwartalny wskaźnik płynności rynku obligacji skarbowych w latach 1998–2005

Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych KDPW i mF.
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Tabela 5.2.9. Udział poszczególnych rynków w obrotach obligacjami skarbowymi w latach 
1998–2005 (w %)

Rok Rynek nieregulowany GPW MTS Poland1

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 –

2005 95,7 0,1 4,2 –

1 Do listopada 2004 r. elektroniczny Rynek SPW. Równolegle z mTS Poland na mTS-ceTO funkcjonuje też rynek RPW ceTO. 
Transakcje obligacjami skarbowymi na tym rynku są jednak zawierane sporadycznie.
Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych KDPW.

 Obrót obligacjami skarbowymi odbywał się na trzech rynkach: nieregulowanym, mTS Poland 
oraz na giełdzie Papierów Wartościowych. na platformie elektronicznej mTS Poland transakcje 
mogły zawierać jedynie banki. W Polsce, podobnie jak w większości krajów unii europejskiej, domi-
nuje rynek nieregulowany (pozagiełdowy).

Rok 2005 był pierwszym pełnym rokiem działalności platformy elektronicznej mTS Poland. 
Przekształcenie w listopadzie 2004 r. elektronicznego Rynku SPW w platformę elektroniczną mTS 
Poland przyczyniło się do zdynamizowania rozwoju tego rynku. Obroty obligacjami powiększyły się 
prawie 3-krotnie. mimo to udział platformy w obrotach obligacjami skarbowymi wzrósł jedynie 
o 1,1 pkt proc. (z 3,1% w 2004 r. do 4,2% w 2005 r.).

W 2005 r. bezpośredni dostęp do rynku mTS Poland uzyskali nierezydenci. na koniec roku na 
rynku tym funkcjonowało 25 uczestników, w tym 7 zagranicznych422. W 2004 r. funkcjonowało 
18 uczestników rynku elektronicznego. Obowiązek kwotowania oraz zawierania transakcji na 
mTS Poland mają DSPW oraz kandydaci na dealerów. Jednym z kryteriów wyboru na DSPW jest oce-
na aktywności na platformie elektronicznej. uczestnicy mTS Poland dzielą się na:

−  animatorów rynku (ang. market-makers), wystawiających własne oferty kupna i sprzedaży 
SPW z określoną minimalną jednostką kwotowania oraz spreadem, nie większym niż okre-
ślony w regulaminie,

−  tzw. market-takers, składających wyłącznie dyspozycje stanowiące akceptację całości lub 
części oferty animatorów rynku.

Każdego dnia ustalane są kursy informacyjne skarbowych papierów wartościowych, będące punk-
tem odniesienia dla całego krajowego rynku instrumentów dłużnych (np. dla wyceny portfeli OFe).

Wydaje się, że aktywność banków na platformie mTS Poland w znacznym stopniu wiąże się 
z uzyskaniem statusu DSPW. Po przeprowadzonym konkursie aktywność uczestników platformy elek-
tronicznej się obniżała423. Powstanie mTS Poland nie zlikwidowało zatem zjawiska sezonowego 
spadku obrotów w ostatnim kwartale roku. Średniomiesięczna zmienność obrotów w 2005 r., mie-
rzona jako iloraz odchylenia standardowego i średnich obrotów, wyniosła na mTS Poland 46,2% 
(w 2004 r. 35,2%, w 2003 r. 52,9%). miesięczna zmienność obrotów na mTS Poland była 2,5 razy 
wyższa niż na rynku nieregulowanym. Wskaźnik zmienności obrotów dla rynku nieregulowanego 
w 2005 r. wyniósł 18,1%424.

422  Dane na koniec roku.
423  Zgodnie z Regulaminem pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 19 października 
2004 r. konkurs na wybór DSPW na 2006 r. trwał od 1 grudnia 2004 r. do 30 września 2005 r. Jednym z kryteriów wybo-
ru była wartość obrotów na rynku mTS Poland.
424  W obrotach rynku nieregulowanego nie były uwzględnione transakcje warunkowe.
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Inwestorzy

Wśród inwestorów na rynku obligacji skarbowych przeważają podmioty krajowe. ich udział 
w rynku na koniec 2005 r. wyniósł 76,1%, co oznacza wzrost o 2,4 pkt proc. w porównaniu z 2004 r. 
Tak jak w latach poprzednich głównymi krajowymi nabywcami obligacji skarbowych były banki, lecz 
ich udział stopniowo się obniżał.

Kategorią inwestorów, która w latach 2002–2005 szybko zwiększała swój udział w rynku obli-
gacji skarbowych, były fundusze emerytalne. W 2005 r. znacznie zwiększyły swój udział także fundusze 
inwestycyjne. W obu przypadkach wynikało to z napływu nowych środków do tych instytucji.

Jakkolwiek w 2005 r. wartość portfela nierezydentów wzrosła o 6,7 mld zł (o 10,6%), to jed-
nak pierwszy raz od 1999 r. obniżył się ich udział w rynku. Kształtowanie się portfela nierezydentów 
w 2005 r. nie było jednorodne. Do sierpnia 2005 r. na rynek obligacji skarbowych napływał kapitał 
zagraniczny (w sierpniu 2005 r. wartość portfela nierezydentów była najwyższa i wyniosła 
73,8 mld zł), a od września 2005 r. nierezydenci zaczęli zmniejszać swe zaangażowanie.

Przyczyną obniżenia się zaangażowania inwestorów zagranicznych na rynku obligacji skarbowych 
była niepewność co do rozwoju sytuacji politycznej w kraju. na obniżenie się udziału inwestorów zagra-
nicznych w krajowym rynku obligacji skarbowych wpływał także czynnik o charakterze egzogenicznym. 
W 2005 r. wzrosły stopy procentowe w Stanach zjednoczonych, co w połączeniu ze spadkiem stóp pro-
centowych w Polsce zmniejszyło atrakcyjność polskiego rynku. W grudniu 2004 r. średnia rentowność 
10-letnich obligacji skarbowych w uSa wynosiła 4,22%, a w grudniu 2005 r. 4,47%. W Polsce średnia 
rentowność 10-letnich obligacji spadła z 6,02% w grudniu 2004 r. do 5,17% w grudniu 2005 r.

Wykres 5.2.9. Miesięczne obroty na platformie elektronicznej w latach 2003–2005

Źródło: KDPW.
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Wykres 5.2.10. Udział poszczególnych kategorii inwestorów krajowych w rynku obligacji 
skarbowych w latach 2003–2005 (stan na koniec roku)

Źródło: mF, nBP.
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Tabela 5.2.10. Inwestorzy zagraniczni na rynku obligacji w latach 1999–2005 (stan na koniec roku)

Rok
Wartość obligacji skarbowych 

w posiadaniu inwestorów zagranicznych  
(w mld zł)

Udział 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 26,3

2005 68,7 23,9

Źródło: mF.

Perspektywy

głównymi czynnikami wpływającymi na dalszy rozwój rynku skarbowych papierów wartościo-
wych będą: potrzeby pożyczkowe budżetu państwa, polityka zarządzania długiem publicznym oraz 
procesy inflacyjne i sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych. Polski rynek pozostanie 
największym rynkiem w krajach, które w 2004 r. wstąpiły do unii europejskiej.

Wzrost wartości emisji krajowych, o ile nie będzie się wiązał z istotnym pogorszeniem relacji 
zadłużenia Skarbu Państwa do PKB, oraz zwiększenie wartości pojedynczych emisji powinny się przy-
czynić do poprawy płynności rynku obligacji. czynnikiem, który mógłby negatywnie wpłynąć na płyn-
ność rynku, byłby znaczny wzrost rentowności na rynku obligacji. Rosnące zaangażowanie na rynku 
obligacji skarbowych krajowych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych będzie stabilizowało rozwój 
tego rynku, gdyż instytucje te stosują głównie długoterminowe strategie inwestycyjne.

ze względu na zmniejszenie różnicy między oprocentowaniem polskich obligacji a oprocen-
towaniem obligacji na największych rynkach nie należy oczekiwać dynamicznego wzrostu zaanga-
żowania inwestorów zagranicznych w polskie papiery wartościowe. Polski rynek pozostanie jednak 
atrakcyjny dla tej kategorii inwestorów. Świadczy o tym zainteresowanie banków zagranicznych peł-
nieniem funkcji DSPW czy też uczestnictwem w platformie elektronicznej.

W najbliższych latach nie powinny zajść istotne zmiany w udziale poszczególnych segmentów 
rynku w obrotach obligacjami skarbowymi. należy oczekiwać, że głównym rynkiem dla handlu obli-
gacjami pozostanie nieregulowany rynek OTc, jednak rozwój rynku elektronicznego mTS Poland 
prawdopodobnie zmniejszy jego dominację.

5.2.2.2. Obligacje przedsiębiorstw425

Wielkość rynku

Obserwowana w 2004 r. wysoka dynamika rozwoju rynku długoterminowych papierów dłuż-
nych przedsiębiorstw (DPDP) utrzymała się także w 2005 r. zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu DPDP 
wzrosło o 1,6 mld zł do 8,9 mld zł426. zwiększyła się również liczba emitentów (tabela 5.2.11). 
W 2005 r. została utrzymana tendencja, zapoczątkowana w drugiej połowie 2004 r., charakteryzu-
jąca się sukcesywnym spadkiem wartości zadłużenia z tytułu emisji KPDP i wzrostem zadłużenia z ty-
tułu emisji DPDP (wykres 5.2.11). Przedsiębiorstwa dysponowały nadwyżkami płynnych środków, co 
zmniejszało ich skłonność do emitowania KPDP. Wartość emisji DPDP natomiast wzrosła, gdyż słu-
żą one głównie do finansowania inwestycji. udział długoterminowych obligacji przedsiębiorstw 
w całym rynku pozaskarbowych papierów dłużnych w Polsce wyniósł około 36%. Pomimo tych pozy-
tywnych zmian rynek DPDP nie może być uznany za dobrze rozwinięty.

425  Rynek DPDP obejmuje obligacje emitowane w Polsce przez: przedsiębiorstwa, pozostałe instytucje pośrednictwa 
finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) oraz pomocnicze instytucje finansowe.
426  Dane Fitch Polska. Do tej pory nBP w swoich opracowaniach przedstawiał wyłącznie rozwój rynku niepublicznego. 
Od tegorocznej edycji analizowany będzie cały rynek DPDP – zarówno emisje w trybie oferty niepublicznej, jak i publicznej. 
Tabela 5.2.12 zawiera zweryfikowane dane o wartości zadłużenia całego rynku DPDP w latach 2002–2005. Wartość 
zadłużenia z tytułu niepublicznych emisji DPDP wyniosła na koniec 2005 r. około 8,1 mld zł. 
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Tabela 5.2.11. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji DPDP i liczba emitentów 
w latach 2002–2005

2002 2003 2004 2005
Wartość zadłużenia ogółem (w mld zł) 4,53 5,29 7,26 8,92

Liczba emitentów 53 59 69 82

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych uzyskanych od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP oraz kandydatów do pełnienia 
tych funkcji, Fitch Polska.

największy rynek DPDP funkcjonuje w Stanach zjednoczonych. W ue najlepiej rozwinięte ryn-
ki obligacji przedsiębiorstw są w Holandii, Francji, Hiszpanii i Włoszech. Wielkość polskiego rynku 
jest podobna do rynku czeskiego.

W ostatnich latach w strefie euro obniżała się relacja kredytów bankowych udzielonych przedsię-
biorstwom niefinansowym do PKB (w 2003 r. 41,8%, w 2004 r. 37,6%, w 2005 r. 31,6%) i rosło zna-
czenie emisji instrumentów dłużnych mierzone relacją do PKB (w 2003 r. 7,2%, w 2004 r. 10%, w 2005 r. 

Wykres 5.2.11. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji DPDP i KPDP na koniec 
kwartałów w latach 2004–2005

Źródło: Fitch Polska oraz nBP na podstawie danych uzyskanych od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depo-
zytariusza.
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Wykres 5.2.12. Wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przedsiębiorstw w wybranych 
krajach EU-25 w latach 2004–2005

uwaga: pojęcie przedsiębiorstwa odnosi się do podmiotów niefinansowych oraz niemonetarnych instytucji finansowych, 
które wg eSa 95 obejmują: firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, pomocnicze instytucje finansowe i pozostałe 
instytucje pośrednictwa finansowego.
Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych Euro Area Securities Issues Statistics, eBc oraz Bond Markets and Long-Term Interest-Rates 
in Non-Euro Area Member States of the European Union and in Acceding Countries, January 2006, www.ecb.int.
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11,8%)427. Podobne tendencje można zaobserwować na polskim rynku w odniesieniu do kredytów ban-
kowych dla sektora niefinansowego (w 2003 r. 14,8% PKB, w 2004 r. 13,1% PKB, w 2005 r. 12,1%) oraz 
instrumentów dłużnych (w 2003 r. 0,6% PKB, w 2004 r. 0,8% PKB, w 2005 r. 0,9% PKB).

W Polsce DPDP są emitowane w trybie oferty publicznej i niepublicznej. W 2005 r. nadal domi-
nowały emisje niepubliczne, które stanowiły około 90% wartości całego rynku DPDP. Wartość zadłu-
żenia z tytułu emisji DPDP w trybie oferty publicznej wyniosła 855 mln zł na koniec 2005 r.428 
W związku z powyższym w dalszej części niniejszego podrozdziału skupiliśmy uwagę na emisjach 
niepublicznych.

Rynek pierwotny

Dominującą grupę emitentów DPDP oferowanych w trybie niepublicznym stanowiły przed-
siębiorstwa. ich udział w strukturze emitentów obniżył się w stosunku do 2004 r. (z 93,7% na koniec 
2004 r. do 89,7% na koniec 2005 r.).

W 2005 r. wzrosło znaczenie pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, głównie przed-
siębiorstw leasingowych (w 2005 r. udział ten wynosił 10%, w 2004 r. 6%, co wiązało się z rozwojem 
tego sektora w Polsce w ostatnich latach i poszukiwaniem źródeł finansowania działalności.

Gros DPDP stanowiły standardowe obligacje. zadłużenie z tytułu emisji obligacji zamiennych 
wyniosło na koniec 2005 r. około 540 mln zł429. W listopadzie 2005 r. zostały wyemitowane obli-
gacje przychodowe (ramka 5.2.2). ich emitentem były miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgosz-
czy Sp. z o.o. Program emisji miał wartość 600 mln zł, a do końca 2005 r. wprowadzono do obro-
tu papiery o wartości 100 mln zł. Termin wykupu tych obligacji ustalono na 2024 r.

DPDP są emitowane w ramach programów emisji. największym programem pod względem 
wielkości limitu pozostawał program niepublicznych emisji zorganizowany dla autostrady Wielko-
polskiej. limit tego programu wynosił 3,2 mld zł. Jednocześnie obligacje wyemitowane (w 2001 r.) 
w ramach ww. programu pozostawały instrumentami z najdłuższym dotychczas pierwotnym ter-
minem do wykupu, tj. 36-letnim430. Spośród emisji publicznych największy był nadal program zor-
ganizowany dla Bz WBK Finance & leasing, z limitem 2 mld zł431.

427  l. Bê Duc, g. de Bondt, a. calza, D. m. ibáňez, a. van Rixtel, S. Scopel: Financing Conditions In The Euro Area. Occa-
sional Paper Series no. 37, Frankfurt October 2005, eBc, s. 17; dane: FeD, imF, eBc, eurostat.
428  Szacunek na podstawie: Przegląd rynku pozarządowych instrumentów dłużnych. „Rating & Rynek” nr 24/2005 
z 31 grudnia 2005, s. 10–11; dane KDPW.
429  na podstawie: Przegląd rynku pozarządowych instrumentów dłużnych. „Rating & Rynek” nr 24/2005 z 31 grudnia 
2005, s. 10–11.
430  na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depozytariusza.
431  na podstawie: Przegląd rynku pozarządowych instrumentów dłużnych. „Rating & Rynek” nr 24/2005 z 31 grudnia 
2005, s. 10–11.

Wykres 5.2.13. Struktura emitentów niepublicznych DPDP (stan na koniec roku)

     2004 r.    2005 r.

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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na rynku DPDP dominowały obligacje nominowane w złotych. na koniec 2005 r. emisje w walu-
tach obcych stanowiły nieznaczny odsetek: 1,4% wartości wszystkich emisji (7,7% na koniec 2004 r.).

na koniec 2005 r. większość DPDP emitowanych w trybie niepublicznym była niezabezpieczo-
na – tylko około 20% wartości wyemitowanych obligacji było zabezpieczone hipoteką bądź innymi 
aktywami (wykres 5.2.14)432.

Podobnie jak w poprzednim roku, również w 2005 r. tylko kilka banków specjalizowało się 
w obsłudze niepublicznych emisji DPDP. W grupie pięciu banków, organizujących około 78% emisji, 
znajdowały się: Deutsche Bank Polska, BRe Bank, Bank BPH, PKO BP oraz ing Bank Śląski. Organiza-
torami emisji przeprowadzanych w trybie publicznym były głównie podmioty maklerskie.

W krajach wysoko rozwiniętych rating odgrywa istotną rolę na rynku dłużnych papierów war-
tościowych. W Polsce nie ma wymogu posiadania ratingu, a jego znaczenie na rynku DPDP, podob-
nie jak na rynku KPDP, jest marginalne.

432  zgodnie z art. 5 ustawy o obligacjach (Dz.u. z 2001 r., nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) obligacja powinna zawierać 
informację o zakresie i formie zabezpieczenia lub o jego braku.

OBlIgacjE PRZychODOWE

Obligacje przychodowe to papiery dłużne emitowane w celu pozyskania środków na 
finansowanie inwestycji, z której przychody będą przeznaczane na spłatę zobowiązań 
wynikających z tych obligacji. zabezpieczeniem obligacji przychodowych jest określony 
i wydzielony majątek emitenta, a emitent odpowiada za zobowiązania wynikające z tych 
obligacji jedynie do wysokości zabezpieczenia i przychodów z przedsięwzięcia sfinansowane-
go ze środków uzyskanych z emisji. Jest to odstępstwo od zasady obowiązującej w stosunku 
do wszystkich innych rodzajów obligacji, w przypadku których emitent całym swoim majątkiem 
odpowiada za zobowiązania wynikające z obligacji. zgodnie z prawem emitentem obligacji 
przychodowych mogą być jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa, spełniające 
określone warunki. Obligacje o takiej konstrukcji są alternatywną formą pozyskania środków 
finansowych na inwestycje o charakterze infrastrukturalnym.

Źródło: ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.u. z 2001 r., nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) oraz 
P. Śliwiński, J. Ostrowski, m. Stępniewski: Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji. Warszawa 
2005, Twigger, s. 100–125.

Ramka 5.2.2

Wykres 5.2.14. Struktura zabezpieczenia niepublicznych DPDP (stan na koniec roku)

 2004 r.  2005 r.

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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Rynek wtórny

Podobnie jak w latach ubiegłych obrót DPDP w 2005 r. odbywał się głównie na rynku nie-
regulowanym. Rozliczaniem transakcji zajmowały się najczęściej banki organizujące emisje. nBP 
nie dysponuje danymi o wielkości obrotów DPDP na rynku wtórnym. Dostępne były jedynie dane 
o obrocie obligacjami korporacyjnymi na regulowanym rynku pozagiełdowym mTS-ceTO. Rocz-
na wartość obrotów na tym rynku wyniosła 209,2 mln zł. W 2005 r. przedmiotem obrotu na 
mTS-ceTO były instrumenty 5 spółek (w 2004 r. były to obligacje 4 podmiotów)433.

Inwestorzy

Obligacje przedsiębiorstw emitowane w trybie niepublicznym posiadali głównie inwestorzy 
krajowi: banki i przedsiębiorstwa. udział tych kategorii podmiotów w strukturze nabywców DPDP 
wynosił na koniec 2005 r. ponad 60% i był niższy w porównaniu z 2004 r. o 7 pkt proc. (wykres 
5.2.15). Trzecią w kolejności grupą inwestorów były fundusze inwestycyjne, których zaangażowanie 
w DPDP wyniosło 16,2% (wzrost o 2,6 pkt proc. w porównaniu z 2004 r.).

Perspektywy

Rynek DPDP w Polsce rozwija się szybko, ale nadal jest niewielkim segmentem rynku kapitało-
wego. istotny wpływ na wzrost podaży tych instrumentów mogą mieć przedsiębiorstwa leasingowe. 
ich znaczenie jako emitentów DPDP z roku na rok wzrasta. W kolejnych latach mogą one poszukiwać 
możliwości finansowania m.in. leasingu nieruchomości, który utrzymuje się na niskim poziomie roz-
woju. Ponadto, ze względu na wzrost konkurencji przedsiębiorstwa mogą coraz intensywniej poszu-
kiwać alternatywnych źródeł finansowania celem obniżania kosztów działalności. Korzystne per-
spektywy polskiej gospodarki w następnych latach, w szczególności wzrost inwestycji przedsię-
biorstw, będą sprzyjać rozwojowi krajowego rynku DPDP. Przedsiębiorstwa deklarują kontynuację już 
realizowanych projektów i rozpoczęcie nowych inwestycji w 2006 r.434

inne bodźce rozwojowe DPDP, omówione w poprzedniej edycji opracowania, wydają się nadal 
aktualne. z pewnością istotną rolę wśród nich odgrywają fuzje i przejęcia, gdyż emisja obligacji kor-
poracyjnych może być jednym ze sposobów pozyskiwania kapitału na finansowanie transakcji m&a435. 

433  na podstawie informacji przekazanych przez mTS-ceTO.
434  Szerzej w: Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem koniunktury 
w I kw. 2006 r. Warszawa 2006, NBP.
435  l. Bê Duc, g. de Bondt, a. calza, D. m. ibáňez, a. van Rixtel, S. Scopel: Financing Conditions In The Euro Area. Occa-
sional Paper Series, no. 37, Frankfurt October 2005, ecB, s. 13, 25.

Wykres 5.2.15. Nabywcy niepublicznych DPDP (stan na koniec roku)

 2004 r. 2005 r.

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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W 2005 r. nastąpił bardzo intensywny rozwój rynku m&a na świecie i w Polsce436, jednak rola emisji 
papierów dłużnych w finansowaniu transakcji m&a w naszym kraju jest nadal niewielka.

Do barier rozwoju rynku DPDP można zaliczyć m.in.: małą płynność rynku wtórnego, niski poziom 
zainteresowania tymi instrumentami wśród inwestorów instytucjonalnych, brak scentralizowanego sys-
temu depozytowo-rozliczeniowego oraz dość słabą wiedzę o omawianym rynku437. Na rozwój krajowe-
go rynku DPDP w Polsce może również wpływać fakt, że liczne duże przedsiębiorstwa będące własnością 
inwestorów zagranicznych intensywnie korzystają ze wsparcia finansowego udzielanego przez pod-
mioty dominujące. na koniec 2004 r. wartość kredytów udzielonych polskim przedsiębiorstwom przez 
ich zagranicznych właścicieli wyniosła 65,1 mld zł, a na koniec 2005 r. 72,6 mld zł.

innym czynnikiem ograniczającym rozwój rynku DPDP w Polsce może być preferowanie przez przed-
siębiorstwa emisji obligacji na rynkach zagranicznych. W ostatnich latach wartość zagranicznych emisji obli-
gacji korporacyjnych przewyższała wartość emisji obligacji przedsiębiorstw na rynku krajowym.

436  Rok 2005 był rekordowy pod względem liczby oraz wartości transakcji fuzji i przejęć (m&a). Łączna liczba m&a na 
świecie w ciągu 11 miesięcy 2005 r. wyniosła 24.806 i osiągnęła wartość 2.059 mld uSD, co oznaczało wzrost o 19%. 
W tym samym okresie 2004 r. zawarto 20.888 transakcji o wartości 1.736 mld uSD. W 2005 r. w krajach europy Wschod-
niej i Środkowo-Wschodniej odnotowano największą wartość zawartych transakcji w ciągu ostatnich 10 lat – 87.738 mln 
uSD (wobec zaledwie 44.767 mln uSD w 2004 r.). W Polsce w 2005 r. zawarto najwięcej transakcji w regionie (9.412 mln 
uSD, co stanowiło około 25% łącznej wartości m&a w europie Środkowo-Wschodniej). KPMG Forum – O krok przed kon-
kurencją. Warszawa, styczeń 2006, KPmg, s. 20–27.
437  Szerzej w: a. grąt, P. Sobolewski (red.): Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów 
dłużnych w Polsce. Wyniki badania ankietowego. Warszawa 2005, NBP. 

ZagRanIcZnE EMISjE OBlIgacjI

Rynek międzynarodowy umożliwia pozyskanie znacznie większych kapitałów niż lokalny 
system bankowy lub emisje krajowe. Obligacje plasowane na rynkach zagranicznych mogą 
mieć charakter obligacji: obcych (ang. foreign bonds). lub euroobligacji (ang. eurobonds). 
Obligacje obce są nominowane w walucie kraju, w którym są sprzedawane, i podlegają jurys-
dykcji tego kraju (np. yankee bonds, samurai bonds, matador bonds czy buldog bonds). 
euroobligacje są sprzedawane poza krajem waluty, w której są nominowane, a nawet można 
je emitować w kilku krajach jednocześnie. emisja euroobligacji najczęściej podlega jurysdykcji 
angielskiej lub stanu Nowy Jork1.

Obligacje zagraniczne mają zwykle termin wykupu do 25 lat, ale największą popularnością 
cieszą się te z terminem wykupu od 3 do 10 lat. emisje obligacji zagranicznych są dokonywane 
przez podmioty o silnej pozycji rynkowej i wysokiej wiarygodności kredytowej.

W plasowaniu emisji uczestniczą konsorcja (syndykaty) renomowanych banków 
międzynarodowych. głównymi uczestnikami konsorcjów są: grupa zarządzająca, grupa dys-
trybucyjna oraz gwaranci.

W 2005 r. rynek zagraniczny umożliwił polskim podmiotom niefinansowym pozyskanie 
środków o wartości ponad 11 mld zł (w 2004 r. ponad 14 mld zł)2.

1 Patrz: K. zgorzelska: Rynek euroobligacji w Polsce na tle międzynarodowego rynku tych walorów. W: Rynek pie-
niężny i kapitałowy, Poznań 2000, Wyd. ae w Poznaniu, s. 156–180.
2 Dane NBP.

Źródło: m. Bączyk, m.H. Koziński, W. Pyzioł, a. Szamański, i. Weiss, Papiery wartościowe, zakamycze 2000, Kantor 
Wydawniczy, s. 203–288; m. Dusza: Rynek euroobligacji, „Handel zagraniczny” nr 2/1989 i nr 3/1989; m. Puławski 
(red.): Rynek kapitałowy w Polsce. Raport 1998, Warszawa 1999, PWe; D. Dziawgo, Credit-rating. Ryzyko i obli-
gacje na międzynarodowym rynku finansowym, Warszawa 1998, PWn; R.a. Brealey, S.c. myers: Principles of.
corporate finance. The mcgraw-Hill companies, 2000; J. mazurek: Powtórka z euroobligacji. „Bank” nr 11/2005, 
s. 32–33; www.investopedia.com; www.londonstockexchange.com.
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istotną cezurą w rozwoju rynku DPDP może się okazać przyjęcie przez Polskę euro. W ostat-
nich latach w strefie euro obserwowano bowiem dynamiczny rozwój rynku DPDP. impulsem roz-
woju było przede wszystkim wprowadzenie wspólnej waluty i wyeliminowanie ryzyka walutowego, 
co wpłynęło m.in. na obniżenie kosztów emisji i rozszerzenie bazy inwestorów438. Od 1999 r. war-
tość zadłużenia przedsiębiorstw z ue z tytułu emisji obligacji wzrosła z około 645 mld euro do oko-
ło 1.300 mld euro w 2005 r.

5.2.2.3. Obligacje komunalne

zgodnie z ustawą o obligacjach obligacje komunalne mogą być emitowane przez gminy, 
powiaty, województwa, miasto stołeczne Warszawę, związki jednostek terytorialnych439. głównym 
emitentem obligacji komunalnych są miasta na prawach powiatów. Papiery wyemitowane przez te 
jednostki stanowiły na koniec 2005 r. 59,4% ogółu wyemitowanych obligacji komunalnych. Pozo-
stałe grupy jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają znacznie mniejsze udziały w rynku.

Tabela 5.2.12. Struktura emitentów obligacji komunalnych oraz udział wyemitowanych dłużnych 
papierów wartościowych w zobowiązaniach JST na koniec 2005 r. (w %)

Udział w wartości obligacji 
komunalnych

Udział zadłużenia 
z tytułu emisji obligacji 

w zobowiązaniach ogółem 

Miasta na prawach powiatów 59,4 18,7

Gminy 26,4 10,8

Powiaty 10,7 19,3

Województwa 3,5 13,2

Ogółem 100,0 15,5

Źródło: mF.

Strukturę emitentów obligacji komunalnych determinują dwa podstawowe czynniki:

− skala możliwości zaciągania zobowiązań;

−  preferencje w zakresie finansowania potrzeb pożyczkowych JST; jednostkami, które w naj-
mniejszym stopniu finansowały się poprzez emisję obligacji komunalnych, były gminy; 
zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych stanowiły na koniec 2005 r. 
10,8% zobowiązań gmin, przy średnim wskaźniku dla JST wynoszącym 15,5%.

JST emitują przede wszystkim papiery o okresie wykupu powyżej 1 roku440. Średni okres, na 
jaki wyemitowane były obligacje, wyniósł pięć i pół roku. na najdłuższe okresy były emitowane obli-
gacje województw (7,2 roku), co wiąże się z większymi rozmiarami inwestycji. celem emisji było 
pozyskanie środków na finansowanie inwestycji m.in. w takich dziedzinach, jak drogi, ochrona śro-
dowiska, oświata, tabor autobusowy441.

Wielkość rynku

Rynek obligacji komunalnych należy do najmniejszych segmentów rynku papierów dłużnych. 
W 2005 r. jego udział w całym rynku papierów dłużnych wyniósł 0,9%. Również w unii europejskiej 
obligacje komunalne stanowiły niewielki segment rynku papierów dłużnych. udział sektora other 
government442 w rynku papierów dłużnych strefy euro na koniec 2005 r. stanowił 2,9%. największy 
udział sektora other government zanotowano w niemczech (7,5%) i Hiszpanii (3,9%).

438  e. nierop: Developing Corporate Bond Markets: a European legal perspective. BiS Papers, no. 26, February 2006, 
Bank for international Settlements, s. 61–73.
439  ustawa o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. (tekst jednolity Dz.u. z 2001 r., nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).
440  Obligacje krótkoterminowe na koniec 2005 r. stanowiły 2,2% wyemitowanych obligacji komunalnych. 
441  z badań firmy invest consulting wynika, że wymienione dziedziny absorbują około 76% środków pozyskanych z emi-
sji obligacji komunalnych.
442  Sektor other government obejmuje władze lokalne oraz państwowe instytucje zabezpieczenia społecznego.
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W 2005 r. obniżyło się tempo wzrostu wartości obligacji komunalnych w obiegu. Dynamika 
przyrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji obligacji komunalnych 
w 2005 r. wyniosła 4,7%. W 2001 r. wyniosła 75,1%, w 2002 r. – 42,1%, w 2003 r. – 18,3%, 
a w 2004 r. – 11,2%. Dynamika zadłużenia sektora samorządowego z tytułu emisji papierów dłuż-
nych była niższa od dynamiki krajowego zadłużenia Skarbu Państwa z tego samego tytułu. W re-
zultacie obniżył się udział JST w strukturze obligacji wyemitowanych przez sektor publiczny: z 1,2% 
w 2004 r. do 1,0% w 2005 r.

czynnikiem ograniczającym rozwój rynku obligacji komunalnych jest niska wartość pojedyn-
czej emisji. Średnia wartość emisji obligacji pozostających w obiegu na koniec 2005 r. wyniosła 
2,1 mln zł. Tak niska skala emisji powoduje, że emisja obligacji nie przynosi istotnych korzyści w po-
równaniu z zaciągnięciem kredytu ze względu na wysokie koszty stałe. Kredyty i pożyczki były więc 
głównym instrumentem pożyczkowym JST (83,3% zobowiązań na koniec 2005 r.).

Od 2000 r. rósł udział dłużnych papierów wartościowych w strukturze zobowiązań JST. 
W 2005 r. nastąpił spadek tego wskaźnika. udział dłużnych papierów wartościowych w strukturze 
krajowych zobowiązań JST wyniósł 15,5%, podczas gdy na koniec 2004 r. 16,4%.

czynnikiem zmniejszającym dynamikę wzrostu wartości wyemitowanych obligacji komunal-
nych było też zainteresowanie JST kredytami zagranicznymi. zadłużenie JST wobec kredytodawców 
zagranicznych z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosło 2,3 mld zł na koniec 2005 r. 
W stosunku do końca 2004 r. przyrost kredytów i pożyczek zagranicznych wyniósł 63,5%, podczas 
gdy zobowiązania ogółem JST wzrosły o 10,9%.

Wykres 5.2.16. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych w latach 1999–2005

Źródło: mF.
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Źródło: obliczenie nBP na podstawie danych ministerstwa Finansów.
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Rynek pierwotny

W 2005 r. nie zaszły istotne zmiany w organizacji rynku pierwotnego obligacji komunalnych. 
Rynek obligacji komunalnych był zdominowany przez małe emisje. Średnia wartość emisji obligacji 
przeprowadzonej w trybie niepublicznym w 2005 r. wyniosła 1,1 mln zł. mała wartość poszcze-
gólnych emisji obligacji komunalnych powoduje, że podobnie jak w poprzednich latach dominują-
cym rynkiem dla tego typu papierów był rynek niepubliczny. na koniec 2005 r. obligacje wyemito-
wane w trybie niepublicznym stanowiły około 85% wszystkich obligacji komunalnych.

Dotychczas nie przeprowadzono emisji komunalnych obligacji przychodowych443. Tego typu obli-
gacje są emitowane na dużą skalę w uSa. Stanowią one około 50% obligacji komunalnych ogółem. Przy-
czyną braku emisji obligacji przychodowych było to, że ich emisja wymaga znacznie bardziej specjalistycz-
nej wiedzy niż emisja zwykłych obligacji. Obligacje przychodowe są spłacane z dochodów pochodzących 
z inwestycji sfinansowanych tymi obligacjami. Wymaga to m.in. przeprowadzania szczegółowych badań 
efektywności inwestycji, wydzielenia majątku, określenia dochodów płynących z tego majątku, a na-
stępnie określenia części i rodzaju tych dochodów, z których spłacane będą zobowiązania, oraz utwo-
rzenia specjalnego rachunku, służącego do gromadzenia środków na spłatę zobowiązań. JST, zwłaszcza 
małe, mogą mieć trudności ze spełnieniem wymogów związanych z emisją obligacji przychodowych oraz 
mogą być zmuszone do korzystania z zewnętrznej pomocy, co zwiększa koszty emisji.

Obligacje oferowane w ofertach publicznych obejmowały około 15% wyemitowanych 
w 2005 r. obligacji komunalnych i były kierowane na RPW ceTO. Podobnie jak w 2004 r. były tam 
uplasowane emisje trzech miast: Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania i Rybnika. Wartość obligacji 
wyemitowanych w trybie publicznym wzrosła z 396,5 mln zł na koniec 2004 r. do 490,5 mln zł na 
koniec 2005 r., a liczba notowanych emisji zwiększyła się z 7 do 8. Ponieważ uplasowanie emisji na 
rynku regulowanym wiąże się z wyższymi kosztami, emisje publiczne miały zdecydowanie wyższą 
wartość niż emisje niepubliczne. Średnia wartość emisji obligacji sprzedawanych w ofertach publicz-
nych wyniosła 61,3 mln zł.

Wprowadzając obligację na rynek regulowany, JST ponosiły dodatkowe koszty. Były to m.in. 
opłaty:

−  pobierane przez agenta emisji za wprowadzenie papieru na rynek regulowany (średnio 
0,25–0,45% wartości emisji)444,

−  na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i giełd za wpis do ewidencji papierów wartościo-
wych, wynoszące 0,06% wartości emisji (nie więcej niż 25 tys. euro),

−  na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych: za przyjęcie obligacji do depozytu 
– 0,01% wartości emisji (nie mniej niż 2 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł), za uczestnictwo 
emitenta w KDPW – 6 tys. zł rocznie, za wypłaty pożytków i wykup papierów – 0,075% 
wartości każdorazowo przekazywanych kwot (nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 
15 tys. zł)445,

−  na rzecz mTS-ceTO − organizatora rynku, na którym notowane są obligacje komunalne: za 
wprowadzenie papieru do obrotu 0,0075% wartości emisji oraz 250 zł za każdy planowany 
rok realizacji praw z instrumentów dłużnych danej emisji (nie mniej niż 1.500 zł łącznie)446,

−  związane z ewentualnym uzyskaniem ratingu; polskie prawo nie wymaga uzyskania ratin-
gu; na koniec 2005 r. długoterminowy rating krajowy miało dziesięć JST447.

443  Oprócz jednostek samorządu terytorialnego obligacje przychodowe mogą być emitowane przez spółki, w których co 
najmniej 50% akcji jest własnością jednostki samorządu terytorialnego bądź spółki wykonującej zadania lub świadczącej 
usługi z zakresu użyteczności publicznej (art. 23a. ustawy o obligacjach).
444  P. Śliwiński, J. Ostrowski, m. Stępniewski: Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji. Warszawa 2005, 
TWiggeR, s. 151–155.
445  Przedstawione dane stanowią tylko uproszczony wyciąg z tabeli opłat KDPW.
446  Według tabeli opłat mTS-ceTO. Przedstawione dane są tylko uproszczonym wyciągiem z tabeli opłat ceTO.
447  na podstawie: Przegląd rynku pozarządowych instrumentów dłużnych. „Rating & Rynek” nr 24/2005 z 31 grudnia 
2005, s. 23.
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mimo wyższych kosztów ponoszonych przez emitenta emisja publiczna może być opłacalna. 
Warunkiem jej opłacalności jest odpowiednia skala emisji448. Wzrost kosztów emisji może być 
bowiem zrekompensowany niższą premią płaconą przez JST nabywcom obligacji w związku z więk-
szą przejrzystością i niższym ryzykiem płynności. ze względu na obowiązek dostarczania przez emi-
tenta informacji o stanie jego finansów nabywca obligacji publicznych ma więcej informacji o emi-
tencie niż nabywca obligacji oferowanych niepublicznie.

Organizatorami emisji obligacji komunalnych są banki, przede wszystkim o rozwiniętej sieci 
oddziałów. Około 2/3 wartości organizowanych emisji skupia się w dwóch bankach: PKO BP Sa 
i Banku Pekao Sa. Do zadań organizatorów emisji należą m.in.: pomoc w przygotowaniu i plasowa-
niu emisji, a w przypadku rynku niepublicznego także prowadzenie depozytu obligacji, rozliczenia 
sprzedaży i wykupu obligacji oraz wypłaty odsetek. Banki – organizatorzy emisji – mogą też gwa-
rantować objęcie emisji.

nabywcami obligacji komunalnych byli głównie inwestorzy krajowi, przede wszystkim banki. na 
koniec 2005 r. banki miały około 3/4 wartości obligacji komunalnych znajdujących się w obiegu.

Rynek wtórny

Obrót obligacjami komunalnymi sprzedawanymi w ofertach publicznych odbywa się na regu-
lowanym rynku pozagiełdowym RPW ceTO. W 2005 r. obroty na rynku regulowanym wyniosły 
8,6 mln zł, podczas gdy w 2004 r. 195,4 mln zł. W 2003 r. obroty obligacjami komunalnymi wynio-
sły tylko 1 mln zł. niska wartość pojedynczej emisji w porównaniu z obligacjami skarbowymi oraz 
zmienne oprocentowanie449 powodują, że obligacje komunalne nie są kupowane przez inwestorów 
krótko- i średnioterminowych.

informacje o obrotach na rynku nieregulowanym nie są dostępne.

Perspektywy

czynnikami, które mogą ograniczać dalszy rozwój rynku obligacji komunalnych, są jego silna 
segmentacja oraz dominacja emisji o małej wartości. utrudnia to dostęp do rynku zarówno małym, 
jak i dużym inwestorom oraz uniemożliwia stosowanie efektywnych strategii inwestycyjnych. Jed-
nym z proponowanych sposobów zwiększenia atrakcyjności emisji mogłoby być grupowanie emi-

448  zdaniem Prezesa mTS-ceTO wartość emisji powinna wynosić co najmniej 100 mln zł. Patrz: Uczestnicy niebankowi 
zwiększą obroty papierami skarbowymi. Rozmowa z Prezesem zarządu mTS-ceTO, „Parkiet” z 27 lutego 2006 r.
449  Obligacje komunalne mają na ogół zmienne oprocentowanie, a obligacje o zmiennym oprocentowaniu mają niższą 
płynność niż obligacje o stałym oprocentowaniu.

Wykres 5.2.18. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych – udział w rynku obligacji 
komunalnych w 2005 r.

Źródło: Fitch Polska Sa.
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tentów i emitowanie obligacji przez związki jednostek terytorialnych450. Wspólne emisje obligacji 
pozwalają zmniejszyć ryzyko inwestycyjne oraz zwiększyć płynność inwestycji. emitenci ponoszą wte-
dy niższe koszty z tytułu niższych premii za ryzyko i płynność451. Większe emisje obligacji komu-
nalnych pozwoliłyby również na korzystanie w większym stopniu z rynku publicznego. Takie emisje 
byłyby bardziej popularne wśród inwestorów.

czynnikiem, który będzie sprzyjać rozwojowi rynku obligacji komunalnych, jest korzystanie przez 
Polskę, jako członka ue, z funduszy strukturalnych. Fundusze ue są w dużym stopniu adresowane do 
JST (np. europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Konieczność posiadania własnego wkładu pie-
niężnego podczas realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez ue będzie zmuszać 
JST do poszukiwania dodatkowych źródeł pieniędzy, m.in. w drodze emisji obligacji.

emisja obligacji komunalnych jako instrument zaciągania długów przez jednostki samorządu 
terytorialnego podlega limitom, wynikającym z ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych452. ustawa ta określa maksymalne wielkości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego:

−  łączna kwota długu nie może przekraczać 60% dochodów jednostki samorządowej w da-
nym roku,

−  łączna kwota rat zadłużenia spłacanych w danym roku nie może przekroczyć 15% docho-
dów planowanych na ten rok.

W 2005 r. łączna kwota długu JST stanowiła 20,4% ich dochodów. limity zadłużania się JST 
nie powinny zatem istotnie hamować rozwoju rynku obligacji komunalnych, choć dla niektórych JST 
mogą stanowić pewne ograniczenie przeprowadzania emisji.

5.2.2.4. Długoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych

Długoterminowe bankowe papiery dłużne (DBPD) to papiery wartościowe, których emitenta-
mi są banki komercyjne, a termin zapadalności wynosi co najmniej 1 rok453. DBPD są emitowane 
w formie obligacji bankowych i bankowych papierów wartościowych.

Wielkość rynku

W 2005 r. na polskim rynku znajdowały się DBPD o wartości 3,0 mld zł454. na kwotę tę składają 
się zobowiązania polskich banków komercyjnych z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 
w kwocie 0,9 mld zł, obligacje europejskiego Banku inwestycyjnego w kwocie 1,77 mld zł oraz wyemi-
towane przez banki hipoteczne obligacje nominowane w walutach obcych na sumę 356 mln zł.

W krajach strefy euro papiery dłużne emitowane przez krajowe banki są ważnym źródłem 
pozyskania pieniądza. Są one drugim, po papierach skarbowych, segmentem rynku papierów dłuż-
nych. na koniec 2005 r. stanowiły około 35% całego rynku papierów dłużnych krajów strefy euro455. 
W Polsce DBPD emitowane przez banki krajowe stanowią 0,4% całego krajowego rynku długoter-
minowych papierów dłużnych. Również w relacji do pasywów banków emisje dłużnych papierów 
w Polsce są niewielkim źródłem pozyskania pieniądza. W krajach strefy euro na koniec 2005 r. rela-
cja zadłużenia banków z tytułu emisji papierów dłużnych do ich pasywów wyniosła 16,3%, w Pol-
sce 1,6%456. Przyczyną tak dużych różnic była przede wszystkim odmienna sytuacja płynnościowa 
sektora bankowego w Polsce i strefie euro.

450  m. noel, J.W. Brzeski: Rynek obligacji komunalnych w Polsce – stan, podstawowe problemy i największe wyzwania. 
Opracowanie przygotowane na seminarium BRe – caSe, Warszawa 2006.
451  Tego typu rozwiązanie istnieje np. w Szwajcarii. Patrz: J.a. Batten, T.a. Fetherston, P.g. Szilagyi: European fixed.
income market, england, 2004, John Wiley & Sons, ltd, s. 423.
452  Dz.u. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
453  listy zastawne są omawiane w odrębnym podrozdziale.
454  W przypadku stanów zadłużenia banków z tytułu emisji własnych papierów dłużnych, jeżeli nie wskazano inaczej, 
dane dotyczą końca okresu.
455  Wskaźnik ten obejmuje papiery zabezpieczone i niezabezpieczone. W krajach strefy euro papiery zabezpieczone są istot-
ną częścią DBPD. ich udział szacuje się na 40–50%. nawet po wyłączeniu papierów zabezpieczonych pozyskiwanie środków 
przez banki w drodze emisji papierów dłużnych ma wielokrotnie większe znaczenie w strefie euro niż w Polsce.
456  Obliczono dla krajów strefy euro na podstawie ECB Monthly Bulletin, March 2006, dla Polski dane NBP.
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W latach 2004–2005 zaszły istotne zmiany w strukturze czynników dynamizujących rozwój ryn-
ku bankowych papierów dłużnych. Do końca 2003 r. czynnikiem rozwoju rynku bankowych papierów 
dłużnych były emisje w walucie krajowej, przede wszystkim oferty publiczne obligacji „antypodatko-
wych”. Objęcie wszystkich dochodów kapitałowych podatkiem spowodowało zaprzestanie dalszej 
emisji obligacji „antypodatkowych”457. Proces ten znalazł odzwierciedlenie w strukturze obligacji ban-
kowych. Od 2004 r. spadał udział papierów emitowanych w ofertach publicznych.

W 2005 r. banki coraz częściej decydowały się na emisje zagraniczne w walutach obcych, co 
wynikało ze wzrostu portfela kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych458. Obli-
gacje nominowane w walutach obcych nie mogły być sprzedawane na rynku krajowym, ze względu 
na brak popytu ze strony niebankowych instytucji finansowych. Rezultatem tego był dynamiczny 
wzrost wartości obligacji nominowanych w walutach obcych kierowanych na rynek zagraniczny.

na koniec 2004 r. wartość zobowiązań banków komercyjnych z tytułu emisji w walutach 
obcych wyniosła 2,36 mld zł (wzrost o 143,9% w porównaniu z poprzednim rokiem), a na koniec 
2005 r. 4,52 mld zł (wzrost o 91,3%). zobowiązania w walutach obcych stanowią już blisko poło-
wę zobowiązań ogółem banków z tytułu emisji własnych papierów dłużnych.

Tabela 5.2.13. Struktura walutowa zadłużenia banków z tytułu emisji obligacji w latach 1998–2005 
(stan na koniec roku)

Rok Udział papierów nominowanych w walutach obcych 
w wartości BPD w obiegu (w %)

1998 46,5

1999 5,9

2000 27,8

2001 32,1

2002 22,7

2003 18,6

2004 36,6

2005 43,3

Źródło: nBP.

457  mechanizm obligacji „antypodatkowych” został opisany w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002 –2003. 
Warszawa 2004, nBP, s. 183.
458  głównym emitentem obligacji w walutach obcych był BPH. Bank ten emituje euroobligacje na rynek londyński.

Wykres 5.2.19. Zadłużenie krajowych banków komercyjnych z tytułu emisji DBPD w walucie 
krajowej

Źródło nBP.
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Rynek pierwotny

W 2005 r. banki krajowe nie emitowały DBPD w trybie publicznym. W październiku 2005 r. do 
obrotu publicznego na gPW zostały natomiast wprowadzone obligacje zagraniczne citi Bank n.a., 
nominowane w dolarach amerykańskich459.

W 2005 r. banki wyemitowały w trybie niepublicznym DBPD o wartości 388 mln zł. Organiza-
cja rynku pierwotnego DBPD była taka sama jak organizacja rynku KBPD.

Rynek wtórny

Obligacje banków komercyjnych mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym i nie-
regulowanym. Rynkami regulowanymi dla obrotu wtórnego były RPW ceTO i gPW. W 2005 r., 
podobnie jak w roku poprzednim, na RPW ceTO były zarejestrowane obligacje 4 banków krajowych, 
a na gPW obligacje jednego banku krajowego. Wartość publicznych obligacji bankowych w obiegu 
wyniosła na koniec 2005 r. 123 mln zł. Obroty brutto tymi obligacjami wyniosły 1,1 mld zł, z czego 
99,7% przypadało na RPW ceTO. Tak wysoki udział RPW ceTO w obrotach ogółem na regulowanym 
rynku wtórnym wynikał z wykupu w 2005 r. obligacji „antypodatkowych”. Obroty przypadające na 
obligacje podlegające wykupowi w 2005 r. stanowiły 99,5% całości obrotów obligacjami bankowy-
mi na RPW ceTO (wartość obligacji długoterminowych znajdujących się na tym rynku wyniosła na 
koniec 2004 r. 620 mln zł, a na koniec 2005 r. 90 mln zł)460.

Przedmiotem obrotu były też obligacje europejskiego Banku inwestycyjnego. Obroty tymi obli-
gacjami wyniosły 423,9 mln zł, przy czym ich zasadnicza część przypadła na transakcje poza obro-
tem regulowanym (96,6%).

Obligacje bankowe są papierami mało płynnymi. Przyczyną jest przede wszystkim mała war-
tość pojedynczych emisji, ale także brak obligacji o długich okresach wykupu461. największa emisja 

459  W 2005 r. nie zanotowano obrotu tymi obligacjami.
460  Dane KDPW.
461  Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. Warszawa 2005, nBP, s. 253–254.

OBlIgacjE EUROPEjSKIEgO BanKU InWEStycyjnEgO

europejski Bank inwestycyjny (eBi) jako instytucja finansowa unii europejskiej1 realizuje 
w Polsce program emisji dłużnych papierów wartościowych o wartości docelowej 3 mld zł. 
Program ten zakłada emisje obligacji o różnych terminach zapadalności (od 1 roku do 30 lat) 
i różnych formach oprocentowania (oprocentowanie stałe, zmienne, obligacje zerokuponowe, 
obligacje indeksowane).

Program emisji papierów dłużnych podlega przepisom polskiego prawa i umożliwia 
eBi pozyskanie polskiej waluty na krajowym rynku kapitałowym na finansowanie projektów 
realizowanych w Polsce.

Obligacje są oferowane w trybie publicznym. W dniu 24 października 2001 r. Rada 
gPW dopuściła obligacje eBi do obrotu giełdowego. 26 listopada 2001 r. zostały wprowadzo-
ne do obrotu obligacje pierwszej serii, zerokuponowe na okaziciela, o terminie wykupu 
15 grudnia 2011 r.

1 eBi został utworzony w 1958 r. na mocy Traktatu Rzymskiego w celu udzielania kredytów finansujących pro-
jekty inwestycyjne zgodnie z założeniami strategii unii europejskiej. Przedmiotem kredytowania są w szczególno-
ści projekty z zakresu rozwoju regionalnego, sieci komunikacji europejskiej, transportu, telekomunikacji i energe-
tyki, międzynarodowej konkurencyjności i integracji przemysłu europejskiego, również w zakresie małej i średniej 
przedsiębiorczości, a także ochrony środowiska i oszczędności energii.
Źródło: gPW.

Ramka 5.2.4
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obligacji bankowej, której wykup wykraczał poza 2005 r., wyniosła 62 mln zł, natomiast wartość naj-
większych emisji obligacji skarbowych zbliżała się do 30 mld zł.

informacje o obrotach DBPD na rynku nieregulowanym nie są dostępne.

Inwestorzy

Publiczne emisje obligacji bankowych były kierowane przede wszystkim do nabywców indy-
widualnych. niepubliczne emisje są natomiast na ogół kierowane do nabywców instytucjonalnych.

Perspektywy

emisja papierów dłużnych jako źródło pozyskania pieniądza przez polskie banki komer-
cyjne odgrywa marginalną rolę. Podstawową przyczyną jest nadpłynność systemu bankowego. 
Jednak zmiany zachodzące w strukturze oszczędzania gospodarstw domowych, polegające na 
obniżaniu się udziału depozytów bankowych na rzecz funduszy inwestycyjnych, będą zmuszać 
banki do poszukiwania nowych źródeł pozyskania pieniądza. Źródłem tym mogą być m.in. emi-
sje długoterminowych bankowych papierów dłużnych. Tej tendencji może sprzyjać rosnące zna-
czenie kredytów mieszkaniowych, które są z natury aktywami długoterminowymi. Proces ten 
będzie sprzyjał zmianie struktury papierów dłużnych emitowanych przez banki – wzrośnie zna-
czenie DBPD kosztem KBPD.

5.2.2.5. Listy zastawne

emitentami listów zastawnych w Polsce mogą być jedynie banki hipoteczne462, które pro-
wadzą działalność na postawie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych463. Od 
2002 r. nie zmieniły się skład grupy tych banków oraz ich liczba464. Systematycznie rosło nato-
miast ich zadłużenie z tytułu emisji listów zastawnych, które na koniec 2005 r. wyniosło 1 762,79 
mln zł (wykres 5.2.20). Wartość nowych emisji listów zastawnych wyniosła 882,61 mln zł. mimo 
że w 2005 r. wartość tego zadłużenia wzrosła o 73,6%, znaczenie listów zastawnych, zarówno 
z punktu widzenia rozwoju sektora bankowego w Polsce, jak i rynku kapitałowego, było nadal 
niewielkie.

Wśród emitentów listów zastawnych dominowały dwa podmioty, których udział w wartości 
emisji łącznie wynosił 97,6%. największą liczbę emisji (14 na 23 ogółem) przeprowadził BRe Bank 

462  W niektórych krajach europejskich emitentami listów zastawnych mogą być również banki uniwersalne.
463  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz.u. z 2003 r., 
nr 99, poz. 919).
464  W 2005 r. działalność prowadziły 4 banki hipoteczne. zmieniły się jedynie nazwy dwóch z nich. BRe Bank Hipo-
teczny Sa do końca 2004 r. prowadził działalność pod nazwą Rheinhyp BRe Bank Hipoteczny Sa, a HypoVereinsbank Bank 
Hipoteczny Sa z dniem 25 listopada 2004 r. zmienił nazwę na BPH Bank Hipoteczny Sa. Dwa pozostałe banki to Śląski 
Bank Hipoteczny Sa oraz nykredit Bank Hipoteczny Sa.

Wykres 5.2.20. Zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych w Polsce 
w latach 2002–2005

Źródło: nBP.
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Hipoteczny. W 2005 r. bank ten przeprowadził dwie emisje listów zastawnych o łącznej wartości 
110 mln zł (pod względem wartości zobowiązań z tytułu emisji jego udział w rynku na koniec 
2005 r. wyniósł 51,8%). znacznie większe emisje w tym samym roku przeprowadził BPH Bank Hipo-
teczny (600 mln zł). Wpłynęło to na wzrost jego udziału w strukturze zadłużenia z tytułu emisji 
z 15,3% w 2004 r. do 45,8% w 2005 r. Były to głównie emisje nominowane w złotych, co spowo-
dowało, że zwiększył się udział tych instrumentów w całości zadłużenia.

Podstawowe dane dotyczące niepublicznych i publicznych emisji hipotecznych listów zastaw-
nych w Polsce przedstawia tabela 5.2.14. W dotychczasowej 6-letniej historii tego rynku listy zastaw-
ne były emitowane głównie w trybie niepublicznym.

Tabela 5.2.14. Emisje hipotecznych listów zastawnych w Polsce

Nazwa banku Data emisji Termin 
zapadalności

Wartość emisji 
(mln) Waluta emisji

BRE Bank Hipoteczny SA 28.06.2000 5-letnie 5 PLN

14.09.2001 3-letnie 10 USD

14.09.2001 3-letnie 5 EUR

20.11.2001 4-letnie 10 USD

20.05.2002 6-letnie 10 USD

20.05.2002 7-letnie 10 EUR

29.07.2002 4-letnie 50 PLN

10.04.20031 5-letnie 200 PLN

20.05.2003 6-letnie 20 EUR

23.10.20031 5-letnie 200 PLN

20.05.2004 5-letnie 25 EUR

20.05.2004 5-letnie 25 USD

14.04.20051 5-letnie 100 PLN

21.11.2005 5-letnie 10 USD

BPH Bank Hipoteczny SA 29.12.2000 10-letnie    3,63 EUR

29.04.2002 5-letnie 22 PLN

16.05.2002 5-letnie 8 PLN

16.05.2002 5-letnie 10 PLN

2.06.20051 7-letnie 200 PLN

18.08.2005 3-letnie 150 PLN

21.11.20051 5-letnie 400 PLN

Śląski Bank Hipoteczny SA 24.01.2003 4-letnie 3 EUR

29.11.2004 3-letnie 30 PLN

1 emisje w trybie oferty publicznej.

Źródło: nBP.

Wtórny obrót listami zastawnymi może się odbywać zarówno na rynku publicznym, jak i nie-
publicznym465. Obrót publiczny jest zorganizowany przez mTS-ceTO. Funkcję organizatorów, agen-
tów płatniczych, dealerów oraz depozytariuszy niepublicznych listów zastawnych pełnią najczęściej 
banki macierzyste banków hipotecznych. W 2005 r. na mTS-ceTO było notowanych 5 emisji listów 
zastawnych, tj. o trzy więcej niż w 2004 r. W przeciwieństwie do 2004 r., w 2005 r. nie odnotowano 
jednak żadnych obrotów listami zastawnymi na tym rynku466.

W 2005 r. w strukturze nabywców listów zastawnych emitowanych w trybie niepublicznym467 
wzrósł udział banków, co spowodowało, że ponownie stały się one głównym inwestorem na tym 
rynku (wykres 5.2.21). udział międzynarodowych instytucji finansowych zmniejszył się z 45,4% 
w 2004 r. do 27,6% w 2005 r., a udział funduszy inwestycyjnych w strukturze nabywców nieznacz-
nie się obniżył i na koniec roku wyniósł 4,8%. udział niebankowych instytucji finansowych pozo-

465  informacje o obrotach na rynku niepublicznym nie są dostępne.
466  Wartość obrotów listami zastawnymi w 2004 r. była o 107% wyższa niż w 2003 r. i wyniosła 122 mln zł.
467  mTS-ceTO nie publikuje informacji o strukturze nabywców na rynku publicznym. analiza struktury inwestorów przed-
stawiona w niniejszym rozdziale dotyczy tylko rynku niepublicznego.
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stawał niewielki468. należy jednak pamiętać, że niewielka wartość wyemitowanych w Polsce listów 
zastawnych powoduje, że istotne zmiany w strukturze nabywców mogą być skutkiem niskiej bazy.

Perspektywy

Rynek listów zastawnych pozostawał niewielką częścią polskiego rynku kapitałowego, a ich 
wykorzystanie nie było tak powszechne jak w innych krajach europejskich. Rynek ten funkcjonuje od 
sześciu lat. O jego kształcie i tempie rozwoju w znacznej mierze zdecydowały banki uniwersalne, 
które należą do tych samych grup bankowych co banki hipoteczne. Decyzja o wyborze określonej 
strategii refinansowania kredytów mieszkaniowych jest bowiem często podejmowana na szczeblu 
grupy, a banki uniwersalne – mając nad bankami hipotecznymi przewagę pod względem wartości 
udzielanych kredytów mieszkaniowych – miały znaczny wpływ na te decyzje.

emisjom listów zastawnych w Polsce często towarzyszyła nadsubskrypcja. może to świadczyć 
o tym, że istnieje duży popyt na bezpieczne długoterminowe papiery wartościowe. Wydaje się, że 
obserwowany obecnie w Polsce stopniowy odpływ depozytów z sektora bankowego do innych insty-
tucji finansowych (zwłaszcza do funduszy inwestycyjnych) oraz utrzymujące się wysokie tempo wzro-
stu kredytów mieszkaniowych prawdopodobnie spowodują zmiany w zakresie źródeł finansowania 
banków w najbliższym czasie. W Polsce nie będzie raczej możliwe osiągnięcie przez banki hipo-
teczne takiego udziału w finansowaniu kredytów hipotecznych jak na Węgrzech. Banki hipoteczne 
na Węgrzech finansują listami zastawnymi ponad 60% kredytów hipotecznych (głównie mieszka-
niowych) całego sektora bankowego469. europejskie doświadczenia wskazują, że pomimo komple-

468  W listy zastawne mogą inwestować następujący inwestorzy instytucjonalni:  
− zakłady ubezpieczeń do 10% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia-
łalności ubezpieczeniowej, Dz.u. z 2003 r. nr 124, poz. 1151 z późn. zm.),  
− fundusze inwestycyjne otwarte: do 80% wartości aktywów funduszu, ale nie więcej niż 25% wartości aktywów w listy 
zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny (ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.u. 
z 2004 r., nr 146, poz. 1546), 	
− fundusze inwestycyjne zamknięte nie więcej niż 25% wartości aktywów w listy zastawne wyemitowane przez jeden 
bank hipoteczny, 	
− Otwarte Fundusze emerytalne do 40% wartości aktywów, w tym nie więcej niż 15% w listy zastawne inne niż zde-
materializowane (Rozporządzenie Rm z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwar-
tego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ogra-
niczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne, Dz.u. z 2004 r. nr 32, poz. 276).
469  Wprowadzenie korzystnych regulacji podatkowych na Węgrzech spowodowało, że znaczna część kredytów mieszkaniowych 
została skoncentrowana w bankach hipotecznych, co umożliwiło im pozyskiwanie kapitału na rynkach zagranicznych.

Wykres 5.2.21. Struktura inwestorów na niepublicznym rynku listów zastawnych (wg stanu 
na koniec roku)

    2004 r.     2005 r.

Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych uzyskanych od banków DSPW i (lub) DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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mentarnego korzystania z różnych instrumentów opartych na aktywach hipotecznych, np. mBS 
(ang. mortgage backed securities), to głównie listy zastawne470 uzupełniają finansowanie depozy-
tami klientów. ze względu na uwarunkowania prawne (emisje listów zastawnych mogą przeprowa-
dzać jedynie banki hipoteczne) w Polsce tego typu scenariusz jest niemożliwy.

W unii europejskiej udział depozytów w finansowaniu kredytów hipotecznych systematycznie 
się zmniejsza (w 2005 r. wynosił 60%)471. zwiększa się natomiast znaczenie sekurytyzacji472, gdyż 
w niektórych krajach istnieje możliwość wykorzystania papierów dłużnych zabezpieczonych akty-
wami (aBS – ang. asset backed securities) jako zabezpieczenia emisji listów zastawnych. W innych 
krajach listy zastawne mogą być zabezpieczeniem emisji aBS-ów473. Szerszemu wykorzystaniu 
instrumentów z grupy covered bonds będą ponadto sprzyjały regulacje Dyrektywy cRD, która wpro-
wadza uprzywilejowane warunki finansowania wierzytelności hipotecznych listami zastawnymi nie-
mającymi ratingu.

Pojawiają się sygnały świadczące, że polskie banki hipoteczne szukają nisz rynkowych, w któ-
rych ich pozycja konkurencyjna względem banków komercyjnych byłaby silniejsza. Takim obszarem 
staje się np. finansowanie i refinansowanie inwestycji w nieruchomości podejmowanych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego. W związku z przystąpieniem Polski do unii europejskiej oraz więk-
szą dostępnością środków finansowych z funduszy regionalnych i strukturalnych należy się bowiem 
spodziewać wzrostu zadłużenia JST. Będą to mogły wykorzystać banki hipoteczne, które w swojej 
działalności koncentrują się na kredytowaniu przedsiębiorstw i finansowaniu nieruchomości komer-
cyjnych. Dzięki wykorzystaniu publicznych listów zastawnych w project finance474 i powołaniu do 
tego spółki celowej JST nie są bowiem ograniczone limitami zadłużenia wynikającymi z ustawy o fi-
nansach publicznych475. Jednak do tej pory na polskim rynku nie zostały wyemitowane żadne 
publiczne listy zastawne476. można się spodziewać, że w najbliższym czasie utrzyma się dotych-
czasowe tempo rozwoju rynku listów zastawnych.

5.2.2.6. Obligacje NBP

W 2005 r. nie nastąpiły zmiany zadłużenia nBP z tytułu wyemitowanych obligacji477. Na ryn-
ku znajdowały się obligacje nBP o wartości 7,82 mld zł, wyemitowane dla banków w 2002 r.

Transakcje obligacjami nBP są zawierane sporadycznie i wynikają z operacji warunkowych. War-
tość obrotu obligacjami nBP wyniosła w 2005 r. 4,5 mld zł. W 2004 r. obroty te wyniosły 1,7 mld zł.

5.2.3. Rynek instrumentów udziałowych o charakterze zbywalnym

Rynek instrumentów udziałowych o charakterze zbywalnym obejmował oprócz akcji również 
takie instrumenty, jak prawa do akcji, prawa poboru oraz prawa pierwszeństwa.

470  listy zastawne zaliczane są do grupy tzw. covered bonds, tj. papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie 
lub gwarancjami rządowymi.
471  n. de Teran: Innovative techniques for funding, “The Banker” Special Supplement: New Trends in European Mort-
gages, “The Banker”, november 2005.
472  Szerzej na temat sekurytyzacji w ramce 4.1.1.
473  B. meluch: Refinansowanie kredytów hipotecznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. „Finansowanie Nieru-
chomości" nr 1/2005.
474  Jest to najczęściej stosowana metoda finansowania nieruchomości JST. Szerzej nt. project finance: K. Brzo-
zowska: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach Project Finance. Warszawa 
2005, CeDeWu.
475  ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.u. z 2005 r., nr 249, poz. 2104).
476  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.u. z 2003 r., nr 99, 
poz. 919) banki hipoteczne mogą emitować dwa rodzaje listów zastawnych: hipoteczne oraz publiczne. Hipoteczne listy 
zastawne są zabezpieczone hipoteką, a podstawą emisji publicznych listów zastawnych są wierzytelności banku hipo-
tecznego z tytułu kredytów dla sektora publicznego.
477  Szerzej na temat rynku obligacji nBP: Rozwój systemu finansowego Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004, 
nBP, s. 187–188; Rozwój systemu finansowego Polsce w 2004 r., Warszawa 2005, NBP, s. 191. 
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5.2.3.1. Rynek akcji na GPW

Kapitalizacja GPW

W 2005 r. na wartość akcji przedsiębiorstw będących w obrocie na gPW, a więc na wielkość 
rynku akcji, miały wpływ: zmiany cen akcji, wprowadzanie spółek na rynek, ich wycofywanie oraz no-
we emisje akcji spółek już notowanych.

utrzymywała się tendencja wzrostowa rynku zapoczątkowana wiosną 2003 r. W 2005 r. kapi-
talizacja spółek krajowych wzrosła o 44%, do 308,4 mld zł. Po uwzględnieniu spółek zagranicznych 
kapitalizacja giełdy wyniosła 424,9 mld zł i była o 46% wyższa niż w poprzednim roku. indeks giełdo-
wy Wig wzrósł o 33,7%, osiągając pod koniec roku (27 grudnia) najwyższy odnotowany dotychczas 
poziom, tj. 36.068,56 pkt. największą stopę zwrotu przyniosły inwestycje w największe spółki noto-
wane na gPW, o czym świadczy wzrost indeksu Wig20 o 35,4%. indeks rynku równoległego WiRR 
wzrósł o 15,4%, co było znacznie słabszym rezultatem niż w 2004 r. (73%). Szybszy wzrost wartości 
dużych spółek był w dużej mierze efektem hossy na rynkach surowców (wysokie ceny ropy naftowej 
i miedzi) oraz dobrych wyników finansowych banków478. Wzrost wartości indeksu Wig20 był także 
skutkiem popytu na akcje spółek z tego indeksu zgłaszanego przez inwestorów zagranicznych, którzy 
preferują inwestycje w duże, bardziej płynne spółki479. chociaż w ujęciu rocznym główne indeksy gPW 
znacznie zyskały na wartości, w 2005 r. doszło do dwóch korekt, pierwszej w marcu i kwietniu (spa-
dek Wig20 o 11,2%), drugiej w październiku (spadek Wig20 o 7,1%). Jesienna korekta była głównie 
rezultatem zwiększonego ryzyka inwestycyjnego wynikającego z niepewności spowodowanej sytuacją 
polityczną związaną z wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi.

na utrzymanie dobrej koniunktury wpłynęła poprawa sytuacji gospodarczej Polski, co znalazło 
odzwierciedlenie we wzroście zysków spółek. Przynależność do ue zwiększyła ponadto zaufanie do 
polskiego rynku. W warunkach nadal niskich stóp procentowych na świecie i dużej dostępności kapi-
tału480 przyczyniło się to do zwiększenia napływu kapitału na gPW oraz na inne rynki regionu, 
powodując dalszy wzrost cen akcji481.

W 2005 r. liczba ofert na rynku pierwotnym (ang. Initial Public Offering – IPO) wyniosła 35 
i była tylko o jedną ofertę mniejsza niż w poprzednim roku. całkowita wartość iPO, obejmująca 

478  W dniu 30 grudnia 2005 r. w skład indeksu Wig20 wchodziło 10 spółek z sektorów: paliwowego, miedziowego 
i bankowego. Stanowiły one 70,2% wartości tego indeksu, podczas gdy rok wcześniej było to 7 spółek mających 61% 
udziału w Wig20. liczba banków w Wig20 nie zmieniła się (5), ale ich udział w indeksie Wig20 zmalał z 43,2% na koniec 
2004 r. do 33,5% na koniec 2005 r.
479  Według danych nBP na koniec listopada 2005 r. spółki z Wig20 stanowiły 71,2% portfela inwestorów zagranicznych, 
natomiast spółki z miDWig 18,6%.
480  Według danych european Fund and asset management association w 2004 r. napływ środków do funduszy uciTS 
w europie wyniósł 203 mld euro. W 2005 r. napływ środków był jeszcze większy i wyniósł 378 mld euro. 
481  główne indeksy giełdowe w Pradze (PX 50) i Budapeszcie (BuX) wzrosły o 42,7% i 41%. Świadczy to m.in. o dużym 
popycie na akcje spółek notowanych na giełdach naszego regionu. Kapitał zagraniczny napływał na gPW przez większą 
część 2005 r. Odpływ kapitału zagranicznego zanotowano w lutym i kwietniu oraz październiku, listopadzie i grudniu. 

Wykres 5.2.22. Indeksy WIG i WIG20 w latach 2003–2005

Źródło: gPW.
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publiczną sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, a także nowe emisje, była jednak 
o prawie 47% niższa niż w 2004 r. i wyniosła 6,98 mld zł. na dużą wartość ofert pierwotnych 
w 2004 r. znaczny wpływ miała oferta PKO BP (7,89 mld zł), stanowiąca 60% wartości wszystkich 
ofert w tym roku. Większość debiutujących w 2005 r. spółek była własnością prywatną (28 spółek). 
Skarb Państwa wprowadził do obrotu giełdowego akcje siedmiu podmiotów. Pod względem war-
tości ofert to Skarb Państwa był ponownie największym podmiotem zbywającym, oferując akcje 
o wartości 4,9 mld zł (2,08 mld zł w przypadku ofert prywatnych właścicieli). Wartość nowych emi-
sji akcji przeprowadzanych w ramach iPO wyniosła 5,25 mld zł i była prawie 3,5-krotnie wyższa niż 
w 2004 r. (1,52 mld zł)482. Wynikało to ze sposobu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Spółki nale-
żące do Skarbu Państwa wchodziły na giełdę, głównie dokonując nowych emisji akcji (łącznie o war-
tości 4,35 mld zł). Taka polityka umożliwiała mSP częściową prywatyzację spółek i zachowanie nad 
nimi kontroli, a spółki mogły z kolei pozyskać kapitał niezbędny do dalszego rozwoju. Pierwotne 
oferty publiczne przeprowadzane przez prywatnych właścicieli były w dużej mierze sposobem wyj-
ścia z inwestycji (wartość nowych emisji 903 mln zł).

482  Spółki mogą wchodzić na rynek giełdowy, emitując nowe akcje, sprzedając akcje starych emisji bądź oferując inwe-
storom pakiet akcji zawierający akcje zarówno starej, jak i nowej emisji. Sposób konstrukcji oferty ma znaczenie dla doka-
pitalizowania spółki. Środki zgromadzone w wyniku sprzedaży akcji nowej emisji zostają w spółce i najczęściej są prze-
znaczone na sfinansowanie inwestycji, podczas gdy sprzedaż starych akcji jest sposobem dotychczasowych inwestorów 
na wyjście z inwestycji i nie dostarcza spółce środków pieniężnych.

Wykres 5.2.23. Kapitalizacja GPW w latach 1998–2005

Źródło: gPW, obliczenia nBP na podstawie danych gPW i guS.
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Źródło: FeSe.

48 34 33 25 15 7 4 3 2 1

626

35
0

100

200

300

400

500

600

700

Lo
nd

yn
*

Os
lo

W
ar

sz
aw

a

Eu
ro

ne
xt

Lu
ks

em
bu

rg

OM
X

W
ie

de
ń

Br
at

ys
ła

w
a

Fr
an

kf
ur

t

Lu
bl

an
a 

Pr
ag

a

Bu
da

pe
sz

t



5

Rynki finansowe

ROzWóJ SySTemu FinanSOWegO W POlSce W 2005 R. 229

W 2005 r. na gPW zadebiutowały dwie spółki zagraniczne (amRest i Skyeurope), wprowadza-
jąc do obrotu akcje o łącznej wartości 493,7 mln zł. Oznaczało to spadek w porównaniu z po-
przednim rokiem o 50% pod względem liczby ofert i o 76,9%, biorąc pod uwagę ich wartość483. 
Tym samym liczba zagranicznych podmiotów obecnych na polskiej giełdzie wzrosła do siedmiu, a ich 
łączna kapitalizacja na koniec 2005 r. wyniosła 116,5 mld zł (wzrost o 50,5%).

Pod względem liczby iPO giełda warszawska uplasowała się na trzecim miejscu w europie po 
giełdzie w londynie i Oslo (wykres 5.2.24), a pod względem wartości ofert pierwotnych gPW zaję-
ła siódme miejsce. Świadczyło to o stosunkowo niewielkiej średniej wartości debiutujących pod-
miotów (199,5 mln zł).

główną przyczyną utrzymania się dużej liczby debiutów w 2005 r. była dobra koniunktura na 
rynku kapitałowym, jak również duży popyt ze strony inwestorów, o czym świadczą znaczne reduk-
cje zleceń w trakcie ofert pierwotnych484. Wysokie wyceny notowanych podmiotów w sytuacji usta-
bilizowanych kosztów wprowadzania spółek do obrotu sprawiły, że emisja akcji na gPW była jed-
nym z najtańszych źródeł pozyskania kapitału. Wpłynęło to na zwiększenie zainteresowania przed-
siębiorstw wejściem na giełdę.

Wartość nowych emisji w 2005 r. wyniosła 13,2 mld zł i była najwyższa w historii gPW. W cią-
gu 2004 i 2005 r. przedsiębiorstwa pozyskały za pośrednictwem giełdy prawie 25 mld zł. Biorąc pod 
uwagę mniejszy stan zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytu bankowego w tych latach, świad-
czyło to o zmianie preferencji przedsiębiorstw co do źródeł finansowania działalności485.

Według danych gPW486 średni koszt (mediana) przeprowadzenia pierwszej oferty na gPW 
w latach 2004–2005 stanowił 5,29% wartości oferty, a koszt pozyskania kapitału poprzez kolejne 
emisje był jeszcze niższy.

ze względu na dużą liczbę debiutów w 2005 r. liczba notowanych na gPW spółek wzrosła do 
255. na rynku podstawowym były notowane 242 spółki (razem z 14 nFi), natomiast na rynku rów-
noległym 13. W 2005 r. wskutek przejęcia przez inne spółki oraz ogłoszenia upadłości wycofano 
z obrotu akcje 10 spółek.

483  W 2004 r. na gPW zadebiutowały cztery spółki zagraniczne (Borsodchem, iVaX, bmp ag, mOl), a łączna wartość 
ofert wyniosła 2,14 mld zł. W przypadku mOl było to wprowadzenie akcji do obrotu na zasadzie tzw. dual-listing. mOl 
jest równolegle notowany na gPW i na giełdzie budapesztańskiej.
484  najwyższa stopa redukcji zleceń miała miejsce w przypadku oferty zelmera w transzy dla inwestorów indywidualnych 
i wyniosła 98,7%.
485  W 2004 r. zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytu bankowego zmniejszyło się o 4,8 mld zł w stosunku do roku 
poprzedniego, a w 2005 r. wzrosło o 4 mld zł.
486  Ł. Jagiełło: GPW – efektywne źródło kapitału dla przedsiębiorstw. Prezentacja wygłoszona na konferencji „Droga po 
kapitał”, Warszawa, 28 lutego 2006 r.

Wykres 5.2.25. Nowe emisje akcji na GPW w latach 1998–2005

Źródło: KDPW.
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Tabela 5.2.15. Statystyka rynku akcji GPW w latach 2002–2005

2002 2003 2004 2005

Kapitalizacja giełdy na koniec roku (w mln zł)1 110.565 167.717 291.697 424.900

– w tym spółek krajowych 110.565 140.002 214.313 308.418

Liczba spółek znajdujących się w obrocie 216 203 230 255

Liczba spółek debiutujących na giełdzie 5 6 36 35

Liczba spółek wycofanych z obrotu 19 19 9 10

Wartość akcji w wolnym obrocie / kapitalizacja spółek krajowych (w %) 34,4 43,6 41,4 43,1

Indeks WIG

− na początku roku 13.995,2 14.378,1 21.299,4 26.709,5

− minimalny w roku 12.582,4 13.502,7 21.299,4 25.206,5

− maksymalny w roku 16.311,6 22.033,8 26.636,2 36.068,6

Stopa zwrotu z indeksu (w %) 3,2 44,9 27,9 33,7

Liczba rachunków inwestycyjnych na koniec roku (w tys.) 1.016 947 851 853 

Relacja kapitalizacji do PKB (w %) 14,34 20,84 32,99 43,91

1 Kapitalizacja obliczona dla wszystkich spółek notowanych na gPW (zarówno krajowych, jak i zagranicznych).

Źródło: gPW.

Tabela 5.2.16. Liczba spółek notowanych na poszczególnych rynkach GPW w latach 2000–2005

Rodzaj rynku 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Podstawowy 121 + 14 
NFI

123 + 14 
NFI

118 + 14
NFI

112 + 14 
NFI

201 + 14
NFI

228 + 14
NFI

Równoległy 67 61 57 54 15 13

Wolny 23 32 27 23 – –

Źródło: gPW.

Obroty

Wartość obrotów brutto akcjami w 2005 r. w porównaniu z 2004 r. wzrosła o 61% i wyniosła 
191,1 mld zł, co było historycznym rekordem. Średnia wartość obrotów sesyjnych wzrosła o 63,7% 
do 761,3 mln zł. Wzrost wartości obrotów był wynikiem wzrostu cen akcji, większej liczby noto-
wanych spółek oraz panującej na rynku hossy, która zachęcała inwestorów do zwiększenia udziału 
akcji w portfelach. Relacja wartości obrotów do kapitalizacji, która może być miernikiem płynności 
rynku, wyniosła 62% i była niemal o 7 pkt proc. wyższa niż w poprzednim roku (tabela 5.2.17).

chociaż w 2005 r. sytuacja znacznie się poprawiła, gPW charakteryzowała się niższą płyn-
nością w porównaniu z innymi giełdami z regionu. Wartość obrotów w Pradze stanowiła równowar-
tość 35,96 mld euro, czyli 112% kapitalizacji giełdy, natomiast w Budapeszcie wskaźniki te wynio-
sły odpowiednio 19,42 mld euro i 70%, a w Warszawie 24,1 mld euro i 30%. niski poziom obro-
tów na giełdzie warszawskiej wynikał z faktu, że duża część akcji spółek była w posiadaniu inwe-
storów strategicznych i długookresowych inwestorów instytucjonalnych, którzy często stosują stra-
tegię kup i trzymaj.(ang. buy & hold) .

Tabela 5.2.17. Wartość obrotów akcjami na GPW w latach 2002–2005

 2002 2003 2004 2005

Obroty na rynku akcji (w mln zł) 63.662 79.774 118.518 191.095

– średnio na sesję (w mln zł) 255,7 317,8 464,8 761,3

Relacja wartości obrotów akcjami do kapitalizacji spółek 
krajowych (w %) 57,6 57,0 55,3 62,0

Wskaźnik obrotu (w %)1 22,9 29,2 32,3 25,9

Liczba transakcji na sesję 11.358 12.228 15.467 19.277

1 Wskaźnik obrotu dla akcji to relacja wolumenu obrotów akcjami do średniej liczby akcji będących w obrocie i wprow-
adzonych do obrotu w badanym okresie.

uwaga: różnica pomiędzy wskaźnikiem obrotów opartym na wartości obrotów (w 2005 r. 62%) a wskaźnikiem obrotów opartym 
na liczbie sprzedanych akcji (25,9%) wynika z faktu, że w 2005 r. częściej handlowano akcjami o wyższej cenie jednostkowej.
Źródło: gPW.
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Obroty koncentrowały się na akcjach największych spółek wchodzących w skład indeksu Wig20. 
Ponad połowę obrotów na gPW (52%) stanowiły transakcje, których przedmiotem były akcje pięciu spół-
ek. W porównaniu z innymi krajami regionu sytuacja na polskim rynku była pod tym względem znacznie 
lepsza. na przykład w Pradze i Budapeszcie wskaźnik ten przekroczył 80%. Wysoka wartość tego wskaź-
nika dla powyższych giełd jest wynikiem małej liczby notowanych tam podmiotów (odpowiednio: 39 i 44 
spółki). W porównaniu z rynkami rozwiniętymi (np. Deutsche Börse 33,7%, Borsa italiana 43,8%) koncen-
tracja obrotów na gPW jest wyższa. należy jednak pamiętać, że liczba spółek notowanych na tych rynkach 
jest większa (odpowiednio 764 i 282)487. można się spodziewać, że wraz ze wzrostem liczby notowanych 
podmiotów wskaźnik koncentracji obrotów dla polskiej giełdy będzie systematycznie malał.

Tabela 5.2.18. Spółki o największym udziale w obrotach akcjami w 2005 r.

Lp. Spółka Obroty (w mln zł) Udział obrotach na GPW (w %)

1 PKN Orlen 28.335,4 14,8

2 TP SA 25.933,3 13,6

3 PKO BP 16.177,5 8,5

4 KGHM 14.431,0 7,6

5 Pekao 14.392,8 7,5

6 BPH 6.519,5 3,4

7 Lotos 4.584,4 2,4

8 Netia 4.578,9 2,4

9 Agora 3.994,1 2,1

10 Prokom 3.141,7 1,6

Razem 122.088,6 63,9

Źródło: gPW.

Wartość akcji w wolnym obrocie (ang. free float488) w stosunku do kapitalizacji giełdy nie-
znacznie wzrosła i na koniec 2005 r. wyniosła 43,1%. Od 2000 r. obserwowana jest tendencja 

487  Wskaźnik koncentracji obrotów jest pochodną nie tylko liczby spółek notowanych na danym rynku, ale również zróż-
nicowania ich wielkości. Rynek, na którym notowane są akcje spółek o podobnej wielkości, będzie się charakteryzował 
niższym wskaźnikiem koncentracji niż rynek o tej samej liczbie podmiotów, jednak o bardzo zróżnicowanej wielkości.
488  liczba akcji w wolnym obrocie (ang. free float) jest to liczba akcji spółki zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym z wyjątkiem:  
– akcji będących w posiadaniu jednego akcjonariusza bądź grupy akcjonariuszy powiązanych ze sobą, stanowiących co 
najmniej 5% wszystkich wyemitowanych akcji spółki,  
– akcji będących w posiadaniu Skarbu Państwa, 
– akcji własnych spółki przeznaczonych do umorzenia.  
za akcje w wolnym obrocie uznaje się zawsze akcje kontrolowane przez fundusze inwestycyjne i emerytalne, instytucje 
finansowe zarządzające aktywami oraz akcje objęte programami kwitów depozytowych. Dla spółek zagranicznych, któ-
rych akcje notowane są na gPW, free float jest to mediana liczby akcji zdeponowanych w KDPW, liczona każdego dnia 
sesyjnego w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Wykres 5.2.26. Miesięczne obroty akcjami na GPW w latach 2002–2005

uwaga: wartość obrotów liczona jako suma dziennych obrotów brutto w miesiącu.
Źródło: gPW.
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wzrostowa tego wskaźnika. Jest to czynnik pozytywny, gdyż oznacza wzrost płynności całego rynku 
akcji, co wpływa na zmniejszenie kosztów transakcyjnych (mniejsze spready489).

Uczestnicy

z danych gPW wynika, że główną grupą inwestorów na rynku akcji byli inwestorzy zagraniczni, 
którzy na koniec 2005 r. mieli 38,6% udziału w kapitalizacji giełdy (wykres 5.2.28). z danych zbieranych 
przez nBP do statystyki międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski490 wynika, że zaangażowanie inwe-
storów zagranicznych na polskim rynku akcji było wyższe i na koniec 2005 r. wyniosło 49,4% (wykres 
5.2.29). Różnica między danymi nBP i gPW wynika z faktu, że dane gPW opierają się na raportach rocz-
nych spółek, które pod względem kapitalizacji stanowią około 90% rynku. Ponadto dane te uwzględ-
niają jedynie tych inwestorów, którzy kontrolują ponad 5% akcji danej spółki. nBP w swoich statystykach 
uwzględnia wszystkich inwestorów zagranicznych. Drugą najważniejszą grupą inwestorów były fundusze 
emerytalne i inwestycyjne oraz instytucje zarządzające aktywami (ang. asset management). Wartość 
posiadanych przez nie akcji stanowiła ponad 20% kapitalizacji całego rynku. istotną grupą inwestorów 
byli inwestorzy indywidualni, którzy kontrolowali akcje stanowiące prawie 17% kapitalizacji gPW.

W 2005 r. inwestorzy zagraniczni zwiększyli swój udział w obrotach giełdowych o 8 pkt 
proc., do 41%491 (wykres 5.2.30). zmianę tę spowodował zwiększony napływ kapitału do Polski 
ze względu na lepsze perspektywy wzrostu notowań spółek niż w krajach rozwiniętych. zwięk-
szony udział w obrotach inwestorów zagranicznych przyczynił się do wzrostu średniej wartości 
transakcji o 31%, do 19 277 zł.

W 2005 r. spadł udział inwestorów indywidualnych w obrotach akcjami na gPW (z 35% do 
26%), co prawdopodobnie wiązało się z dużym wzrostem portfela akcji inwestorów instytucjonal-
nych (głównie funduszy inwestycyjnych) oraz faktem, że inwestorzy indywidualni częściej niż w po-
przednich latach korzystali z pośrednictwa funduszy inwestycyjnych492. W rezultacie w 2005 r. war-
tość akcji w posiadaniu funduszy inwestycyjnych wzrosła o 81% (do 15,6 mld zł).

489  Spread oznacza różnicę pomiędzy najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą sprzedaży danego instrumentu finan-
sowego. 
490  Dane zbierane przez nBP w celu obliczenia pozycji inwestycyjnej Polski obejmowały jedynie inwestorów zagranicznych.
491  Większy udział inwestorów zagranicznych w kapitalizacji spółek giełdowych (49,4%) niż w obrotach (41%) wynika 
z faktu, że część akcji jest w posiadaniu zagranicznych inwestorów strategicznych, którzy nimi nie obracają.
492  Wartość środków na rachunkach inwestorów indywidualnych w biurach i domach maklerskich na koniec 2005 r. 
wyniosła 25,8 mld zł i była o 36,5% wyższa niż na koniec 2004 r. Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost indeksów gieł-
dowych w tym okresie oraz dynamiczny przyrost aktywów funduszy inwestycyjnych, a także osłabienie wzrostu depozy-
tów bankowych osób indywidualnych na lokatach bankowych, świadczy to o zmianie preferencji lokowania oszczędności 
z rachunków inwestycyjnych i lokat bankowych na korzyść funduszy inwestycyjnych.

Wykres 5.2.27. Wartość akcji w wolnym obrocie (free float) na GPW w latach 1998–2005

uwaga: kapitalizacja oznacza kapitalizację spółek krajowych.
Źródło: gPW.
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Wykres 5.2.29. Relacja wartości akcji dopuszczonych do publicznego obrotu w portfelach 
inwestorów zagranicznych do kapitalizacji GPW w latach 2002–2005

Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych nBP i gPW.
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Źródło: gPW.
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Perspektywy

W 2005 r. polski rynek akcji utrzymał swoją pozycję wśród rynków w europie Środkowo-
Wschodniej. Świadczą o tym podstawowe wskaźniki określające wielkość rynku, takie jak kapitaliza-
cja, liczba notowanych spółek oraz liczba i wartość debiutów. W państwach regionu znaczenie gieł-
dy w gospodarce mierzone relacją kapitalizacji do PKB jest podobne. Pod względem wartości obro-
tów giełdy z europy Środkowej i Wschodniej są również porównywalne.

niższa płynność giełdy warszawskiej w porównaniu z innymi giełdami regionu, a także gieł-
dami zachodnioeuropejskimi, np. w Dublinie i Wiedniu, jest w dużej mierze wynikiem mniejszej śred-
niej kapitalizacji notowanych na niej spółek.

Tabela 5.2.19. Główne wskaźniki wybranych giełd europejskich w latach 2002–2005

Giełda 2002 2003 2004 2005 Giełda 2002 2003 2004 2005

Liczba notowanych spółek1 Współczynnik płynności (w %)2

Ateny 338 340 321 304 Ateny 37,2 40,8 38,2 42,4

Mediolan 295 279 278 282 Mediolan 146,2 148,0 133,1 155,2

Budapeszt 48 49 46 44 Budapeszt 50,0 54,4 50,5 70,4

Frankfurt 934 866 819 764 Frankfurt 194,3 133,1 140,8 149,3

Euronext 1.114 1.047 999 966 Euronext 141,1 103,3 110,7 102,2

Dublin 77 66 65 66 Dublin 61,0 57,6 43,3 56,3

Londyn 2.824 2.692 2.837 3.091 Londyn 247,5 165,0 200,3 176,8 

Praga 45 38 55 39 Praga 60,2 61,0 69,6 112,2 

Warszawa 202 189 230 255 Warszawa5 30,6 30,1 25,2 30,4

Wiedeń 129 125 120 111 Wiedeń 19,9 21,9 30,0 35,0 

Kapitalizacja (w mld euro)3 Obroty (w mld euro)4

Ateny 65,8 84,5 92,1 123,0 Ateny 24,5 34,5 35,2 52,1

Mediolan 458 487,4 580,9 676,6 Mediolan 669,8 721,5 773,0 1.050,3

Budapeszt 12,4 13,2 21,0 27,6 Budapeszt 6,2 7,2 10,8 19,4

Frankfurt 658,6 855,5 878,8 1.035,3 Frankfurt 1.279,9 1.138,6 1.237,7 1.545,8

Euronext 1.477,1 1.646,2 1796 2.294,8 Euronext 2.083,8 1.700,3 1.987,3 2.345,5

Dublin 57,5 67,4 83,9 96,7 Dublin 35,1 38,8 36,3 54,4

Londyn 1.708,3 1.923,2 2.071,8 2.592,6 Londyn 4.227,8 3.174,1 4.150,7 4.583,2

Praga 9,8 12,3 21,7 31,1 Praga 5,9 7,5 15,1 34,9

Warszawa 27,1 29,2 51,9 79,4 Warszawa5 8,3 8,8 13,1 24,1

Wiedeń 32,2 44,8 64,6 107,1 Wiedeń 6,4 9,8 19,4 37,5

1 liczba notowanych spółek obejmuje spółki krajowe i zagraniczne z wyłączeniem funduszy typu exchange Traded Funds (eTF).
2 Współczynnik płynności liczony jako stosunek obrotów w danym roku do kapitalizacji na koniec roku.
3 Kapitalizacja dotyczy spółek krajowych.
4 liczone pojedynczo.
5 Federation of european Securities exchanges (FeSe) w przeciwieństwie do gPW podaje wartość obrotów netto. 
W związku z tym wartość obrotów zaprezentowana w powyższej tabeli jest około dwukrotnie niższa niż wartość zapre-
zentowana w tabeli 5.2.18. Różnica może dodatkowo wynikać z kursu euR/Pln użytego do obliczeń.
Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych FeSe.

znaczenie rynku kapitałowego jako źródła finansowania przedsiębiorstw stopniowo wzrasta, 
o czym świadczą liczne debiuty spółek na gPW oraz zapowiedzi nowych iPO. Biorąc pod uwagę fakt, 
że koszt pozyskania kapitału poprzez emisję akcji na gPW jest porównywalny z kosztem kredytu ban-
kowego, w najbliższym czasie można się spodziewać nowych ofert publicznych na giełdzie. należy 
jednak pamiętać, że rola giełdy w pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa jest uzależnio-
na od koniunktury panującej na rynku.

Tak jak w latach ubiegłych, można liczyć nie tylko na debiuty spółek z Polski, ale także z zagra-
nicy. istotnym czynnikiem zachęcającym podmioty zagraniczne do wejścia na polski rynek kapitałowy 
mogą być konkurencyjne koszty pozyskania kapitału w porównaniu z innymi rynkami europejskimi. nie 
bez znaczenia jest też funkcjonowanie zasady jednolitego paszportu, która ułatwia spółkom z ue 
wprowadzanie swoich akcji do obrotu na rynkach wszystkich krajów członkowskich. Obecność nowych 
spółek spoza Polski byłaby niewątpliwie korzystna dla gPW, gdyż nie tylko przyczyniłaby się do zwięk-
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szenia kapitalizacji giełdy, ale prawdopodobnie spowodowałaby wzrost obrotów i dzięki temu dopro-
wadziłaby do poprawy płynności rynku. Pojawienie się nowych emisji jest też pożądane dla OFe, co 
wynika z systematycznego napływu składek i lokowania ich dużej części na giełdzie.

W latach 2004-2005 największym podmiotem kreującym podaż akcji na rynku pierwotnym był Skarb 
Państwa. Deklaracje składane przez resort skarbu pod koniec 2005 r. nie pozwalają na jednoznaczną oce-
nę przyszłości prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przez gPW. Tym ważniejsza staje się kwestia pozy-
skania przez giełdę nowych emitentów prywatnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

5.2.3.2. Rynek Papierów Wartościowych – CeTO

Wielkość rynku

Drugim rynkiem obrotu akcjami spółek (po gPW) był Rynek Papierów Wartościowych – ceTO 
(RPW ceTO). nie zmienił się charakter spółek notowanych na tej platformie. Były to małe i średnie 
przedsiębiorstwa. W 2005 r. nie zmieniła się liczba notowanych podmiotów (nie zadebiutowała żad-
na spółka i ani jedna spółka nie została wykluczona z obrotu).

W przeciwieństwie do sytuacji na gPW koniunktura na rynku akcji RPW ceTO była słaba. War-
tość indeksu iTO493 w 2005 r. wzrosła o 6,2%, chociaż przez większą część analizowanego okresu 
panowała tendencja spadkowa. Kapitalizacja rynku zwiększyła się o 9,1% do 378,8 mln zł, głównie 
dzięki wzrostowi w ostatnim kwartale 2005 r.

W 2005 r. dla pozagiełdowego rynku akcji charakterystyczne było częste zawieranie transakcji pakie-
towych. ich udział w obrotach ogółem wyniósł 71%, co było zasadniczą zmianą w porównaniu z 2004 r., gdy 
transakcje pakietowe stanowiły jedynie 26% obrotów. Duży udział transakcji pakietowych na RPW ceTO wyni-
kał bezpośrednio z małej wartości obrotów, przez co kilka dużych transakcji istotnie wpłynęło na zmianę tego 
wskaźnika494. Obroty brutto akcjami na RPW ceTO (suma transakcji pakietowych i indywidualnych) wyniosły 
73,7 mln zł, co oznaczało 29-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku. W 2005 r. wartość trans-
akcji indywidualnych na RPW ceTO spadła o 49,8% do 21,2 mln zł, co spowodowało spadek płynności ryn-
ku. Skala obrotów pozostała bardzo mała i przeciętne dzienne obroty kształtowały się na poziomie około 
85 tys. zł. Średnia liczba transakcji na sesję zmniejszyła się do 9 (z 15 w 2004 r.).

Tabela 5.2.20. Podstawowe wskaźniki rynku RPW CeTO w latach 1998–2005

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Liczba notowanych spółek 25 24 21 21 21 22 18 18

Kapitalizacja (w mln zł) 375,2 322,6 275,3 192,8 203,7 335,4 344,3 378,8

Wartość indeksu ITO (w pkt) 11.500 15.549 15.254 9.115 9.776 9.704 9.457 10.047

Źródło: mTS-ceTO.

493  indeks iTO jest indeksem rynku akcji RPW ceTO.
494  W 2004 r. zawarto 40 transakcji pakietowych o łącznej wartości 14,8 mln zł, podczas gdy w 2005 r. 24 transakcje 
o wartości 52,5 mln zł.

Wykres 5.2.31. Kapitalizacja RPW CeTO w latach 1998–2005

Źródło: mTS-ceTO.
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Tabela 5.2.21. Wartość obrotów akcjami na RPW CeTO w latach 1998–2002

RPW CeTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. Wartość obrotów ogółem (w mln zł) 208,1 325,9 436,2 103,1 97,3 63,2 57,1 73,7

 − bez transakcji pakietowych 121,1 168,4 241,1 40,2 18,3 17,3 42,3 21,2

 − średnie dzienne 0,48 0,67 0,96 0,16 0,07 0,07 0,17 0,09

2. Średnia liczba transakcji w dniu  obrotu 48 75 93 17 9 8 15 9

Źródło: mTS-ceTO.

Perspektywy

Od kilku lat na RPW ceTO obserwowana była tendencja do systematycznego spadku pod-
stawowych wskaźników rozwoju rynku (liczba notowanych spółek, wartość obrotów, liczba trans-
akcji na sesję). Było to w dużej mierze spowodowane konkurencją ze strony gPW. Wiele spółek trak-
towało obecność na RPW ceTO jako okres przejściowy, który miał je przyg otować do debiutu na 
gPW. zgodnie z wcześniejszymi założeniami zaletą RPW ceTO miały być niższe koszty obecności na 
rynku publicznym niż na gPW. zachęty te nie okazały się jednak wystarczające dla spółek, które jeśli 
rozważają pozyskanie kapitału w drodze publicznej emisji akcji, to najczęściej wybierają gPW. Wyda-
je się, że od kilku lat RPW ceTO ewoluuje w kierunku rynku długu (obligacje komunalne, korpora-
cyjne, Skarbu Państwa oraz listy zastawne), czego odzwierciedleniem jest dużo wyższa wartość obro-
tów tymi instrumentami. można przypuszczać, że w najbliższych latach znaczenie rynku akcji na tej 
platformie będzie systematycznie maleć na korzyść rynku długu.

5.2.3.3.  Pozostałe instrumenty udziałowe – prawa do akcji, prawa pierwszeństwa 
i prawa poboru

W 2005 r. wartość obrotu brutto prawami do akcji (PDa), prawami pierwszeństwa i prawami 
poboru495 wyniosła 6,1 mld zł, co oznaczało ponad 5-krotny wzrost względem poprzedniego roku. 
Wielkość obrotów tymi instrumentami ściśle wiązała się z koniunkturą panującą na rynku pierwot-
nym. Od 2003 r. obroty tymi instrumentami systematycznie rosły, co spowodowała zwiększającą się 

495  Prawo do akcji (PDa) to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania akcji nowej emisji spółki 
publicznej. PDa mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie już kilka dni po przydziale akcji, a jeszcze przed ich zarejestro-
waniem w sądzie. PDa znacznie łagodzą problem długiego oczekiwania przez inwestorów na notowanie akcji od momen-
tu zapisania się na nie w ofercie publicznej.  
Prawo poboru to papier wartościowy oznaczający przywilej pierwszeństwa przy zakupie akcji nowej emisji przez dotych-
czasowych akcjonariuszy spółki. istnienie tego instrumentu pozwala tym akcjonariuszom na zachowanie dotychczasowe-
go poziomu zaangażowania w spółce.  
Prawo pierwszeństwa to papier wartościowy dający posiadaczowi pierwszeństwo nabycia akcji danej spółki po z góry 
określonej cenie i w z góry określonym czasie.  
Szerzej na stronie www.gpw.com.pl.

Wykres 5.2.32. Obroty akcjami1 i indeks ITO na RPW CeTO w latach 2002–2005

1 Bez transakcji pakietowych.

uwaga: wartość obrotów akcjami liczona jako suma dziennych obrotów w miesiącu.
Źródło: mTS ceTO.
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wartość nowych emisji akcji na rynku giełdowym, zarówno spółek notowanych na gPW, jak i pod-
miotów debiutujących. Ponadto wielu inwestorów nabywało instrumenty finansowe w ramach iPO 
w celach spekulacyjnych496. Spowodowała to hossa na gPW,- wywołująca duży popyt na te instru-
menty ze strony inwestorów, a w rezultacie dużą nadsubskrypcję. inwestorzy często sprzedawali te 
instrumenty już podczas pierwszych sesji, co umożliwiało dalszy obrót nimi na giełdzie.  

496  W 2005 r. w trakcie 25 iPO inwestorom zostały przydzielone prawa do akcji.

Wykres 5.2.33. Obroty brutto prawami do akcji, prawami pierwszeństwa i prawami poboru 
w latach 1998–2005

Źródło: gPW.
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5.3. Kasowy rynek walutowy

zmiany, które zaszły w 2005 r. na kasowym rynku złotego, były kontynuacją zjawisk obser-
wowanych w poprzednich latach. nadal stopniowo zmniejszała się wartość transakcji walutowych 
dokonywanych w Polsce, ale jednocześnie wyraźnie wzrastała płynność na rynku offshore. Rosnący 
wolumen transakcji wymiany złotego na rynku londyńskim wynikał z utrzymywania się dużej aktyw-
ności funduszy hedgingowych oraz rosnącego zainteresowania inwestycjami w aktywa nominowa-
ne w złotych także wśród innych instytucji finansowych. W 2005 r. dalej wzrastał udział euro w struk-
turze walutowej obrotów na rynku międzybankowym. złoty całkowicie utracił swój koszykowy cha-
rakter. główną parą walutową na rynku złotego była para euR/Pln, a o sile naszej waluty najlepiej 
informował poziom kursu euro do złotego. W 2005 r. ministerstwo Finansów wymieniało na rynku 
kasowym waluty obce pozyskane z emisji euroobligacji.

Wielkość rynku

Rynek złotego w Polsce był największym i najbardziej płynnym spośród rynków walut 
naszego regionu. W czwartym kwartale 2005 r. średnia dzienna wartość transakcji wymiany zło-
tego na rynku krajowym (operacje, w których przynajmniej jedną ze stron był rezydent) była np. 
ponad dwukrotnie większa niż wartość operacji na rynku korony czeskiej (tabela 5.3.1). zdecy-
dowana większość transakcji w Polsce była dokonywana na rynku międzybankowym. Operacje 
banków z podmiotami niebankowymi stanowiły niewiele ponad 15% obrotów netto. W 2005 r. 
nadal powoli zmniejszała się aktywność na krajowym rynku międzybankowym (wykres 5.3.1). 
Średnie dzienne obroty netto spadły w porównaniu z 2004 r. o około 3% i wyniosły 3 mld zł. 
Było to konsekwencją obsługiwania przez banki londyńskie coraz większych przepływów klien-
towskich oraz przenoszenia aktywności spekulacyjnej banków poza granice Polski. Skutkiem 
obserwowanej od kilku lat centralizacji zarządzania ryzykiem w europejskich grupach banko-
wych było przeniesienie kompetencji do zarządzania pozycją walutową z niektórych banków 
działających w Polsce do ich podmiotów dominujących.

Bardzo aktywnymi uczestnikami krajowego rynku międzybankowego byli nadal nierezydenci. 
Transakcje z bankami zagranicznymi stanowiły bowiem 70% obrotów. W analizowanym okresie 
zmalały także obroty na rynku klientowskim. Pomimo dalszego wzrostu obrotów w handlu zagra-
nicznym497 średnia dzienna wartość transakcji na rynku klientowskim złotowym był niższa w po-
równaniu z 2004 r. i wyniosła 0,55 mld zł.

Tabela 5.3.1. Średnie dzienne obroty na krajowym kasowym rynku walutowym złotego, 
korony czeskiej i forinta w IV kwartale 2005 r. (w mln USD)

Złoty Korona czeska Forint
Obroty ogółem, w tym: 1.108 505 855

 – transakcje EUR/waluta krajowa 880 447 657

 – transakcje USD/waluta krajowa 161 45 118

uwaga: dane dla korony czeskiej na podstawie transakcji zarejestrowanych w październiku 2005 r.
Źródło: dane narodowego Banku czech, narodowego Banku Węgier i nBP.

zmniejszeniu płynności na rynku krajowym towarzyszył zapoczątkowany w drugiej połowie 
2004 r. dynamiczny wzrost aktywności na rynku offshore. Na podstawie informacji pozyskanych od 
uczestników rynku można wnioskować, że wartość transakcji między nierezydentami wzrosła 
w 2005 r. o około 25%. Potwierdzeniem tej tezy może być dalsze zwiększenie wartości międzyban-
kowych zleceń klientowskich w systemie płatniczym SORBneT. W czwartym kwartale 2005 r. war-
tość tych zleceń była wyższa o 22% w porównaniu z wartościami zarejestrowanymi w tym samym 
okresie 2004 r. na podstawie tych informacji i danych z badania BiS498 średnie dzienne obroty na 

497  W 2004 r. wartość eksportu oraz importu towarów i usług wyrażona w euro wzrosła, odpowiednio, o 20,4% 
i 17,7%. W 2005 r. wskaźniki te wyniosły 17,6% oraz 12,8%.
498  Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 2004. Basel 2005, Bank for inter-
national Settlements.oraz Wyniki badania obrotów zarejestrowanych w kwietniu 2004 r. na krajowym rynku walutowym 
i pozagiełdowych instrumentów pochodnych, NBP, www.nbp.pl.
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rynku offshore złotego w ostatnim kwartale 2005 r. można szacować na ponad 3,6 mld zł (1,1 mld 
uSD). W 2005 r. całkowita dzienna wartość transakcji wymiany złotego wynosiła zatem 6,2–7,2 
mld zł (1,9–2,2 mld uSD).

znaczne zwiększenie płynności rynku złotego zaobserwowali także jego uczestnicy. Dealerzy 
bankowi twierdzą, że w 2005 r. nie mieli problemów z domykaniem pozycji walutowych wynikają-
cych z dużych zleceń klientowskich o wartości kilkudziesięciu milionów złotych499. W wyniku wzro-
stu obrotów kurs złotego był coraz mniej wrażliwy na krótkoterminowe przepływy kapitału speku-
lacyjnego. Wielkość rynku złotego odpowiada potencjałowi ekonomicznemu Polski. Porównanie 
relacji obrotów netto na rynku złotego do PKB Polski w wartościach nominalnych z analogicznymi 
wskaźnikami dla innych krajów rozwijających się potwierdza, że rynek złotego jest stosunkowo 
dobrze rozwinięty500.

499  Duże zlecenie klientowskie, np. na rynku złotego o wartości 50 mln euro, znacznie zmienia pozycję dealera walu-
towego. chcąc utrzymać swoją wcześniejszą pozycję, która odzwierciedla jego oczekiwania dotyczące zmian kursu, dealer 
zawiera odpowiednie transakcje na rynku międzybankowym. najczęściej dokonuje kilku operacji o niższych wartościach 
z kilkoma bankami – np. po 5 mln. następnie każdy z jego kontrahentów próbuje zrównoważyć swoją pozycję i zawiera 
kolejne transakcje z innymi bankami. Takie zachowanie jest określane w literaturze jako „passing on hot potato” – „prze-
rzucanie gorącego kartofla”.
500  c. csávás, S. erhart: Are Hungarian financial markets liquid enough? The theory and practice of FX and government 
securities market liquidity. Budapest 2005, magyar nemzeti Bank, s. 30–35.

Wykres 5.3.1. Miesięczne obroty na krajowym międzybankowym rynku złotego w latach 
2002–2005

Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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Wykres 5.3.2. Średni kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego w latach 2003–2005

Źródło: Reuters.
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Dynamiczny wzrost obrotów na rynku offshore wynikał zarówno z czynników globalnych, jak 
i lokalnych. W warunkach globalnej nadpłynności i poszukiwania wyższej dochodowości niebanko-
we instytucje finansowe były zainteresowane inwestycjami w krajach określanych jako emerging 
markets. Stabilna sytuacja makroekonomiczna, oczekiwania na obniżki stóp procentowych oraz 
rosnące indeksy na gPW zachęcały inwestorów zagranicznych do inwestycji w aktywa nominowane 
w złotych. zlecenia inwestorów instytucjonalnych zmieniały pozycje walutowe banków – animato-
rów rynku, co z kolei powodowało zwiększenie obrotów na międzybankowym rynku złotego. Dodat-
kowo brak silnie ukształtowanego trendu na rynku złotego w 2005 r. zachęcał dealerów bankowych 
do krótkoterminowej spekulacji. Po dwumiesięcznym okresie osłabienia w kwietniu i maju (wykres 
5.3.2) złoty stopniowo się umacniał. Ta tendencja wzrostowa była jednak dwukrotnie zakłócona 
krótkotrwałym osłabieniem naszej waluty: w lipcu oraz na przełomie października i listopada. Jesien-
na deprecjacja złotego wiązała się z sytuacją polityczną. Po załamaniu się negocjacji koalicyjnych 
inwestorzy zagraniczni w wyniku niepewności co do przyszłej polityki gospodarczej redukowali swo-
je zaangażowanie w polskich papierach wartościowych i sprzedawali złotego.

W ostatnich latach bardzo aktywną grupą inwestorów na rynkach walut krajów rozwijają-
cych się były fundusze hedgingowe. Wynikało to m.in. z faktu, że wartość środków zarządzanych 
przez te instytucje bardzo dynamicznie wzrastała (w latach 1998–2005 średnio w tempie około 
30% rocznie)501 i musiały one poszukiwać wyższych stóp zwrotów dla swoich aktywów. Fundusze 
hedgingowe traktowały waluty jako inwestycję alternatywną względem papierów wartościowych, 
umożliwiającą niekiedy osiąganie wyższego zwrotu z kapitału i dywersyfikację portfela. W po-
równaniu z tradycyjnymi inwestorami instytucjonalnymi bardzo często zmieniały swe pozycje 
walutowe. Strategiami powszechnie stosowanymi przez fundusze hedgingowe na rynkach wscho-
dzących były: carry trade502, wykorzystująca dysparytet stóp procentowych, oraz positive feedback 
trading503. Ponadto, fundusze hedgingowe bardzo często stosowały dźwignię finansową, co w in-
westycjach na rynku walutowym następowało poprzez zajmowanie dużych pozycji w opcjach 
walutowych. Dlatego ich wpływ na rynki finansowe – zarówno na zmiany kursów, jak i płynność 
– był znacznie wyższy, niż wynikałoby z wartości kapitałów, którymi zarządzają.

z informacji pozyskanych od dealerów walutowych wynika, że w 2005 r. fundusze hed-
gingowe były nadal bardzo aktywnymi uczestnikami rynku złotego. Trwająca do końca lutego 
silna tendencja aprecjacyjna złotego (wykres 5.3.2) i relatywnie wysokie wówczas stopy pro-
centowe w Polsce zachęcały fundusze hedgingowe do wykorzystywania strategii carry trade na 
rynku złotego. W kolejnych miesiącach instytucje te nadal zajmowały duże pozycje w naszej 
walucie, wzmacniając – poprzez stosowanie strategii positive feedback trading – krótkookreso-
we trendy aprecjacyjne i deprecjacyjne. Dodatkowo fundusze hedgingowe bardzo chętnie kupo-
wały opcje walutowe na kurs złotego. na podstawie kontaktów z dealerami opcji walutowych 
można stwierdzić, że w 2005 r. bardzo popularne było zajmowanie dużych pozycji w opcjach 
barierowych, które w porównaniu z klasycznymi opcjami są wrażliwsze na zmiany kursu walu-
towego i wywołują większą zmienność i przepływy na rynku spot. aktywność funduszy 
 hedgingowych na rynku opcji dodatkowo zwiększała płynność rynku złotego. Banki londyńskie, 
które były wystawcami tych opcji, zabezpieczały bowiem swoje pozycje walutowe, stosując naj-
częściej dynamic hedging – sprzedaż lub kupno waluty na rynku kasowym. ze względu na duże 
wartości pojedynczych transakcji fundusze hedgingowe były obsługiwane prawie wyłącznie 
przez banki zagraniczne, głównie londyńskie. z powodu bardzo konserwatywnej polityki doty-
czącej otwartej pozycji walutowej oraz niskich limitów kredytowych większość banków prowa-
dzących działalność w Polsce nie mogła być kontrahentem tych instytucji. Tłumaczy to pogłę-
biającą się segmentację rynku złotego, polegającą na dynamicznym wzroście obrotów na rynku 
offshore i stopniowym zmniejszaniu się płynności w Polsce.

501  Hedge funds: developments and policy implications. ECB Monthly Bulletin, January 2006, s. 63–76.
502  Szerzej w: Foreign exchange markets. BIS 75th Annual Report, Basel 2005, Bank for international Settlements, 
s. 83–85.
503  Positive feedback trading lub momentum trading to strategia inwestycyjna stosowana przez inwestorów krótkotermi-
nowych. Polega ona na kupowaniu waluty wtedy, gdy jej wartość wzrasta, i sprzedawaniu wtedy, gdy jej wartość spada.
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Wspomniany wzrost obrotów nie przyczynił się do zmniejszenia różnicy między kursami kup-
na i sprzedaży kwotowanymi na rynku międzybankowym. Standardowy spread dla podstawowej na 
rynku złotego relacji euR/Pln wynosił 10–20 punktów bazowych, a w warunkach dużej zmienności 
kursu złotego 30 punktów bazowych504. efektywny spread, który znacznie lepiej obrazuje płynność 
rynku, był znacznie niższy. Różnica między rzeczywistymi kursami kupna i sprzedaży, po których 
zawierano transakcje, wynosiła najczęściej 6 punktów bazowych.

Relacją wymiany dominującą w strukturze walutowej obrotów na rynku złotego była, podob-
nie jak w czechach i na Węgrzech, relacja euro do waluty krajowej (tabela 5.3.1). W 2005 r. kon-
tynuowany był wzrost udziału euro w strukturze walutowej obrotów na międzybankowym ryn-
ku złotego. W czwartym kwartale transakcje euR/Pln stanowiły blisko 85% wartości operacji wymia-
ny złotego na waluty obce. udział relacji uSD/Pln, która jeszcze w ii kwartale 2004 r. wyraźnie prze-
ważała w strukturze walutowej, zmniejszył się pod koniec 2005 r. do około 10% (wykres 5.3.3). Było 
to spowodowane przenoszeniem aktywności na rynek euR/Pln. Kolejne banki pełniące funkcję ani-
matorów rynku uznały, że w związku z przyszłym przyjęciem euro przez Polskę podstawowymi ope-
racjami na rynku złotego powinny być transakcje euR/Pln. W 2005 r. wszystkie banki kwotowały 
już złotego w stosunku do euro, a kurs uSD/Pln traktowały jako kurs wynikowy, zależny od kursu 
euR/uSD. Stało się tak, gdyż złoty całkowicie utracił swój koszykowy charakter. W pierwszej połowie 
2005 r. udział euro w koszyku o minimalnej wariancji dziennych stóp zwrotów wynosił 100% (wykres 
5.3.4). W połowie czerwca głównie w wyniku zmiany trendu na rynku euR/uSD udział ten zmniej-
szył się o kilkanaście punktów procentowych, ale potem ponownie wzrósł i przez pozostałą cześć 
roku kształtował się na poziomie około 90%.

utrata koszykowego charakteru złotego oznaczała, że o sile naszej waluty najlepiej informo-
wał nie kurs koszykowy, lecz kurs nominalny euro do złotego. Potwierdzają to zmienności histo-
ryczne kursów euR/Pln i uSD/Pln oraz ich korelacje względem kursu euR/uSD. Do połowy 2003 r. 
kurs euR/Pln był bardziej zmienny niż kurs uSD/Pln. zakończenie procesu negocjacyjnego związa-
nego z przystąpieniem Polski do ue i pozytywny wynik referendum unijnego w Polsce przyczyniły się 
do odwrócenia struktury zmienności historycznej na rynku złotego. W 2005 r. zmienność relacji 
euR/Pln była już wyraźnie niższa od zmienności relacji uSD/Pln (wykres 5.3.5). Wysoka zmienność 
kursu uSD/Pln wynikała z faktu, że podobnie jak w innych krajach naszego regionu był on kursem 
wynikowym – wyliczanym z kursu euro do waluty krajowej przy uwzględnieniu relacji euro do dolara 

504  W odniesieniu do kursu złotego punkty bazowe (nazywane przez dealerów walutowych „pipsami”) oznaczają setne 
części grosza.

Wykres 5.3.3. Struktura walutowa operacji wymiany złotego zawieranych na krajowym rynku 
międzybankowym w latach 2003–2005

Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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Wykres 5.3.4. Udział euro w koszyku złotego zapewniającym minimalizację wariancji dziennych 
stóp zwrotu w latach 2003–2005

Źródło: nBP, Reuters.
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Wykres 5.3.5. Trzymiesięczna zmienność historyczna kursów USD/PLN, EUR/PLN i EUR/USD 
w latach 2003–2005

uwaga: trzymiesięczna zmienność historyczna to odchylenie standardowe rozkładu dziennych stóp zwrotu zaobser-
wowanych w ciągu 66 dni roboczych.
Źródło: nBP, Reuters.
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Wykres 5.3.6. Trzymiesięczne korelacje kursów USD/PLN i EUR/PLN względem kursu EUR/USD 
w latach 2003–2005

uwaga: na wykresie przedstawiono wartości bezwzględne korelacji liczonych dla dziennych stóp zwrotu zaobserwowa-
nych w ciągu 66 dni roboczych. Korelacja pomiędzy kursami uSD/Pln i euR/Pln względem euR/uSD jest, odpowiednio, 
dodatnia i ujemna. Wartość bezwzględna korelacji bliska jedności oznacza silną zależność między zmianami kursów, nato-
miast wartość bliska zera świadczy o bardzo niskiej zależności.
Źródło: nBP.
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amerykańskiego. Oznacza to, że kurs uSD/Pln zależał zarówno od czynników lokalnych, które repre-
zentowały zmiany kursu euR/Pln, jak i tendencji w najbardziej płynnym segmencie światowego ryn-
ku walutowego – rynku euR/uSD. O tym, że kurs dolara do złotego silnie zależał od zmian na ryn-
ku euR/uSD, świadczy natomiast wysoka wartość współczynnika korelacji między tymi kursami 
(wykres 5.3.6). W 2005 r. kurs euro do złotego znacznie mniej zależał od zmian kursu euR/uSD niż 
w latach 2002–2004. niska wartość współczynnika korelacji potwierdza, że w analizowanym okre-
sie podstawową parą walutową na rynku złotego była para euR/Pln, o aprecjacji lub deprecjacji zło-
tego najlepiej zaś informował kurs euro do złotego.

W 2005 r. nie zaszły istotne zmiany w strukturze walutowej obrotów na rynku klientowskim. 
nadal przeważały transakcje euR/Pln, jednak ich udział był niższy niż na rynku międzybankowym 
i wynosił 57%. Operacje uSD/Pln stanowiły 32%, a transakcje wymiany złotego na inne waluty 11% 
obrotów. Przewaga transakcji euR/Pln wynikała ze ścisłego powiązania naszej gospodarki z ue. 
Wyraźnie wyższy niż w obrotach na rynku międzybankowym udział transakcji wymiany dolarów 
amerykańskich oraz innych walut odzwierciedlał strukturę płatności w handlu międzynarodowym 
Polski. W 2005 r. udział poszczególnych walut w płatnościach z tytułu eksportu i importu towarów 
wynosił odpowiednio: euro − 70% i 60%, dolar amerykański − 19% i 27%, pozostałe waluty obce 
− 11% i 13%505.

na krajowym rynku walutowym przeprowadzano także operacje wymiany walut obcych na 
waluty obce. Wśród tych operacji dominowały (prawie 80-procentowy udział) transakcje wymiany 
euro na dolary amerykańskie. Średnie dzienne obroty netto w segmencie euR/uSD wyniosły w 2005 r. 
około 1,7 mld zł i były o 20% niższe w porównaniu z 2004 r. zmniejszyła się bowiem wartość ope-
racji dokonywanych na rynku międzybankowym, co wynikało z utraty koszykowego charakteru zło-
tego. Dealerzy bankowi otwierający pozycje walutowe w złotych na rynku euR/Pln nie musieli już 
zawierać transakcji euR/uSD, by przewalutować część ekspozycji na dolary i w ten sposób unieza-
leżnić się od wahań kursu euro do dolara amerykańskiego. Operacje euR/uSD były natomiast wyko-
rzystywane do zajmowania pozycji w syntetycznych kontraktach forward. Na rynku fx swap domi-
nowały operacje wymiany uSD/Pln, na rynku kasowym zaś euR/Pln. z tego powodu złożeniu trans-
akcji kasowej i fx swap towarzyszyło niekiedy zawarcie transakcji euR/uSD, która pozwalała na zneu-
tralizowanie przepływów z początkowej wymiany operacji fx swap.

Uczestnicy i infrastruktura rynku

Obroty na rynku złotego w Polsce charakteryzowały się wysoką koncentracją. Pięć najbardziej 
aktywnych banków zawierało transakcje o wartości równej około 65% obrotów na krajowym rynku. 
Koncentracja na rynku czeskim i węgierskim jest zbliżona. udział pięciu najbardziej aktywnych ban-
ków w obrotach na krajowych rynkach korony czeskiej i forinta wynosił, odpowiednio 70% i niecałe 
60%506. Jak już wspomniano, bardzo istotnymi uczestnikami rynku złotego, generującymi przepływy 
o dużej wartości, były banki zagraniczne oraz fundusze hedgingowe. Według oceny uczestników 
rynku złotego najaktywniejszymi bankami zagranicznymi były: Deutsche Bank, citigroup, uBS, HSBc 
i JP Morgan507.

W 2005 r. pojawił się nowy istotny uczestnik rynku złotego – ministerstwo Finansów, które 
wymieniało waluty pozyskane z emisji euroobligacji. W całym 2005 r. mF zakupiło na rynku kasowym 
7,3 mld zł. Transakcje te wpływały na poziom kursu złotego. Po pierwsze, duże zlecenie kupna złotego 
może powodować jego aprecjację. z publicznie dostępnych informacji wynika, że mF sprzedało 
w grudniu waluty obce o wartości 1,6 mld zł, co oznacza że średnia dzienna wartość zlecenia wyno-
siła wówczas 20 mln euro (około 80 mln zł). Badania mikrostruktury rynku złotego508 sugerują, że 
w 2002 r. zlecenia, które per saldo stanowiły sprzedaż 10 mln euro i zakup złotych, powodowały 
umocnienie złotego o 0,055%, co odpowiada zmianie kursu euR/Pln o około 20 punktów bazo-

505  Dane nBP opracowane na podstawie płatności towarowych zarejestrowanych przez system bankowy.
506  Financial Stability Report 2005. Praha 2006, Česká národni banka, s. 17–18 oraz Report on financial stability. Decem-
ber 2004..Budapest 2004, magyar nemzeti Bank, s. 38.
507  Wyniki badania rynku walutowego euromoney: Euromoney, may 2005, Vol. 36, no. 433, s. 74–85.
508  a. Scalia: Liquidity and volatility of Central European currencies, mimeo 2004.
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wych509. Po drugie, sama informacja o kupowaniu przez mF złotych wywoływała silne oczekiwania na 
umocnienie naszej waluty i w rezultacie powodowała jej aprecjację. Było to szczególnie widoczne 
w ostatnich miesiącach 2005 r. inni uczestnicy, przewidując, że przepływy mF wywołają aprecjację zło-
tego, sami kupowali złote, aby potem odsprzedać je po korzystniejszym kursie.

Banki zawierały transakcje na rynku złotego głównie za pośrednictwem elektronicznego sys-
temu automatycznie kojarzącego oferty kupna i sprzedaży Reuters Spot matching. Wartość operacji 
wymiany złotego dokonanych w tym systemie wzrosła o kilka punktów procentowych w porówna-
niu z 2004 r. i stanowiła około 50% obrotów zarejestrowanych na rynku międzybankowym. udział 
sytemu Reuters Spot matching wzrastał kosztem coraz mniejszej wartości transakcji zawieranych za 
pośrednictwem systemu konwersacyjnego Reuters Dealing Direct. Jednak nadal blisko połowa trans-
akcji była zawierana za pośrednictwem tradycyjnego systemu konwersacyjnego lub brokera głoso-
wego. Sporadycznie dealerzy uzgadniali warunki transakcji telefonicznie. coraz powszechniejsze 
wykorzystywanie systemów automatycznie kojarzących oferty jest pozytywnym zjawiskiem. zmienia 
bowiem zachowania dealerów oraz umożliwia pełną automatyzację potwierdzania warunków trans-
akcji i ich rozliczania, ale przede wszystkim zwiększa przejrzystość cenową rynku złotego (tabela 
5.3.2). W przyszłości transakcje międzybankowe powinny być jeszcze częściej zawierane za pośred-
nictwem systemów matchingowych. Pojawiły się zapowiedzi, że już w pierwszych miesiącach 2006 r. 
możliwe będzie dokonywanie operacji wymiany złotego na platformie elektronicznej eBS (Electronic 
Broking Services)510.

Tabela 5.3.2. Sposoby zawierania transakcji na międzybankowym rynku złotego

Sposób zawierania 
transakcji

Strona kwotująca 
– nieagresywna

Strona inicjująca 
transakcję – agresor

Transparentność cenowa

Bezpośredni – wykorzystujący 
telefon i system konwersacyj-
ny Reuters Direct

Na prośbę innych banków 
podaje swoje kwotowania 
(tzw. market making). 

Zawiera transakcje po kursach 
oferowanych przez inne banki. 

Niska – warunki transakcji 
są znane jedynie stronom tej 
transakcji.

Pośredni – wykorzystujący 
brokerów głosowych i system 
Reuters Spot Matching

Przekazuje swoje oferty (tzw. 
limit orders) brokerom lub 
wprowadza je do systemu 
matchingowego.

Zawiera transakcje po naj-
lepszych kursach przedsta-
wionych przez brokerów gło-
sowych i w systemie 
matchingowym 
(tzw. market orders).

Wyższa – kursy i kierunki 
transakcji (kupno lub sprze-
daż przez agresora) są znane 
wszystkim bankom.

Źródło: opracowanie nBP na podstawie: D. Rime: New Electronic Trading Systems in Foreign Exchange Markets, Oslo 2003, norges Bank 
oraz materiałów informacyjnych firmy Reuters limited.

Także transakcje klientowskie mogą być zawierane za pośrednictwem elektronicznych syste-
mów transakcyjnych. chętnie korzystały z nich instytucje finansowe, w szczególności fundusze 
hedgingowe. Do najbardziej popularnych platform tradingowych, na których można kupić i sprze-
dać złote, należą m.in. autobahn Deutsche Banku i FXall, organizowana przez konsorcjum banków 
aktywnych na rynku walutowym.

Standardowe kwoty transakcji na międzybankowym rynku złotego nie zmieniły się w 2005 r. 
i wynosiły 3 i 5 mln euro dla operacji dokonywanych w systemie konwersacyjnym oraz 1 i 3 mln euro 
dla operacji dokonywanych w systemie Reuters Spot matching. zmieniły się jednak relacje między 
tymi kwotami – w systemie matchingowym coraz częściej zawierano transakcje o wartościach więk-
szych niż 1 mln euro.

Perspektywy

W najbliższych latach należy oczekiwać kontynuacji powolnego spadku obrotów na krajowym 
rynku międzybankowym. Będzie to głównie wynikiem wzrostu aktywności banków zagranicznych 
na rynku offshore. Trudno natomiast określić skutki przekształcania niektórych banków działających 
w Polsce w oddziały instytucji kredytowych. Ryzyko, jakie będą podejmowały oddziały instytucji kre-

509  Wydaje się jednak, że ze względu na wyraźny wzrost obrotów na rynku złotego w ostatnich dwóch latach zmiana 
kursu wywołana takim przepływem byłaby niższa.
510  eBS jest drugim obok Reuters Spot matching elektronicznym systemem transakcyjnym dla operacji międzybanko-
wych, który pozwala na automatyczne kojarzenie ofert. Dotychczas w systemie tym były obsługiwane główne pary walu-
towe (takie jak np. euR/uSD, euR/cHF, uSD/cHF, euR/JPy, uSD/JPy), natomiast operacje wymiany walut krajów rozwijają-
cych się były dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Reuters Spot matching.
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dytowych, może być większe niż dotychczas, gdyż pokryciem ewentualnych strat będą znacznie wyż-
sze kapitały instytucji macierzystych. Wyższe kapitały nie tylko umożliwią zwiększenie ekspozycji ryn-
kowej, ale także pozwolą na podwyższenie limitów kredytowych nakładanych przez kontrahentów. 
Ten proces może zatem przyczynić się do zwiększenia wartości operacji spekulacyjnych, które w naj-
większym stopniu decydują o płynności rynku walutowego. z drugiej strony przekształceniom tym 
może towarzyszyć centralizacja zarządzania pozycją walutową. To z kolei ograniczy autonomię ban-
ków funkcjonujących w formie oddziałów i spowoduje przeniesienie aktywności na rynku waluto-
wym do podmiotów dominujących. W 2006 r. nadal powinna wzrastać wartość operacji wymia-
ny złotego dokonywanych między nierezydentami. Będą temu sprzyjały: dobra sytuacja makroeko-
nomiczna w Polsce, ciągle rosnące zainteresowanie instytucji finansowych inwestycjami w aktywa 
krajów rozwijających się oraz utrzymująca się duża aktywność funduszy hedgingowych na rynku 
walutowym.

Do czasu przyjęcia euro przez Polskę podstawową relacją wymiany na krajowym rynku walu-
towym będzie euR/Pln. Koszyk zapewniający minimalizację wariancji dziennych stóp zwrotów 
w długim terminie będzie się składał w 100% z euro. Oznacza to, że o sile naszej waluty najlepiej 
będzie informował kurs złotego do euro. Wydaje się, że udział relacji euR/Pln w strukturze walu-
towej obrotów na rynku międzybankowym wzrośnie najwyżej o kilka punktów procentowych i bę-
dzie się utrzymywał na poziomie około 85%.

istotne zmiany na kasowym rynku walutowym nastąpią po przystąpieniu Polski do strefy euro. 
Wartość obrotów na tym rynku zostanie wówczas znacznie ograniczona – nawet o połowę. Pod-
stawową parą walutową będzie euR/uSD. Jednak ze względu na centralizację ryzyka oraz wspo-
mniane przekształcanie niektórych banków krajowych w oddziały instytucji kredytowych wydaje się, 
że transakcje wymiany euro na rynku międzybankowym będą tylko częścią dzisiejszych operacji 
z udziałem złotego. Brak ryzyka kursowego w większości transakcji wymiany handlowej (w eksporcie 
i imporcie dominują płatności w euro) spowoduje spadek zapotrzebowania klientów niefinansowych 
na operacje wymiany walut. Ponadto, duże instytucje finansowe i przedsiębiorstwa, które będą 
chciały zabezpieczyć przepływy w dolarach amerykańskich, mogą dojść do wniosku, że łatwiej będzie 
zawierać transakcje bezpośrednio z dużymi bankami zagranicznymi, oferującymi więcej produktów 
finansowych i prawdopodobnie niższe marże. W takiej sytuacji banki działające w Polsce mogą się 
ograniczyć jedynie do pośrednictwa w transakcjach między małymi i średnimi klientami a swoimi 
bankami matkami.
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5.4. Rynek instrumentów pochodnych

Finansowe instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku giełdowym i pozagiełdo-
wym (ang. over-the-counter – OTc). na świecie bardziej rozwinięty jest rynek giełdowy, na którym 
przedmiotem obrotu są głównie instrumenty na stopy procentowe oraz instrumenty związane z ryn-
kiem akcji511. Przewaga rynku giełdowego względem rynku OTc wynika z centralizacji obrotu oraz 
funkcjonowania izb rozliczeniowych, co ogranicza ryzyko kredytowe kontrahenta transakcji i umoż-
liwia uczestnictwo większej liczby podmiotów. aktywność na rynku pozagiełdowym koncentruje się 
przede wszystkim na instrumentach walutowych.

5.4.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku instrumentów pochodnych

Struktura rynku instrumentów pochodnych w polskim systemie finansowym jest inna niż na 
świecie – o wiele lepiej rozwinięty jest rynek pozagiełdowy. Średnie dzienne obroty zarejestrowane 
na rynku OTc w latach 2004–2005 znacznie przewyższały obroty instrumentami pochodnymi noto-
wanymi na gPW (tabela 5.4.1). Dominacja rynku pozagiełdowego wynikała z istniejącego w Polsce 
bankowo zorientowanego systemu finansowego. Funkcję animatorów rynku OTc pełniły bowiem 
banki, a więc instytucje o największych aktywach w polskim systemie finansowym. istotny wpływ na 
wartość obrotów na tym rynku miała duża aktywność banków zagranicznych, nadal prawie nie-
obecnych na gPW. To właśnie międzybankowe transakcje spekulacyjne w znacznym stopniu decy-
dowały o płynności tego rynku. Dodatkowo, polskie przedsiębiorstwa w zarządzaniu ryzykiem finan-
sowym znacznie częściej korzystały z instrumentów oferowanych przez banki, a nie przez giełdy. 
Decydowały o tym m.in.: utrzymywanie przez banki długotrwałych kontaktów z przedsiębiorstwami, 
duża elastyczność instrumentów pozagiełdowych oraz większa płynność rynku, która wpływa na 
koszt stosowanego zabezpieczenia.

W 2005 r. wyraźnie zwiększyła się płynność na pozagiełdowym rynku instrumentów pochod-
nych na stopy procentowe. Wzrost wartości transakcji wynikał z kilku czynników. Po pierwsze, do 
grona aktywnych uczestników rynku derywatów odsetkowych dołączyły kolejne banki krajowe. Po 
drugie, silne oczekiwania na obniżki stóp procentowych nBP zwiększyły skalę operacji spekulacyj-
nych, w szczególności na rynku kontraktów FRa. Do wzrostu obrotów przyczynił się także szybki roz-
wój rynku Overnight Index Swap. najbardziej płynnym segmentem rynku instrumentów pochodnych 
z ekspozycją na ryzyko walutowe był rynek transakcji forward, na którym przeważały operacje z pod-
miotami niebankowymi.

Tabela 5.4.1. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych 
w latach 2003–2005 (w mln zł)

2003 2004 2005

Rynek pozagiełdowy 5.382,3 5.490,3 7.759,4

Instrumenty na stopy procentowe 3.979,1 4.178,3 6.240,7

Instrumenty walutowe 1.403,2 1.312,0 1.518,7

Rynek giełdowy 236,0 251,5 498,6

Instrumenty na stopy procentowe 0,0 0,0 15,0

 Instrumenty walutowe 1,0 0,5 0,8

 Instrumenty związane z rynkiem akcji 235,0 251,0 482,8

  – w tym futures na WIG 20 226,4 239,6 448,8

uwaga:  obroty dla rynku pozagiełdowego wyliczono według wartości nominalnej, a dla rynku giełdowego według kwot 
rozliczenia. Rynek giełdowy obejmuje jedynie instrumenty notowane na gPW. Kategoria „instrumenty walutowe” dla ryn-
ku pozagiełdowego nie obejmuje transakcji fx swap.
Źródło: opracowanie nBP na podstawie danych nBP i gPW.

W analizowanym okresie istotny wzrost obrotów zanotowano także na rynku giełdowych 
instrumentów pochodnych. Panująca w 2005 r. hossa na rynku akcji przyczyniła się do zwiększenia 
wartości transakcji na rynku terminowym gPW aż o 98%. Tak jak w latach wcześniejszych spośród 

511  Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange and derivatives market activity in 2004. Basel 2005, BiS, s. 15–16.
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giełdowych instrumentów pochodnych największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się kon-
trakty futures na indeks Wig20. Obroty tymi kontraktami stanowiły ponad 90% całkowitych obro-
tów na rynku terminowym. W 2005 r. na gPW pojawiły się nowe instrumenty pochodne: kontrakty 
futures na obligacje oraz opcje na akcje spółek. ze względu na krótką historię notowań te seg-
menty rynku były słabo rozwinięte. Pod koniec roku, z powodu małego zainteresowania inwestorów, 
z obrotu giełdowego zostały wycofane warranty.

5.4.2. Pozagiełdowe instrumenty pochodne

Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych spełnia bardzo ważną funkcję w polskim 
systemie finansowym, gdyż umożliwia instytucjom finansowym i przedsiębiorstwom efektywne 
zarządzanie dwoma rodzajami ryzyka − ryzykiem walutowym i ryzykiem stóp procentowych. ze 
względu na zdecentralizowany charakter tego rynku jego organizatorami i głównymi uczestnikami 
są banki. analiza pozycji brutto banków krajowych według kwot nominalnych derywatów wskazuje, 
że w 2005 r., podobnie jak w poprzednich latach, najbardziej rozwinięty był segment transakcji na 
stopy procentowe, a aktywność koncentrowała się na instrumentach nominowanych w złotych 
(tabela 5.4.2).

Tabela 5.4.2. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych na koniec 2005 r. (według wartości nominalnej instrumentów, w mld zł)

Złoty1 Inne waluty

Instrumenty walutowe 100,05 b.d.

Kontrakty forward 48,25 b.d.

Kontrakty CIRS 23,20 b.d.

Opcje 28,60 b.d.

Instrumenty na stopę procentową 1.095,68 82,65

Kontrakty FRA 620,31 21,70

Kontrakty IRS 456,66 59,68

Opcje 1,51 1,25

Kontrakty forward na obligacje 0,20 0,02

Inne o podobnym charakterze (np. OIS) 16,92 0,00

Instrumenty związane z rynkiem akcji 1,21

Instrumenty kredytowe 0,13

1  Dla instrumentów walutowych w tej kolumnie przedstawiono wartość nominalną transakcji pochodnych na kursy 
wymiany złotego względem walut obcych.
Źródło: nBP.

największymi segmentami rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce były 
nadal rynki kontraktów FRa i iRS. Kontrakty te były zawierane głównie między bankami. znacznie 
słabiej rozwinięte były rynki innych derywatów odsetkowych – kontraktów forward na instrumenty 
dłużne i opcji. zmniejszenie zaangażowania banków w transakcje forward wynikało z możliwości 
handlowania na gPW kontraktami futures na obligacje skarbowe. Banki krajowe nie prowadziły 
portfeli opcji, a jedynie kilka z nich oferowało je klientom niebankowym. Transakcje opcyjne były 
zawierane sporadycznie. W 2005 r. wyraźnie rozwinął się rynek swapów na krótkoterminowe stopy 
procentowe – OiS (Overnight Index Swap). Świadczą o tym pozycje banków z tytułu transakcji OiS, 
które w tabeli 5.4.2 są dominującą częścią wartości prezentowanej w kategorii „inne o podobnym 
charakterze”.

najbardziej płynnym segmentem rynku walutowych instrumentów pochodnych OTc był rynek 
transakcji forward. Dominowały na nim operacje z podmiotami niebankowymi. Przedsiębiorstwa 
najchętniej zabezpieczały się przed ryzykiem walutowym, wykorzystując właśnie pozagiełdowe ter-
minowe transakcje walutowe. W 2005 r. zahamowano, obserwowany rok wcześniej, spadek obro-
tów na rynku opcji walutowych. Podmioty niefinansowe znacznie częściej niż w poprzednich latach 
zawierały kontrakty ciRS. instrument ten był wykorzystywany głównie w celu obniżenia kosztów 
obsługi zadłużenia z tytułu emisji obligacji nominowanych w złotych.
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Obrót instrumentami, których wartość zależy od cen akcji, koncentrował się na rynku gieł-
dowym. niewielkie zaangażowanie banków w instrumenty rynku OTc wynikało z domykania eks-
pozycji powstałej ze sprzedaży detalicznych lokat strukturyzowanych z wbudowanymi opcjami na 
indeksy giełd zagranicznych.

W 2005 r. w pozycjach pozabilansowych banków pojawiły się instrumenty kredytowe – trans-
akcje zamiany (ang. credit default swaps). Wartości nominalne tych operacji potwierdzają, że rynek 
kredytowych instrumentów pochodnych jest dopiero w początkowej fazie rozwoju. na początku 
2005 r. nastąpiły istotne zmiany w infrastrukturze prawnej tego rynku. z początkiem stycznia 2005 r. 
weszła w życie uchwała KnB umożliwiająca bankom wykorzystywanie derywatów kredytowych do 
uwalniania kapitału regulacyjnego512. Dnia 7 stycznia zarząd związku Banków Polskich przyjął nato-
miast Rekomendację w sprawie zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku 
międzybankowym. Dokument ten zawiera definicje podstawowych kredytowych instrumentów 
pochodnych oraz określa standardy funkcjonowania rynku derywatów z ekspozycją na wierzytelno-
ści. Wydaje się, że dla dalszego rozwoju rynku niezbędne są zmiany legislacyjne dotyczące inwe-
stycji niebankowych instytucji finansowych, umożliwiające im zakup derywatów kredytowych, oraz 
popularyzacja ratingu.

5.4.2.1. Instrumenty pochodne na stopy procentowe

Wielkość rynku

Rok 2005 był okresem szybkiego rozwoju rynku instrumentów pochodnych OTc na stopy pro-
centowe. Polska umocniła swoją pozycję kraju z największym rynkiem pozagiełdowych derywatów 
odsetkowych w europie Środkowo-Wschodniej513. W analizowanym okresie banki krajowe wyraź-
nie zwiększyły pozycje pozabilansowe w instrumentach odsetkowych nominowanych w złotych. Po 
spadku w 2004 r. nastąpił ponowny wzrost wielkości rynku FRa mierzony wartością pozycji poza-
bilansowych banków z tytułu zawartych kontraktów (suma kwot nominalnych sprzedanych i ku-
pionych kontraktów). W 2005 r. wartość zaangażowania krajowego systemu bankowego na rynku 
FRa zwiększyła się aż o 123% (do 620 mld zł), podczas gdy na koniec 2004 r. wartość pozycji brut-
to była niższa w porównaniu z końcem 2003 r. o ponad 40% (wykres 5.4.1). Wydaje się zatem, że 

512  uchwała nr 4/2004 Komisji nadzoru Bankowego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad 
wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz zakresu stosowania metod statystycz-
nych i warunków, których spełnienie umożliwia uzyskanie zgody na ich stosowanie, sposobu i szczegółowych zasad obli-
czania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania banków w holdingach w obliczaniu wymo-
gów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącz-
nie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania.
513  Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. Warszawa 2005, NBP, s. 211.

Wykres 5.4.1. Wielkość rynku FRA w latach 2002–2005

uwaga: wartość nominalna brutto kontraktów FRa (sprzedanych i kupionych) w portfelach banków krajowych na koniec 
czerwca i grudnia.
Źródło: nBP.
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po redukcji ekspozycji spowodowanej stratami poniesionymi w iV kwartale 2003 r. banki ponownie 
zajęły duże pozycje w instrumentach pochodnych na stopy procentowe, w szczególności w kon-
traktach FRa. Sprzyjały temu stabilna sytuacja makroekonomiczna i silne oczekiwania na obniżki stóp 
procentowych NBP.

W 2005 r. wzrosło również zaangażowanie krajowego systemu bankowego w kontrakty iRS 
– wartość nominalna kontraktów w portfelach banków wzrosła o 45%, do 457 mld zł (wykres 
5.4.2). należy jednak pamiętać, że zaangażowanie banków nie jest najlepszą miarą do porównywa-
nia wielkości rynków FRa i iRS. Pierwotny okres części iRS jest bowiem dłuższy od jednego roku, co 
powoduje, że transakcje te w przeciwieństwie do kontraktów FRa pozostają w księgach rachunko-
wych banków nawet przez kilka lat. analizując dane o pozycjach pozabilansowych, warto zwrócić 
uwagę na nieco mniejszy niż w poprzednich latach udział operacji z nierezydentami (około 40% 
i 55%, odpowiednio dla kontraktów FRa i iRS).

O silnym rozwoju krajowego rynku derywatów odsetkowych będących przedmiotem obrotu 
na rynku OTc świadczy znaczny wzrost obrotów (o około 45%) zarówno w segmencie kontraktów 
FRa, jak i iRS. W 2005 r. średnie dzienne obroty netto w jednym z najbardziej płynnych segmentów 
polskiego rynku finansowego – rynku FRa – wyniosły 4,9 mld zł, a w 2004 r. – 3,4 mld zł (wykres 
5.4.3). na rynku iRS średnia dzienna wartość operacji zwiększyła się natomiast z 0,83 do 1,20 mld zł 
(wykres 5.4.4).

Wykres 5.4.2. Wielkość rynku IRS w latach 2002–2005

uwaga: wartość nominalna brutto kontraktów iRS (sprzedanych i kupionych) w portfelach banków krajowych na koniec 
czerwca i grudnia.
Źródło: nBP.
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uwaga: w przypadku transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.
Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP oraz podmiotów kandydujących do tych funkcji.

0
15
30
45
60
75
90

105
120
135
150

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100%mld zł

Obroty netto ogółem – lewa skala Udział transakcji z nierezydentami (w %) - prawa skala

2002 2003 2004 2005

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI

miesiące



250

5

Rynki finansowe

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

Przedstawione tendencje do wzrostu płynności rynków FRa i iRS w 2005 r. miały kilka wspól-
nych przyczyn. Po pierwsze, w porównaniu z 2004 r. istotnie zwiększyła się liczba aktywnych uczest-
ników tych rynków. Kilka banków krajowych, które przed 2005 r. sporadycznie zawierały transakcje 
pochodne na stopy procentowe, głównie w celu zabezpieczenia swoich pozycji w dłużnych papie-
rach wartościowych, znacznie zwiększyło swoje zaangażowanie. Banki te coraz powszechniej wyko-
rzystywały derywaty odsetkowe, w szczególności kontrakty FRa oraz 1y iRS rozliczane według sto-
py 3m WiBOR, do spekulacji na krzywej dochodowości o horyzoncie do jednego roku. W rezultacie 
wzrosła wartość zawieranych transakcji. Wzrost udziału operacji zawieranych między rezydentami 
w obrotach ogółem świadczy o zwiększeniu aktywności banków krajowych514. W 2005 r. transakcje 
z nierezydentami stanowiły średnio 51% obrotów netto na krajowym rynku FRa (o kilkanaście punk-
tów procentowych mniej niż w 2004 r.). analogiczny wskaźnik dla rynku iRS nie przekraczał 60%. 
Po drugie, malejące stopy procentowe oraz oczekiwania na dalsze obniżki stóp nBP zachęcały do 
zajmowania pozycji spekulacyjnych. Świadczy o tym fakt, że znacznie wyższe obroty na rynku FRa 
zarejestrowano w miesiącach, w których występowały silne oczekiwania na obniżenie stóp procen-
towych przez RPP. Ponadto w warunkach niskiej inflacji, malejącej rentowności obligacji skarbowych 
oraz stopniowej aprecjacji złotego do euro aktywność zwiększyli także nierezydenci. W porównaniu 
z 2004 r. wartość operacji z bankami zagranicznymi wzrosła nominalnie o ponad 15%.

Kontrakty FRa i iRS nominowane w złotych były przedmiotem obrotu także poza Polską – na 
rynku londyńskim. nBP nie ma jednak danych o wartości transakcji zawartych między nierezydenta-
mi. należy sądzić, że banki zagraniczne (m.in. uBS, HSBc, Deutsche Bank, JP morgan, Barclays Bank, 
Royal Bank of Scotland), podobnie jak w poprzednich latach, były aktywne głównie na rynku swa-
pów odsetkowych. na podstawie informacji uzyskanych od uczestników rynku można szacować, że 
w 2005 r. wartość transakcji iRS na rynku offshore wyraźnie wzrosła i była zbliżona do obrotów zare-
jestrowanych na rynku krajowym.

 Wprowadzone na polski rynek w 2004 r. kontrakty Overnight Index Swap poszerzyły kata-
log dostępnych derywatów o instrument na krótkoterminowe stopy procentowe. W 2005 r. nastą-
pił wyraźny rozwój rynku OiS. Po okresie przygotowań organizacyjnych i opracowaniu procedur 
zarządzania ryzykiem związanym z tym instrumentem kolejne banki krajowe dołączały do grona 
uczestników rynku. W drugiej połowie 2005 r. na rynku OiS było aktywnych 7 banków krajowych 
i kilka banków zagranicznych. Średnie dzienne obroty netto wyniosły około 250 mln zł. Dynamiczny 
rozwój rynku OiS i wzrost liczby uczestników wynikały z: relatywnie wysokiej zmienności stawki O/n, 
różnicowego rozliczenia transakcji oraz elastyczności i różnorodności zastosowań tego instrumentu 
w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej. Kontrakty OiS umożliwiają bowiem bankom m.in.:

514  W ujęciu nominalnym wartość transakcji zawartych między bankami krajowymi wzrosła w 2005 r. bardziej niż war-
tość operacji dokonanych z bankami zagranicznymi i dlatego zmniejszył się udział nierezydentów w obrotach netto na 
rynkach FRa i iRS.

Wykres 5.4.4. Średnie miesięczne obroty netto na rynku IRS w latach 2002–2005

uwaga: w przypadku transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP oraz podmiotów kandydujących do tych funkcji.
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−  zabezpieczenie się przed zmianami kosztów finansowania na rynku pieniężnym (zagwa-
rantowanie stałego poziomu kosztów refinansowania pozycji w skarbowych papierach 
wartościowych oraz kosztów utrzymywania rezerwy obowiązkowej),

−  niwelowanie ryzyka wynikającego z niedoskonałego dopasowania instrumentów generują-
cych dodatnie i ujemne przepływy pieniężne (ograniczanie tzw. ryzyka bazowego)515,

−  spekulację na spadek lub wzrost stóp procentowych w tzw. krótkim segmencie krzywej docho-
dowości, do 3 miesięcy; instrument ten będzie bardzo przydatny w „grze” na zmiany krótko-
terminowych stóp procentowych, ponieważ kontrakty FRa 1x2 i 2x3516 są mało płynne,

−  stosowanie strategii carry trade (sprzedaż OiS) bez zaangażowania płynnych środków, 
w przypadku pozytywnego nachylenia krzywej dochodowości,

−  przeprowadzanie arbitraży między stawkami kwotowanymi na rynku OiS i na innych ryn-
kach stóp procentowych – FRa, repo, fx swap; w przyszłości powinno się to przyczynić do 
poprawy efektywności i głębszej integracji tych wszystkich rynków.

najsłabiej rozwiniętym segmentem krajowego rynku instrumentów pochodnych OTc na sto-
py procentowe pozostał rynek opcji. W 2005 r. transakcje opcyjne były zawierane sporadycznie, a ich 
średnia miesięczna wartość nie przekroczyła 50 mln zł. Były to wyłącznie opcje sprzedane klientom 
niebankowym oraz transakcje z bankami zagranicznymi służące do domykania ekspozycji powstałej 
w wyniku ich zawarcia (ang. hedge back-to-back). Żaden bank krajowy nie zarządzał portfelem opcji 
odsetkowych, gdyż byłoby to nieopłacalne ze względu na niską płynność rynku i duże nakłady zwią-
zane z przygotowaniem operacyjnym i monitorowaniem ryzyka517.

Struktura rynku

Standardowymi stopami referencyjnymi na rynku kontraktów FRa były 1m, 3m i 6m WiBOR. 
W 2005 r. nadal przeważały transakcje o pierwotnym terminie zapadalności do jednego roku, choć 
kilka banków kwotowało stawki dla kontraktów o dłuższych terminach (12x15,12x18,18x24). 
Podobnie jak w poprzednich latach płynność rynku koncentrowała się w następujących segmentach: 
1x4, 3x6, 6x9, 9x12, 1x7, 3x9. Standardowe kwoty nominalne transakcji FRa miały wartość 100 
mln zł, ale niekiedy zawierano także kontrakty o wyższych kwotach nominalnych (200–300 mln zł). 
Spready transakcyjne między kursem kupna a kursem sprzedaży wynosiły najczęściej 5 punktów 
bazowych i były nieznacznie wyższe dla operacji o dużych nominałach – tzw. large sizes.

W 2005 r. kontynuowana była tendencja do wzrostu znaczenia operacji 1y iRS w strukturze 
terminowej obrotów na rynku transakcji wymiany płatności odsetkowych. udział operacji o rocznym 
horyzoncie wzrósł do 47%. Stopą referencyjną dla transakcji 1y iRS był 3m WiBOR, ale niekiedy 
zawierano kontrakty, w których zmienne płatności odsetkowe były naliczane według stawki 1m 
WiBOR. Skoncentrowanie aktywności na rocznych swapach stopy procentowej wiązało się z ogra-
niczaniem emisji bonów skarbowych. mając na uwadze mniejsze możliwości inwestycji w ten instru-
ment, banki zajmowały pozycje w transakcjach wymiany płatności odsetkowych dla zapewnienia 
sobie określonego oprocentowania lokat o rocznym horyzoncie. inwestorzy zagraniczni zajmujący 
długą pozycję w złotym także często wykorzystywali kontrakty 1y iRS, głównie w celu zagwaranto-
wania zwrotu z inwestycji w skali roku. Ponadto zawarcie kontraktu 1y iRS vs. 3m WiBOR jest znacz-
nie łatwiejszym i efektywniejszym sposobem zajęcia pozycji pozabilansowej (mierzonej BPV)518 w in-
strumentach odsetkowych o rocznym horyzoncie niż zakup trzech kontraktów FRa o odpowiednich 
parametrach. Wzrost wartości operacji o pierwotnym terminie zapadalności do jednego roku spo-

515  Szerzej w: Euro Money Market Study 2001. Frankfurt 2002, ecB, s. 28–30.
516  Forma zapisu kontraktów FRa stosowana na rynku międzybankowym. Pierwsza liczba informuje o dacie rozliczenia 
różnicy odsetkowej, a różnica między liczbami – o stawce referencyjnej. Przykładowo FRa 2x3 oznacza kontrakt na 1m 
WiBOR, którego rozliczenie nastąpi za dwa miesiące.
517  Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004, nBP, s. 213.
518  BPV – basis point value – podstawowa miara stosowana w zarządzaniu portfelem instrumentów odsetkowych, któ-
ra informuje o zmianie wartości instrumentu (portfela) wywołanej przesunięciem krzywej dochodowości o jeden punkt 
bazowy.
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wodował spadek udziałów pozostałych kategorii kontraktów. Segment transakcji z terminem zapa-
dalności powyżej 5 lat był nadal mało płynny, co wynikało głównie z niskich limitów kredytowych 
nakładanych na siebie przez banki krajowe. Jeśli banki działające w Polsce zawierały transakcje o ho-
ryzoncie 5 lat lub więcej, to najczęściej z klauzulą break clause519, ograniczającą ryzyko i obciążenie 
limitów kredytowych.

W operacjach z nierezydentami popularne było wykorzystywanie transakcji switch, w których 
rolę pośrednika między bankiem krajowym a bankiem londyńskim odgrywał podmiot dominujący 
w banku krajowym (bank matka). Banki krajowe ustalały warunki transakcji, natomiast banki zagra-
niczne będące ich właścicielami były formalnymi kontrahentami banków londyńskich, ponieważ mia-
ły znacznie wyższe kapitały i linie kredytowe na podmioty trzecie. Standardowe kwoty kontraktów 
iRS wynosiły nadal 50–100 mln zł, choć niekiedy zawierano transakcje o wartości nominalnej 
250 i 500 mln zł. Spread między stałymi stopami, po jakich bank chciał płacić i przyjmować odset-
ki, kształtował się na poziomie 5–7 punktów bazowych.

W styczniu 2005 r. wprowadzono w Polsce fixing nowej stawki dla międzybankowych depo-
zytów O/n – stopę POlOnia. W lutym 2005 r. Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych aci Pol-
ska wydało rekomendację dotyczącą kontraktów OiS rozliczanych według stopy POlOnia520. Ponie-
waż w porównaniu z O/n WiBOR stawka POlOnia jest bardziej reprezentatywną i wiarygodną sto-
pą521, szybko stała się standardową stawką referencyjną dla kontraktów OiS nominowanych w zło-
tych. W iV kwartale 2005 r. około 90% zawieranych transakcji OiS było rozliczanych według stopy 
POlOnia. Standardowa kwota transakcji dla kontraktów o pierwotnym terminie zapadalności do 
1 miesiąca wynosiła 50–100 mln zł, a kwotowany spread kształtował się na poziomie 5 punktów 
bazowych. W strukturze terminowej kontraktów OiS przeważały operacje 7-dniowe, czyli o terminie 
zapadalności odpowiadającym terminowi operacji otwartego rynku nBP. Oznacza to, że banki czę-
sto wykorzystywały te transakcje w celu uniezależnienia kosztów finansowania swoich pozycji w pa-
pierach dłużnych od krótkotrwałych zmian płynności w sektorze bankowym następujących pomię-
dzy terminami przeprowadzania operacji otwartego rynku.

Uczestnicy rynku

uczestnikami rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych na stopę procentową były 
prawie wyłącznie banki. Jak wspomniano, zarówno na rynku FRa, jak i rynku swapów (iRS i w mniej-
szym stopniu OiS) istotną część obrotów generowali nierezydenci – głównie banki londyńskie mają-

519  Klauzula ta umożliwia bankowi wcześniejsze rozliczenie transakcji (rozwiązanie umowy) w przypadku, gdy ekspozy-
cja kredytowa na kontrahenta wynikająca z tej transakcji (strata kontrahenta) przekracza określoną wartość.
520  Transakcja swapa odsetkowego opartego na indeksie POLONIA (OIS), rekomendacja dostępna na stronie internetowej 
www.acipolska.pl.
521  Szerzej w rozdz. 5.1.2.

Wykres 5.4.5. Struktura terminowa kontraktów IRS w latach 2004–2005

   2004 r.   2005 r.

uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały zapadalności kontraktów są prawostronnie 
domknięte.
Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcje DSP i (lub) DRP oraz podmiotów kandydujących do tych funkcji.
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ce duże portfele polskich obligacji skarbowych. Podobnie jak w 2004 r. międzybankowe rynki kon-
traktów FRa i iRS charakteryzowały się dużą koncentracją. Transakcje 5 najbardziej aktywnych ban-
ków krajowych stanowiły ponad 70% obrotów netto zarejestrowanych w Polsce. ze względu na 
małą liczbę uczestników o wiele silniejsza koncentracja obrotów występowała na krajowym rynku 
OiS. W ii połowie roku operacje 3 najbardziej aktywnych banków krajowych stanowiły około 75% 
wartości zawartych transakcji.

na rynku instrumentów pochodnych OTc na stopy procentowe rzadko zawierano operacje 
z podmiotami niebankowymi. najczęściej wykorzystywano transakcje wymiany płatności odsetkowych, 
ale wartość kontraktów zawartych z klientami niebankowymi stanowiła jedynie kilka procent obrotów 
na krajowym rynku iRS. Podobnie jak w poprzednich latach mało aktywne na rynku derywatów odset-
kowych były niebankowe instytucje finansowe. W 2005 r. nie wprowadzono, oczekiwanych od kilku 
lat i zapowiadanych w 2004 r., zmian w regulacjach dotyczących OFe, umożliwiających tym instytu-
cjom wykorzystywanie instrumentów pochodnych do ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Oznacza to, 
że druga, największa po bankach522, grupa inwestorów na rynku polskich obligacji skarbowych nie 
może zabezpieczyć się przed spadkiem wartości portfela papierów dłużnych, wynikającym ze wzrostu 
długoterminowych stóp procentowych. Brak możliwości wykorzystywania instrumentów pochodnych 
ogranicza rozwój rynku finansowego w Polsce, a w niektórych sytuacjach może poważnie zagrozić 
wartości oszczędności zgromadzonych przez przyszłych emerytów.

Wśród klientów korporacyjnych nadal popularne były swapy ze zmienną kwotą nominalną – 
amortyzowane i zaliczkowe (ang. amortising and drawdown swaps). Parametry takich operacji były 
kształtowane indywidualnie i odbiegały od standardów rynku międzybankowego. liczbę poten-
cjalnych kontrahentów niefinansowych ograniczały rygorystyczne wymogi kredytowe i coraz 
powszechniejszy wymóg składania depozytów zabezpieczających. małe zainteresowanie derywata-
mi odsetkowymi wśród polskich przedsiębiorstw wynika z faktu, że polskie firmy sporadycznie zarzą-
dzały ryzykiem stopy procentowej, mimo że większość z nich była narażona na ten rodzaj ryzyka. 
Ponadto, według przedsiębiorstw koszty stosowania instrumentów pochodnych były zbyt wysokie, 
a skuteczność takiej formy zabezpieczenia budziła ich wątpliwości.

Perspektywy

W najbliższych latach można się spodziewać dalszego rozwoju rynku pozagiełdowych instru-
mentów pochodnych na stopy procentowe. Ponieważ większość dużych banków komercyjnych dzia-
łających w Polsce stała się aktywnymi uczestnikami rynków kontraktów FRa i iRS, wydaje się więc, 
że płynność na tych rynkach nie będzie już wzrastać tak dynamicznie, jak w 2005 r. czynnikiem, któ-
ry nadal będzie kształtował płynność i strukturę terminową rynku iRS, będą niskie limity kredytowe, 
jakie banki działające w Polsce mają w innych krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych. 
Oddziaływanie tego czynnika będzie mniejsze niż w poprzednich latach m.in. ze względu na prze-
kształcanie się niektórych banków krajowych w oddziały instytucji kredytowych oraz wykorzystywa-
nie transakcji switch. Wydaje się jednak, że wartość obrotów na międzybankowych rynkach kon-
traktów FRa i iRS będzie zależała głównie od oczekiwań na zmiany stóp procentowych, będących 
głównym motywem wzrostu operacji spekulacyjnych. nie należy się spodziewać zwiększenia popy-
tu na transakcje FRa i iRS ze strony podmiotów niefinansowych.

Wydaje się, że w najbliższych latach w warunkach niskiej i stabilnej inflacji polskie przedsię-
biorstwa bardzo rzadko będą wykorzystywały instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem stopy 
procentowej. zaangażowanie niebankowych instytucji finansowych nadal będzie niewielkie, gdyż 
potencjalni uczestnicy rynku derywatów odsetkowych – OFe – nie będą mogli ograniczać ryzyka 
inwestycyjnego za pomocą lokat w instrumenty pochodne. Oznacza to także, że powstały w 2005 r. 
na gPW rynek kontraktów futures na obligacje skarbowe nie będzie raczej konkurencją dla rynku 
iRS. Bez uczestnictwa funduszy emerytalnych rozwój rynku futures na obligacje jest bowiem mało 
prawdopodobny.

522  OFe stały się drugą grupą inwestorów na krajowym rynku obligacji skarbowych w sierpniu 2005 r. 
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należy natomiast oczekiwać szybkiego rozwoju rynku Overnight Index Swap. Kolejne banki 
krajowe, ale także banki zagraniczne, będą dołączać do grona uczestników tego rynku. Powinno to 
spowodować kilkukrotny wzrost obrotów, w tym także w segmencie rynku dla kontraktów o dłuż-
szym horyzoncie czasowym (1-, 3- i 6-miesięcznych). Takie operacje będą wykorzystywane do spe-
kulacji na zmiany stóp procentowych banku centralnego. Szybki rozwój rynku OiS w strefie euro 
w ostatnich latach523 oraz różnorodność zastosowań tej transakcji wymiany pozwalają sądzić, że 
także w Polsce OiS stanie się jednym z najbardziej płynnych instrumentów krajowego pozagiełdo-
wego rynku derywatów. Rynek opcji na stopę procentową pozostanie natomiast jednym z najsłabiej 
rozwiniętych segmentów krajowego rynku finansowego. Opcje będą traktowane jedynie jako instru-
ment wzbogacający ofertę banków skierowaną do klientów niefinansowych i ze względu na duże 
koszty przygotowania operacyjnego i zarządzania portfelem tych instrumentów nie będą przed-
miotem obrotu na rynku międzybankowym.

Duże zmiany na krajowym rynku instrumentów pochodnych OTc będą związane z przystąpie-
niem Polski do strefy euro. Przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty oraz konsolidacja i centralizacja 
zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym ograniczą wartość operacji międzybankowych. Więk-
szość banków krajowych pełniących dziś funkcję animatora rynku (ang. market maker).będzie znacz-
nie mniej aktywna. Banki te będą pełniły jedynie funkcję pytających o kwotowania na rynku mię-
dzybankowym (ang. market users) oraz będą obsługiwały klientów niebankowych, sprzedając im 
instrumenty dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

5.4.2.2. Walutowe instrumenty pochodne

Wielkość rynku

W 2005 r. rynek derywatów na kurs złotego pozostawał największym i najbardziej rozwinię-
tym spośród rynków innych walut europy Środkowo-Wschodniej. cechą charakterystyczną rynków 
forward i opcji na kurs złotego, korony czeskiej i forinta była duża wartość transakcji zawieranych 
między nierezydentami – głównie między bankami londyńskimi524. NBP nie ma danych o skali obro-
tów w 2005 r. na rynku offshore walutowych instrumentów pochodnych. Na podstawie informacji 
pozyskanych od uczestników rynku można jednak przypuszczać, że średnie dzienne obroty były wyż-
sze niż w 2004 r. i wynosiły na rynku forward około 1,1 mld zł, a na rynku opcji około 0,45 mld zł. 
W dalszej części przedstawiono analizę wielkości i struktury krajowego rynku instrumentów pochod-
nych na kurs złotego, a więc rynku obejmującego transakcje, w których przynajmniej jedną ze stron 
jest bank krajowy.

523  Euro Money Market Survey 2005. Frankfurt 2006, ecB, s. 10–11.
524  Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 2004,.Basel 2005, BiS, s. 78–81 
oraz Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r.,.Warszawa 2006, nBP, s. 219–222.

Wykres 5.4.6. Miesięczne obroty netto na rynku walutowym forward w latach 2002–2005

uwaga: dane dla rynku klientowskiego są dostępne od 2003 r.
Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP oraz podmiotów kandydujących do tych funkcji.
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W 2005 r. nieznacznie zwiększyła się płynność krajowego pozagiełdowego rynku walutowych 
instrumentów pochodnych. Podobnie jak w poprzednich latach największym segmentem tego ryn-
ku był rynek transakcji terminowych. Średnia dzienna wartość transakcji zawieranych na rynku for-
ward na kurs złotego wzrosła w 2005 r. do 0,98 mld zł (z 0,92 mld zł w 2004 r.). Wzrost ten 
wynikał ze zwiększenia aktywności na rynku klientowskim. Większa liczba transakcji zabezpieczają-
cych przedsiębiorstwa przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego wynikała prawdopodobnie 
z załamania silnego trendu aprecjacyjnego złotego na początku marca 2005 r. oraz wzrostu płat-
ności nominowanych w walutach obcych, spowodowanego zwiększeniem eksportu i importu towa-
rów i usług. Średnie dzienne obroty na rynku międzybankowym spadły w analizowanym okresie 
o około 8% i wyniosły 0,145 mld zł, z czego około 90% stanowiły transakcje z bankami zagranicz-
nymi (wykres 5.4.6). Oznaczało to zwiększenie udziału operacji zawieranych z klientami niebanko-
wymi – ich wartość była ponad 5,5-krotnie wyższa od wartości transakcji forward zawartych między 
bankami ..Tak duża różnica między płynnością w tych dwóch segmentach rynku operacji termino-
wych na kurs złotego wynika z faktu, że transakcje forward są podstawowym instrumentem wyko-
rzystywanym przez przedsiębiorstwa w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Banki preferują natomiast 
syntetyczne kontrakty terminowe, będące złożeniem transakcji zawieranych na bardziej płynnych 
rynkach – kasowym rynku walutowym i rynku fx swap.

na krajowym rynku opcji walutowych, w odróżnieniu od rynku operacji forward, przeważały 
transakcje międzybankowe. W 2005 r. średnie dzienne obroty na rynku międzybankowym opcji na 
kurs złotego były o 23% wyższe niż w roku poprzednim i wynosiły 0,36 mld zł (wykres 5.4.7). Średnie 
dzienne obroty na rynku klientowskim opcji na kurs złotego wyniosły w 2005 r. 0,125 mld zł i były wyż-
sze o 0,035 mld zł (o 38%) w porównaniu z 2004 r. Spowodowało to wzrost obrotów na rynku mię-
dzybankowym, gdyż większość banków krajowych oferujących opcje walutowe pełniła funkcję pośred-
nika – domykała pozycję powstałą z zawarcia transakcji opcyjnej z klientem, zawierając przeciwną 
transakcję z podmiotem dominującym lub innym bankiem zagranicznym. Większa zmienność i ko-
rekty na rynku złotego (wykresy 5.3.2 i 5.3.5) stymulowały natomiast operacje spekulacyjne banków 
oraz popyt przedsiębiorstw na strategie opcyjne, zabezpieczające wartość ich przyszłych przepływów 
pieniężnych. Wspomniany wzrost obrotów nie oznaczał jednak zahamowania tendencji obserwowa-
nych w Polsce w 2004 r. – przenoszenia aktywności nierezydentów na rynek offshore i marginalizacji 
operacji między bankami krajowymi. Dzienna wartość transakcji zawartych na rynku międzybankowym 
w 2005 r. była bowiem niższa o 25% (0,13 mld zł) w porównaniu z wartością transakcji zarejestrowa-
nych w 2003 r. Sytuacja na krajowym rynku opcji walutowych była silnie uzależniona od zachowań 
banków zagranicznych, gdyż już od 2003 r. udział operacji z nierezydentami przekraczał 90% i stop-
niowo wzrastał (w 2005 r. osiągnął 96%). mniejsza aktywność na rynku krajowym w porównaniu z la-

Wykres 5.4.7. Średnie miesięczne obroty na rynku złotowych opcji walutowych według 
wartości nominalnej w latach 2002–2005

uwaga: zgodnie ze standardem BiS podane wartości obejmują kwoty nominalne każdej opcji wchodzącej w skład strategii.
Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP oraz podmiotów kandydujących do tych funkcji.
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tami 2002–2003 i, jak twierdzą uczestnicy rynku, dynamicznie rosnące obroty na rynku offshore wyni-
kały m.in. z faktu, że kwoty nominalne pojedynczych strategii opcyjnych były zbyt wysokie dla banków 
działających w Polsce i dlatego coraz rzadziej mogły one być kontrahentami banków zagranicznych. 
Strategie o nominałach 50, 100 mln euR (uSD)525, którymi powszechnie handluje się na rynku lon-
dyńskim, istotnie zmieniałyby bowiem strukturę portfela opcyjnego, a generowane przez nie ryzyko 
nadmiernie obciążałoby kapitały banków krajowych.

Podobnie jak w innych krajach europy Środkowo-Wschodniej najsłabiej rozwiniętym segmen-
tem pozagiełdowego rynku derywatów walutowych w Polsce był rynek kontraktów ciRS. należy jed-
nak zauważyć, że w porównaniu z poprzednimi latami wyraźnie wzrosła wartość transakcji ciRS 
zawieranych między bankami. W 2005 r. średnie dzienne obroty netto na rynku międzybankowym 
były wyższe o blisko 40 mln zł i wyniosły około 55 mln zł (wykres 5.4.8). Jedną z przyczyn tak duże-
go wzrostu były transakcje o wysokich kwotach nominalnych zawierane przez niektóre banki w ce-
lu zabezpieczenia ekspozycji wynikającej z niedopasowania struktury udzielonych kredytów i przy-
jętych depozytów. na rynku dominowały operacje z bankami zagranicznymi – miały około 95-pro-
centowy udział w obrotach. na rynku międzybankowym najczęściej handlowano kontraktami, 
w których płatności w obu walutach naliczane są według zmiennych stóp procentowych – tzw. basis 
swap. Transakcje z klientami niebankowymi były nadal zawierane sporadycznie. Średnie dzienne 
obroty na rynku klientowskim w 2005 r. wyniosły 8 mln zł.

Struktura rynku

Struktura walutowa obrotów na rynku złotowych transakcji forward nie zmieniła się w porów-
naniu z 2004 r. Przeważały operacje na kurs euR/Pln – około 66% wartości zawartych transakcji 
zarówno na rynku klientowskim, jak i międzybankowym. Transakcje uSD/Pln stanowiły około 30% 
obrotów. Przewaga relacji euR/Pln wynikała ze struktury walutowej płatności z tytułu wymiany han-
dlowej towarów i usług. Podmioty niebankowe wykorzystywały bowiem różne odmiany transakcji for-
ward do zabezpieczenia wartości przyszłych przepływów finansowych. Oprócz klasycznych transakcji 
forward przedsiębiorstwa chętnie kupowały opcje terminowe i par forward, dostępne w ofercie pra-
wie wszystkich banków sprzedających derywaty. Konstrukcja tych instrumentów umożliwia lepsze unie-
zależnienie wartości strumieni przepływów w walutach obcych od zmian kursu walutowego526.

Przedmiotem obrotu na krajowym międzybankowym rynku opcji walutowych były opcje euro-
pejskie, w przypadku których realizacja wynikającego z nich prawa może nastąpić tylko w dniu 
wygaśnięcia opcji. Opcje amerykańskie i egzotyczne były natomiast sprzedawane klientom nieban-

525  Kwota ta odnosi się do nominału każdej opcji wchodzącej w skład sprzedawanej strategii.
526  Szerzej na temat opcji terminowych i par forward w: J. zając: Polski rynek walutowy w praktyce. Warszawa 2004,.
Wydawnictwo K.e. liBeR, s. 57–59 i 203–106. 

Wykres 5.4.8. Średnie miesięczne obroty na rynku kontraktów CIRS waluta obca/PLN w latach 
2002–2005

Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP oraz podmiotów kandydujących do tych funkcji.
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kowym. animatorzy rynku międzybankowego standardowo podawali kwotowania strategii opcyj-
nych (najczęściej straddle, butterfly, risk reversal)527 o terminach realizacji do jednego roku (1W, 1m, 
2m, 3m, 6m, 1y). Transakcje o dłuższych terminach zawierano sporadycznie528. W 2005 r. struk-
tura terminowa obrotów nie zmieniła się istotnie (wykres 5.4.9). nadal przeważały transakcje o naj-
krótszych terminach realizacji (70-procentowy udział w obrotach miały opcje o terminie wygaśnięcia 
do 3 miesięcy). W porównaniu z 2004 r. częściej handlowano opcjami na kurs euR/Pln. W 2005 r. 
udział opcji euR/Pln w strukturze walutowej transakcji na kurs złotego wyniósł około 64% (w 
2004 r. 55%). Operacje w segmencie uSD/Pln stanowiły 35%. Standardowe kwoty transakcji na ryn-
ku międzybankowym w Polsce wynosiły 10 i 25 mln euro lub dolarów amerykańskich. Spread, mie-
rzony w zmienności implikowanej, dla strategii aTmF straddle na kursy euR/Pln i uSD/Pln wynosił 
około 0,5 pkt proc.

Warto odnotować, że w 2005 r. na londyńskim rynku opcji na złotego zaobserwowano wzrost 
aktywności w segmencie opcji barierowych. Duże zainteresowanie tym instrumentem wykazywały 
fundusze hedgingowe (ramka 5.4.1). na podstawie informacji uzyskanych od uczestników tego ryn-
ku można szacować, że miesięcznie sprzedawane były opcje barierowe o wartości około 2 mld zł529. 
Rozwój tego segmentu rynku offshore opcji walutowych rodzi pewne konsekwencje dla sytuacji na 
rynku złotego. zajmowanie przez nierezydentów dużych pozycji w opcjach barierowych może 
bowiem zwiększyć płynność rynku klasycznych opcji (ang. plain vanilla) oraz wpływać na kursu zło-
tego i nasilać jego zmienność.

Wzrostowi obrotów na międzybankowym rynku kontraktów ciRS towarzyszyła zmiana ich 
struktury terminowej. W porównaniu z 2004 r. udział operacji o horyzoncie do dwóch lat wyraźnie 
się zmniejszył i w 2005 r. ich wartość stanowiła 33% obrotów (wykres 5.4.10). Jednocześnie wzrósł 
udział transakcji o okresie zapadalności powyżej 5 lat. Było to możliwe, ponieważ – podobnie jak 
w przypadku kontraktów iRS – na rynku międzybankowym coraz powszechniej wykorzystywano 
transakcje switch. W operacjach z podmiotami niebankowymi stosowano natomiast depozyty zabez-
pieczające oraz konstrukcję prawną break clause, które ograniczały ryzyko kredytowe. Przedmiotem 
obrotu na rynku międzybankowym były głównie transakcje z udziałem euR i uSD. Struktura walu-
towa kontraktów ciRS na rynku klientowskim była bardziej różnorodna. Oprócz transakcji wymiany 
płatności euR/Pln, uSD/Pln popularne były także kontrakty z udziałem cHF i JPy. Kontrakty ciRS nie 
służyły jedynie do zabezpieczania ryzyka walutowego i stopy procentowej. Polskie przedsiębiorstwa, 
które głównie zadłużały się w złotych, wykorzystywały walutowe transakcje wymiany płatności 
odsetkowych także w celu obniżenia kosztów obsługi długu.

527  Szerzej w: D. Rosa: Options on foreign Exchange. new york 2000, John Wiley & Sons, s. 80-89.
528  Banki londyńskie zawierały między sobą transakcje nawet o horyzoncie 5 lat.
529  Wartość tę stanowi suma kwot nominalnych tych opcji.

Wykres 5.4.9. Struktura terminowa obrotów na rynku złotowych opcji walutowych w latach 
2004–2005

 2004 r. 2005 r.

uwaga: struktura terminowa według pierwotnych terminów zapadalności, przedziały zapadalności kontraktów są pra-
wostronnie domknięte.
Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP oraz podmiotów kandydujących do tych funkcji.
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OPcjE BaRIEROWE I Ich WPłyW na ZMIEnnOść KURSU 
WalUtOWEgO

Opcja barierowa jest jednym z typów opcji egzotycznych. Jest to opcja warun-
kowa, ponieważ jej wartość zależy od kursu walutowego w całym okresie życia opcji, 
a nie tylko w dniu jej wygaśnięcia. Opcja barierowa różni się od opcji plain vanilla ele-
mentem wbudowanym w ten instrument, określanym jako bariera. Barierą jest poziom 
kursu walutowego, który jeśli zostanie osiągnięty w trakcie trwania opcji, powoduje 
jej przedterminowe wygaśnięcie (opcja z barierą wyjścia – ang. knock-out option) lub 
jej aktywację (opcja z barierą wejścia – ang. knock-in option). Opcja z barierą wejścia 
nie jest aktywna i nie może być zrealizowana, jeśli w okresie jej życia kurs walutowy 
nie osiągnie poziomu określonego w momencie zawarcia transakcji (bariery wejścia). 
Po aktywacji opcja ta staje się opcją klasyczną (nabywca opcji może ją zrealizować 
w dniu wygaśnięcia, o ile jej wartość wewnętrzna jest dodatnia). Prawo wykonania 
opcji z barierą wyjścia przysługuje natomiast nabywcy jedynie wtedy, jeśli do dnia 
wykonania kurs nie osiągnął poziomu bariery. Jeśli w trakcie życia opcji kurs osiągnie 
poziom bariery, opcja ulega dezaktywacji (nabywca traci wszelkie prawa wynikające 
z transakcji)1.

W 2005 r. na rynku offshore zaobserwowano wzrost aktywności w segmencie 
opcji barierowych na kurs złotego i innych walut europy Środkowo-Wschodniej. Duże 
zainteresowanie, w szczególności opcjami z barierą wyjścia, wykazywały fundusze hed-
gingowe, które wykorzystując dźwignię finansową i silną reakcję na zmiany kursu, cha-
rakteryzującą ten instrument (niższa premia w porównaniu z klasycznymi opcjami), spe-
kulowali na kursie złotego. Wystawcami tych opcji, często na duże kwoty nominalne, 
były banki londyńskie, bardzo aktywne na rynku złotego.

Banki te najczęściej zabezpieczały się przed ryzykiem wynikającym ze sprzedaży 
takich instrumentów. W tym celu wykorzystywały dwie strategie: zawieranie odpo-
wiednich transakcji na rynku opcji plain vanilla (tzw. statyczna replikacja) oraz ciągłe 
dokonywanie operacji na rynku kasowym (ang. delta hedging). W przypadku wysta-
wienia opcji kupna euro za złote z barierą wyjścia poniżej aktualnego kursu euR/Pln 
pierwsza strategia polega na sprzedaży krótkoterminowych opcji sprzedaży euro (opcji 
put) z kursem wykonania bliskim ustalonej bariery. Powoduje to wzrost obrotów na 
rynku klasycznych opcji, jednak w sytuacji płytkiego rynku może skutkować obniże-
niem się ceny takich opcji – spadkiem zmienności implikowanej2. W przypadku umac-
niania się kursu złotego do poziomu bliskiego ustawionej bariery zabezpieczanie takiej 
opcji przez delta hedging wymaga sprzedaży złotego w zamian za euro na rynku kaso-
wym. Wartość takich transakcji musi być wyższa od nominalnej kwoty opcji3. Jeśli 
bariera zostanie osiągnięta i opcja barierowa przestanie być aktywna, jej wystawca 
musi natomiast zneutralizować pozycję zajętą na rynku kasowym – dokonać zaku-
pu złotego4. Takie nagłe operacje o dużych wartościach, związane z zabezpieczaniem 
pozycji w opcjach barierowych, mogą zatem powodować zmiany kursu złotego 
i zwiększać jego zmienność.

1 Szerzej w: a. napiórkowski: Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych. „materiały 
i Studia” zeszyt nr 136,.Warszawa 2002, nBP, s. 44–81.
2 Szerzej w: n. Taleb: Dynamic Hedging. Managing Volatility and exotic options. new york 1997, John Wiley 
& Sons, s. 312–346.
3 Jest tak, ponieważ wartość zajmowanej pozycji na rynku kasowym jest bezpośrednio związana z parametrem 
delta, a przy kursie bliskim ustalonej bariery wartość bezwzględna tego parametru dla omawianej opcji barierowej 
jest większa od 1.
4 Por.: Report on Financial Stability, April 2005, Budapest 2005, magyar nemzeti Bank, s. 24–25.

Ramka 5.4.1
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Uczestnicy rynku

uczestnikami rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych były banki krajowe, banki 
zagraniczne i podmioty niefinansowe. niebankowe instytucje finansowe były nieobecne na tym ryn-
ku, co wynikało z braku potrzeby zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym. OFe nie mogły 
korzystać z instrumentów pochodnych, a ponadto ze względu na niski i niewykorzystany do końca 
limit inwestycji na rynkach zagranicznych nie miały istotnej ekspozycji walutowej. W operacjach mię-
dzybankowych we wszystkich segmentach rynku bardzo ważną rolę odgrywali nierezydenci – banki 
londyńskie (ponad 90-procentowy udział w obrotach). aktywność podmiotów zagranicznych kre-
owała płynność rynku opcji i kontraktów ciRS, natomiast o wielkości rynku forward decydowały 
transakcje podmiotów niebankowych (przedsiębiorstw). W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem 
zmiany kursu złotego przedsiębiorstwa korzystały bowiem najczęściej z różnorodnych odmian trans-
akcji forward. ze względu na prostą konstrukcję, elastyczność i dużą dostępność w ofercie banków 
ponad jedna trzecia polskich firm, która zabezpiecza swoją ekspozycję walutową, stosuje w tym celu 
właśnie te transakcje ..z badań nBP wynika ponadto, że tylko około 8% firm zarządzających ryzykiem 
walutowym regularnie stosuje opcje walutowe, a 1,5% kontrakty ciRS530. Oprócz przedsiębiorstw 
drugą aktywną na rynku forward grupą podmiotów niebankowych byli klienci private banking, 
wykorzystujący kontrakty rozliczane różnicowo (ang. non-delivery forward – nDF) do spekulacji na 
kursie złotego.

W 2005 r. nadal tylko kilka banków krajowych zarządzało portfelami opcji walutowych i re-
gularnie dokonywało transakcji tymi instrumentami. na rynku międzybankowym drugą stroną trans-
akcji opcyjnej byli prawie zawsze nierezydenci. Większość banków krajowych będących własnością 
podmiotów zagranicznych pełniła na rynku opcji walutowych jedynie funkcję pośrednika – ekspozy-
cja z tytułu sprzedaży strategii opcyjnej podmiotowi niebankowemu była natychmiast niwelowana 
za pomocą przeciwstawnej transakcji z bankiem matką (ang. hedge back-to-back)..Przedsiębiorstwa 
były zainteresowane złożonymi strategiami i opcjami egzotycznymi o niskiej premii (cenie zakupu) 
i profilu wypłaty lepiej dopasowanym do ich indywidualnych potrzeb.

Tylko kilka banków w miarę regularnie zawierało dwuwalutowe transakcje wymiany płatności 
odsetkowych, z czego część stanowiły operacje zabezpieczające. niewielka liczba transakcji speku-
lacyjnych oraz wysokie wymogi dotyczące wiarygodności kredytowej kontrahenta nadal ograniczały 
płynność tego rynku.

Perspektywy

W najbliższych latach nie należy oczekiwać istotnych zmian wielkości i struktury pozagiełdo-
wego rynku walutowych instrumentów pochodnych. utrzymanie regulacji prawnych w zakresie limi-
tów inwestycyjnych OFe będzie ograniczało zapotrzebowanie niebankowych instytucji finansowych 

530  Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r..Warszawa 2005, nBP, s. 225–227.

Wykres 5.4.10. Struktura terminowa obrotów na rynku kontraktów CIRS w latach 2004–2005

 2004 r. 2005 r.

uwaga: struktura terminowa według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały zapadalności kontraktów są pra-
wostronnie domknięte.
Źródło: dane nBP uzyskane od banków pełniących funkcję DSPW i (lub) DRP oraz podmiotów kandydujących do tych funkcji.
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na te instrumenty. Krajowy rynek forward pozostanie zdominowany przez transakcje klientowskie, 
a wartość obrotów będzie zależała od skali operacji zabezpieczających przedsiębiorstw. Wpłyną na 
to z kolei: zmienność kursu złotego oraz dynamika wymiany handlowej z zagranicą. aktywność na 
rynku międzybankowym pozostanie niska, gdyż banki krajowe będą nadal preferowały syntetyczne 
kontrakty terminowe (złożenie transakcji kasowej i fx swap)..W kolejnych latach nie należy oczekiwać 
istotnego rozwoju rynku opcji walutowych w Polsce. Dalszy wzrost aktywności banków zagranicz-
nych na rynku offshore oraz centralizacja zarządzania ryzykiem w grupach bankowych będą ogra-
niczały płynność rynku krajowego. Wielkość kapitałów banków krajowych i związane z tym niskie 
limity kredytowe będą utrudniały powstanie płynnego, międzybankowego rynku kontraktów ciRS.

znaczne zmiany na rynku walutowych instrumentów pochodnych nastąpią dopiero po przy-
stąpieniu Polski do strefy euro. Przyjęcie wspólnej waluty spowoduje prawdopodobnie spadek obro-
tów zarówno na rynku międzybankowym, jak i klientowskim. ze względu na strukturę geograficzną 
naszego handlu zagranicznego znaczna część płatności z tytułu wymiany handlowej nie będzie już 
wówczas generowała ryzyka walutowego. Będzie to oznaczać znaczny spadek popytu na kontrakty 
forward i strategie opcyjne ze strony przedsiębiorstw. Wprowadzenie euro może się także wiązać 
m.in. z likwidacją portfeli opcji w niektórych bankach. Portfele opcji oraz kontraktów ciRS w euro 
będą bowiem prowadzone w bankach matkach, a banki krajowe będą jedynie pośrednikami w sprze-
daży walutowych instrumentów pochodnych.

5.4.3. Giełdowe instrumenty pochodne

Finansowe instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na gPW oraz Warszawskiej gieł-
dzie Towarowej (WgT). W 2005 r. gPW wprowadziła do obrotu kontrakty futures na obligacje skar-
bowe oraz opcje na akcje, natomiast w ofercie WgT nie pojawiły się nowe produkty. Ponadto na 
gPW w obrocie znajdowały się: indeksowe kontrakty futures, walutowe kontrakty futures, kon-
trakty futures na akcje pojedynczych spółek giełdowych, jednostki indeksowe miniWig20, warranty 
oraz opcje indeksowe. WgT oferowała walutowe kontrakty futures, procentowe kontrakty futures, 
a także opcje na walutowe kontrakty futures.

W 2005 r. na regulowanym rynku instrumentów pochodnych notowanych na gPW niezmien-
nie dominowały kontrakty futures na indeksy giełdowe. ich udział w całkowitym wolumenie obro-
tów na rynku terminowym gPW wyniósł 91,4% (o 2,8 pkt proc. mniej niż w 2004 r.) przy wzroście 
wartości obrotów o 83,1%. Drugi co do wielkości udział miały opcje indeksowe (4,4%). W porów-
naniu z 2004 r. wartość obrotów w tym segmencie wzrosła o 308,1%. Wzrost wartości obrotów 
odnotowano także w przypadku walutowych kontraktów futures (o 54,4% w porównaniu z 2004 r.). 
Wolumen obrotów jednostkami indeksowymi miniWig20 oraz wartość obrotów zmniejszyły się 
odpowiednio o 59,3% i 49%, co było kontynuacją negatywnej tendencji zapoczątkowanej w 2003 r. 
zmalał również wolumen obrotów warrantami (o 76%), które z powodu spadku zainteresowania 
inwestorów zostały wycofane z obrotu pod koniec 2005 r.

W analizowanym okresie na WgT, podobnie jak w poprzednich latach, największym zaintere-
sowaniem inwestorów cieszyły się walutowe kontrakty futures, szczególnie na kursy uSD/Pln, 
euR/Pln oraz euR/uSD. niskie obroty zanotowano na rynku kontraktów terminowych na krótkoter-
minowe stopy procentowe oraz obligacje skarbowe (odpowiednio 238 i 25 kontraktów w całym 
2005 r.), przy czym wszystkie transakcje miały miejsce w pierwszej połowie roku.

Od początku notowań instrumentów pochodnych na gPW podstawową kategorią uczestni-
ków rynku byli inwestorzy indywidualni. Według badań ankietowych przeprowadzonych przez gPW 
udział inwestorów indywidualnych w obrotach kontraktami futures i opcjami w 2005 r. wyniósł 
75%531. W przeciwieństwie do gPW na WgT dominującą grupą inwestorów były przedsiębiorstwa, 
które zabezpieczały się przed ryzykiem kursowym.

531  Cykliczne badanie ankietowe pt. Inwestorzy w obrotach giełdowych, skierowane do biur i domów maklerskich będą-
cych członkami giełdy. Wyniki badania są dostępne na stronie www.gpw.pl.
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W najbliższych latach obroty na giełdowym rynku instrumentów pochodnych będą się kon-
centrowały na gPW. Tak jak w poprzednich latach podstawową grupą uczestników będą inwestorzy 
indywidualni, jednak ich dominacja powinna się stopniowo zmniejszać na korzyść niebankowych 
instytucji finansowych i inwestorów zagranicznych.

5.4.3.1. Instrumenty pochodne na stopy procentowe

Kontrakty terminowe na stopy procentowe były przedmiotem oferty zarówno WgT, jak i gPW. 
WgT oferowała kontrakty na krótko- (1m WiBOR i 3m WiBOR) oraz długoterminowe stopy procentowe 
(2-, 5- i 10-letnie obligacje skarbowe). W lutym 2005 r. gPW wprowadziła do obrotu kontrakty futures 
na obligacje skarbowe. notowania tych instrumentów odbywają się w systemie notowań ciągłych w go-
dzinach 9:30–16:20. nie jest przeprowadzana dogrywka. instrumentem bazowym są obligacje skarbowe 
o oprocentowaniu stałym. Wartość emisji nie może być mniejsza niż 5 mld zł, a termin wykupu nie może 
być krótszy niż dwa lata i dziewięć miesięcy oraz nie dłuższy niż pięć lat i sześć miesięcy, licząc od dnia 
wykonania kontraktu. Wykonanie kontraktu następuje poprzez dostawę obligacji na zasadach określo-
nych przez KDPW. Wraz z wprowadzeniem do obrotu giełdowego kontraktów terminowych na obligacje 
skarbowe na gPW pojawili się nowi członkowie giełdy, tj. banki. na koniec 2005 r. było pięciu animato-
rów rynku futures na obligacje: cDm Pekao, Bank Pekao, Bank BPH, ing Bank Śląski, PKO BP.

Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe zostały wprowadzone do obrotu na gPW głównie z my-
ślą o OFe, które znaczną część swoich aktywów (około 2/3) lokują w obligacje skarbowe, przez co są nara-
żone na ryzyko stóp procentowych. W analizowanym okresie ten segment rynku rozwijał się jednak 
wolniej, niż oczekiwano, ze względu na brak prawnych możliwości lokowania środków przez OFe w in-
strumenty pochodne. W 2005 r. wolumen obrotów kontraktami futures na obligacje wyniósł 32,4 tys. szt., 
wartość obrotów była równa 6,6 mld zł, a liczba otwartych pozycji na koniec 2005 r. wyniosła 58.

Pomimo siedmioletniego okresu funkcjonowania na WgT rynku kontraktów futures na stopy pro-
centowe jego płynność pozostaje niewielka532. W 2005 r. spadł zarówno wolumen obrotów kontrakta-
mi, z wyjątkiem futures na 3m WiBOR, jak również liczba otwartych pozycji (tabele 5.4.3 i 5.4.4).

Tabela 5.4.3. Roczny wolumen obrotów brutto kontraktami futures na stopę procentową 
na WGT w latach 2002–2005

Instrument 2002 2003 2004 2005

Futures na WIBOR 1M 0 0 0 0

Futures na WIBOR 3M 51 53 70 238

Futures na 2-letnie obligacje 9 44 11 10

Futures na 5-letnie obligacje 49 161 89 12

Futures na 10-letnie obligacje 42 70 23 3

Źródło: WgT.

532  Szerzej na temat przyczyn: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004, NBP, 
s. 223–224.

Wykres 5.4.11. Kontrakty futures na obligacje skarbowe notowane na GPW w 2005 r.

Źródło: gPW.
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Tabela 5.4.4. Liczba otwartych pozycji na kontraktach futures na stopę procentową na WGT 
w latach 2002–2005 (na koniec okresu)

Instrument 2002 2003 2004 2005
Futures WIBOR 1M 0 0 0 0

Futures WIBOR 3M 0 38 18 0

Futures na 2-letnie obligacje 1 1 2 0

Futures na 5-letnie obligacje 12 15 2 0

Futures na 10-letnie obligacje 5 4 1 0

Źródło: WgT.

na rynkach rozwiniętych kontrakty futures na stopy procentowe są jednym z najpopularniejszych 
finansowych instrumentów pochodnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wśród inwestorów 
instytucjonalnych, którzy lokują dużą część aktywów w instrumenty dłużne. Drugą grupą nabywców tych 
instrumentów są przedsiębiorstwa, które finansują się głównie kredytami bankowymi. zakup kontraktów 
futures na stopy procentowe pozwala im zabezpieczyć się przed ryzykiem stóp procentowych. Biorąc za 
przykład rozwinięte rynki europejskie, można sądzić, że w Polsce istnieje potencjał rozwoju tego segmentu 
rynku. Krajowi inwestorzy instytucjonalni (OFe, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) znaczną część 
swoich aktywów inwestują w skarbowe papiery wartościowe, przez co ich portfele inwestycyjne są nara-
żone na ryzyko stopy procentowej. może to wskazywać na istnienie dużego potencjalnego popytu na te 
instrumenty. niestety ze względu na regulacje prawne w najbliższym czasie OFe nie będą mogły zabez-
pieczać swojego portfela instrumentami pochodnymi533. Obecnie jedynymi krajowymi inwestorami insty-
tucjonalnymi, którzy mogą działać na tym rynku, są fundusze inwestycyjne i zakłady ubezpieczeń. Jednak 
do tej pory nie wykazywały one dużego zainteresowania tymi instrumentami. W przypadku zakładów ubez-
pieczeń było to prawdopodobnie spowodowane tym, że są one nadzorowane według tych samych zasad, 
co fundusze emerytalne i przez tę samą instytucję – KnuiFe. Powód małej aktywności funduszy inwestycyj-
nych na tym rynku może być podobny, bowiem KPWig zwracała uwagę na ryzyko poszczególnych lokat, 
a nie na ryzyko całego portfela (ang. risk based approach), jak ma to miejsce w przypadku banków. Dla fun-
duszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń giełda jest bardzo dobrym miejscem do 
zawierania transakcji pochodnych ze względu na przejrzystość tego rynku.

Dużym inwestorem w tym segmencie rynku mogłyby się stać przedsiębiorstwa. Te jednak wolą korzy-
stać z instrumentów pochodnych oferowanych przez banki (iRS, ciRS) niż z instrumentów giełdowych, ze 
względu na ich większą płynność. Kontraktami futures na obligacje powinni być również zainteresowani 
zagraniczni inwestorzy instytucjonalni, którzy wraz z krajowymi inwestorami instytucjonalnymi są najaktyw-
niejszą grupą inwestorów na polskim rynku obligacji skarbowych. Warunkiem rozwoju tego segmentu ryn-
ku jest aktywne uczestnictwo zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, którzy będą w stanie zapewnić 
dużą płynność, podobnie jak na rynku OTc.

5.4.3.2. Walutowe instrumenty pochodne

Walutowe kontrakty futures są przedmiotem obrotu na gPW i WgT. aktywność inwestorów kon-
centrowała się na WgT, gdzie zawarto trzy razy więcej transakcji niż na gPW. W 2005 r. żadna z giełd nie 
wprowadziła do obrotu nowych walutowych kontraktów terminowych. na gPW notowane były kon-
trakty terminowe na kursy euR/Pln i uSD/Pln. Przedmiotem obrotu na WgT były natomiast kontrakty 
futures na kursy walutowe: euR/Pln, uSD/Pln, cHF/Pln, euR/uSD, euR/HuF oraz euR/czK.

na gPW znacznie zwiększyło się zainteresowanie inwestorów walutowymi kontraktami 
futures. Wolumen obrotów wzrósł o 79,9% (wykres 5.4.12), natomiast wartość obrotów zwięk-
szyła się o 54,4%. W 2005 r. największym zainteresowaniem inwestorów na gPW cieszyły się kon-
trakty futures na kurs uSD/Pln (obroty wzrosły o 106%, do 328 mln zł). zainteresowanie kontrak-
tami futures na kurs euR/Pln zmalało o 18,6%, co było kontynuacją tendencji zapoczątkowanej 
w 2004 r. Łączne obroty kontraktami futures na waluty wzrosły o 54,4%, do 420 mln zł. Zmiana 
struktury obrotów była skutkiem aprecjacji dolara amerykańskiego względem złotego oraz większej 
zmienności kursu uSD/Pln niż euR/Pln.

533  Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego 
(Dz.u. z 2005 r., nr 260, poz. 2180).
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Sytuacja na WgT była odwrotna niż na gPW. Tendencja wzrostowa, trwająca od 2002 r., od-
wróciła się i wolumen obrotów kontraktami walutowymi w 2005 r. spadł o 28,4% w stosunku do 
2004 r. (wykres 5.4.13). liczba otwartych pozycji na koniec roku wzrosła natomiast o 32,6%. najpo-
pularniejszymi kontraktami terminowymi były, podobnie jak w poprzednich latach, kontrakty na kur-
sy: uSD/Pln, euR/Pln oraz euR/uSD (tabela 5.4.5). Wolumen obrotów wzrósł w przypadku kontrak-
tów na kursy uSD/Pln oraz cHF/Pln, natomiast liczba otwartych pozycji zwiększyła się w kontraktach 
na kursy: uSD/Pln, euR/Pln oraz uSD/euR. W segmencie rynku obejmującym kontrakty terminowe na 
kursy uSD/cHF, gBP/uSD, gBP/Pln wolumen obrotów był niski i wyniósł odpowiednio 12, 6 i 40 kon-
traktów w ciągu całego roku. W 2005 r., tak jak w roku poprzednim, nie odnotowano żadnych trans-
akcji kontraktami na kurs korony czeskiej i forinta. Wzrost zainteresowania kontraktami uSD/Pln wyni-
kał, tak jak na gPW, z większej zmienności kursu uSD/Pln niż w poprzednim roku.

Rynek kontraktów futures na kursy walutowe pozostał słabo rozwinięty. Wraz ze wzrostem 
międzynarodowej wymiany handlowej oraz oddaleniem się terminu wejścia Polski do strefy euro 
obroty na rynku walutowych kontraktów terminowych powinny rosnąć534. Wzrost wiedzy na temat 
możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym powinien przyczynić się do wzrostu obro-
tów tymi instrumentami. Jednak obecnie największą barierą rozwoju tego rynku jest konkurencja ze 
strony bardziej płynnych instrumentów OTc oferowanych przez banki.

534  na koniec 2005 r. Polska jako jedyny kraj spośród nowych członków ue nie zadeklarowała terminu przystąpienia do 
strefy euro. Kraje strefy euro są głównym partnerem handlowym Polski. ich udział w imporcie i eksporcie Polski w 2005 r. 
wyniósł odpowiednio 51,3% i 58,5%.

Wykres 5.4.12. Walutowe kontrakty futures na GPW w latach 2002–2005

Źródło: gPW.
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Wykres 5.4.13. Walutowe kontrakty futures na WGT w latach 2002–2005

Źródło: WgT.
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Tabela 5.4.5. Roczny wolumen obrotów i liczba otwartych pozycji na walutowych kontraktach 
futures na WGT w latach 2002–2005

Instrument bazowy 2002 2003 2004 2005
A B A B A B A B

Kurs USD/PLN 2.596 10 3.500 88 4.486 258 9.543 376

Kurs EUR/PLN 866 86 4.464 70 9.597 186 6.164 235

Kurs USD/EUR 937 21 11.000 113 12.848 67 3.168 76

Kurs CHF/PLN 2.677 52 615 2 74 22 390 20

a – wolumen obrotów (szt.)
B – liczba otwartych pozycji na koniec roku (szt.)
Źródło: WgT.

5.4.3.3. Indeksowe i akcyjne instrumenty pochodne

Kontrakty futures na indeksy giełdowe

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2005 r. przedmiotem obrotu na gPW były kontrakty futu-
res na następujące indeksy giełdowe: Wig20, TechWig oraz miDWig. Dominującą pozycję niezmiennie 
zajmowały kontrakty futures na indeks Wig20. W 2005 r. ich udział w wolumenie obrotów kontrak-
tami indeksowymi wyniósł 99,8% (99,1% w 2004 r.). W 2005 r. roczny wolumen obrotów kontrakta-
mi futures na Wig20 wzrósł o 48% w porównaniu z 2004 r. (wykres 5.4.14). Dzięki hossie na rynku 
akcji wartość obrotów wzrosła o 84,4% (tabela 5.4.6). 

Tabela 5.4.6. Roczny wolumen i wartość obrotów indeksowymi kontraktami futures na GPW 
w latach 2002–2005

Instrument
2002 2003 2004 2005

A B A B A B A B
Futures na WIG20 75.241 3.057.237 113.662 4.118.952 122.192 3.484.397 225.296 5.156.953

Futures na TechWIG 130 12.927 43 4.379 102 7.961 105 7.617

Futures na MIDWIG 144 7.672 215 9.418 842 25.424 89 2.541

a – wartość obrotów (mln zł)

B – wolumen obrotów (szt.)

Źródło: gPW.

Tabela 5.4.7. Średnia liczba i wartość otwartych pozycji na indeksowych kontraktach futures na GPW

Instrument
2002 2003 2004 2005

A B A B A B A B
Futures na WIG20 20.100 249,6 20.480 272,3 22.126 392,0 31.422 685,0

Futures na TechWIG 340 1,2 184 0,9 199 1,3 187 0,9

Futures na MIDWIG 170 1,4 109 1,2 349 5,9 64 1,1

a – średnia liczba otwartych pozycji w roku liczona wg danych na koniec poszczególnych miesięcy

B – średnia wartość otwartych pozycji w roku liczona wg danych na koniec poszczególnych miesięcy (w mln zł)
Źródło: gPW.

Wykres 5.4.14. Kontrakty futures na WIG20 notowane na GPW w latach 2002−2005

Źródło: gPW.
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W 2005 r. inwestorzy z rynku kasowego przenosili się na rynek kontraktów futures na 
Wig20535. Przyczyną zmiany kierunku inwestycji inwestorów indywidualnych była obawa o konty-
nuację wzrostów cen akcji, co mogło wpłynąć na wielkość zysków osiąganych na rynku kasowym. 
Relacja obrotów kontraktami futures na Wig20 do obrotów akcjami wchodzącymi w skład indeksu 
Wig20 (wskaźnik płynności) nieznacznie się zwiększyła – do poziomu 170,4% (tabela 5.4.8). na 
koniec 2005 r. funkcję animatora rynku kontraktów futures na Wig20 pełniło 7 podmiotów makler-
skich (8 w 2004 r.), którzy zapewniali odpowiednią płynność rynku536.

Kontrakty futures na indeks miDWig są notowane na gPW od lutego 2002 r. W 2005 r. w sto-
sunku do roku poprzedniego nastąpił dziesięciokrotny spadek wolumenu obrotów oraz 
dziewięciokrotny spadek ich wartości (wykres 5.4.15). Wskaźnik płynności dla futures na miDWig 
znacznie się obniżył i wyniósł jedynie 0,2% (5,8% w 2004 r.), co było najniższą wartością w historii 
notowań tego instrumentu. zmniejszone zainteresowanie inwestorów kontraktami terminowymi na 
miDWig spowodowały niższa płynność tych instrumentów (brak animatora) oraz wyższe stopy 
zwrotu z inwestycji w akcje dużych spółek wchodzące w skład indeksu Wig20.

Zainteresowanie inwestorów kontraktami futures na TechWig (wykres 5.4.16) utrzymywało się 
na podobnym poziomie jak w 2004 r. nieznaczny wzrost wartości obrotów przy jednoczesnym spad-
ku wolumenu był wynikiem wzrostu cen akcji spółek z sektora wysokich technologii. Wskaźnik płyn-
ności dla futures na TechWig pozostał niski i w 2005 r. wyniósł 0,3% (0,4% w 2004 r.). Przyczyny sta-
gnacji w tym segmencie rynku są takie same jak w przypadku kontraktów futures na miDWig.

Tabela 5.4.8. Relacja obrotów kontraktami futures na WIG20 do obrotów akcjami wchodzącymi 
w skład indeksu WIG20 na GPW w latach 1999–2005

Rok
Wartość obrotów (w mln zł):

Wskaźnik płynności
(w %)akcjami indeksu  

WIG20
kontraktami futures 

 na WIG20
1999 39.055,9 6.015,0 15,4

2000 83.820,7 57.390,0 68,6

2001 53.444,1 95.932,1 179,5

2002 44.000,6 75.246,0 171,0

2003 54.905,3 113.661,9 207,0

2004 74.203,6 122.192,4 164,7

2005 132.232,9 225.296,0 170,4

Źródło: obliczenia nBP na podstawie danych gPW.

535  Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r. Warszawa 2005, nBP, s. 234.
536  animatorami na rynku kontraktów terminowych na indeks Wig20 na koniec 2005 r. były: Dm BOŚ, Beskidzki Dm, 
ca iB Securities, Dm BPH, iDm, BDm PKO BP i Di BRe Banku.

Wykres 5.4.15. Kontrakty futures na MIDWIG notowane na GPW w latach 2002–2005

Źródło: gPW.
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Pod względem wolumenu obrotów kontrakty terminowe na Wig20 zajęły w 2005 r. 8. miej-
sce wśród kontraktów futures na indeksy giełdowe notowanych na giełdach europejskich (9. miej-
sce w 2004 r.), natomiast pod względem wartości obrotów uplasowały się na 6. pozycji (12. miej-
sce w 2004 r.). Kontrakty terminowe na Wig20 są najbardziej płynnym instrumentem notowanym 
na gPW, co jest przyczyną małych spreadów537. Wysoka płynność tych instrumentów (niskie koszty 
transakcyjne) może być przyczyną dalszego wzrostu obrotów na tym rynku w przyszłości. Biorąc pod 
uwagę trend wzrostowy cen akcji na gPW, wartość obrotów będzie prawdopodobnie rosła szybciej 
niż wolumen. innym czynnikiem, który może przyczynić się do wzrostu obrotów w tym segmencie 
rynku, jest zwiększenie się zaangażowania krajowych inwestorów instytucjonalnych538. impulsem 
do rozwoju byłoby zezwolenie OFe na lokowanie aktywów w instrumenty pochodne. Rozwój rynku 
kontraktów terminowych na indeksy giełdowe może również nastąpić dzięki łatwiejszemu dostę-
powi inwestorów zagranicznych do polskiego rynku (większa liczba zagranicznych członków gPW). 
na koniec 2005 r. ta grupa inwestorów miała zaledwie 5-procentowy udział w obrotach na rynku 
kontraktów terminowych na Wig20. lepsze perspektywy wzrostu cen na gPW niż na rynkach roz-
winiętych (relatywnie niska cena akcji) mogą doprowadzić do zwiększenia zainteresowania polskim 
rynkiem ze strony tej grupy inwestorów. należy jednak pamiętać, że trwająca od wiosny 2003 r. hos-
sa może wywołać obawę przed załamaniem tendencji wzrostowej cen na polskim rynku.

Tabela 5.4.9. Roczny wolumen obrotów kontraktami terminowymi na główne indeksy 
giełdowe w Europie w latach 2002-2005 (mln szt.)

Instrument bazowy Giełda 2002 2003 2004 2005
DJ EURO STOXX50 Eurex 86,4 116,0 121,6 140,0

DAX30 Eurex 20,0 27,1 29,2 32,7

CAC40 Euronext Paryż 26,4 29,3 24,1 25,0

FTSE100 Euronext LIFFE 17,2 20,3 20,8 21,5

OMX OM 12,5 14,6 16,5 19,7

SMI Eurex 7,0 9,0 8,1 8,6

AEX Euronext Amsterdam 4,2 5,2 5,7 7,4

WIG20 GPW 3,1 4,1 3,5 5,2

IBEX35 MEFF 3,9 3,5 4,4 4,9

MIB30 IDEM 4,9 4,3 3,3 3,6

Źródło: eurex, euronext, gPW, iDem, meFF, Om.

537  W 2005 r. spread dla kontraktów terminowych na Wig20 wyniósł 6 punktów bazowych, podczas gdy średni spread 
dla akcji spółek wchodzących w skład tego indeksu wyniósł 51,5 punktu bazowego. Spread na kontraktach terminowych 
na TechWig i miDWig wyniósł odpowiednio 74 i 110 punktów bazowych. 
538  W 2005 r. udział tej grupy inwestorów w obrotach kontraktami terminowymi wyniósł 20%, z czego trzy czwarte 
przypadało na animatorów rynku.

Wykres 5.4.16. Kontrakty futures na TechWIG notowane na GPW w latach 2002–2005

Źródło: gPW.

Wolumen obrotów (kontrakty) – lewa skala Liczba otwartych pozycji na koniec miesiąca – prawa skala

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

100

200

300

400

500

2002 2003 2004 2005
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI

miesiące



5

Rynki finansowe

ROzWóJ SySTemu FinanSOWegO W POlSce W 2005 R. 267

na giełdach państw rozwiniętych kontrakty na główny indeks giełdowy stanowią ponad 90% 
wartości obrotów wszystkimi kontraktami indeksowymi. analizując dotychczasowy rozwój tego typu 
instrumentów na gPW, można stwierdzić, że ta prawidłowość występuje również w Polsce. Trzeba jed-
nak pamiętać, że w segmencie kontraktów futures na miDWig i TechWig w 2005 r. nie było animato-
rów rynku, którzy mogliby zwiększyć jego płynność. W najbliższych latach, tak jak w przeszłości, rynek 
kontraktów terminowych na indeksy giełdowe będzie zdominowany przez kontrakty futures na Wig20, 
a znaczenie pozostałych kontraktów na indeksy prawdopodobnie będzie stopniowo maleć.

Kontrakty futures na akcje

W 2005 r. przedmiotem obrotu na gPW były kontrakty futures na akcje jedenastu spółek: 
agory, Banku millennium, Banku Pekao, Banku BPH, BRe Banku, Bz WBK, KgHm, PKn Orlen, PKO 
BP, Prokomu oraz TP Sa.

Od momentu wprowadzenia do obrotu kontraktów futures na akcje zainteresowanie tymi 
instrumentami stale się zwiększało (z wyjątkiem 2004 r.). W 2005 r. wolumen obrotów wzrósł pra-
wie dwukrotnie, przy jednoczesnym wzroście wartości obrotów o 162% (wykres 5.4.17 i tabela 
5.4.10). Wartość obrotów była najwyższa w dotychczasowej historii notowań tych instrumentów. 
Do rekordowego poziomu wzrósł także wskaźnik płynności dla kontraktów futures na akcje i wy-
niósł 4,6% (3,1% w 2004 r.). zwiększenie zainteresowania tymi kontraktami w 2005 r. wynikało 
z panującej przez większą część roku silnej tendencji wzrostowej cen akcji poszczególnych spółek539, 
co zachęcało inwestorów do zajmowania pozycji w tych kontraktach. Większa aktywność inwesto-
rów w tym segmencie rynku spowodowała zmniejszenie spreadu średnio o 31 punktów bazowych 
(do 53 punktów bazowych). na koniec 2005 r. funkcję animatora pełniło sześć podmiotów makler-
skich540. W porównaniu z poprzednim rokiem nie zmieniła się liczba animatorów.

W 2005 r. – tak samo jak w 2004 r. – gPW uplasowała się na 7. miejscu w europie pod wzglę-
dem wolumenu obrotów kontraktami terminowymi na akcje spółek. na rozwiniętych rynkach euro-
pejskich instrumenty te są popularną inwestycją (tabela 5.4.11) i można przypuszczać, że również 
na polskim rynku będą cieszyły się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Świadczy o tym 
wzrost płynności rynku, powodujący zmniejszenie kosztów transakcyjnych. Trudno ocenić, jaki wpływ 
na rynek kontraktów futures na akcje będą miały wprowadzone do obrotu pod koniec 2005 r. opcje 
na akcje, które inwestorzy mogą traktować jako substytut kontraktów akcyjnych. Wydaje się jednak, 
że oba segmenty rynku będą się rozwijały równolegle.

Tabela 5.4.10. Podstawowe dane statystyczne dotyczące rynku kontraktów futures  
na akcje spółek na GPW w latach 2002–2005

2002 2003 2004 2005
Liczba transakcji (szt.)

– ogółem 67.509 67.099 63.296 132.229

– średnia na sesję 271 267 248 521

Wolumen obrotów (szt.)

– ogółem 92.097 93.055 87.888 172.828

– średni na sesję 370 371 345 689

Wartość obrotów (w mln zł)

– ogółem 1.332 1.758 2.085 5.468

– średnia na sesję 5,3 7,0 8,2 21,8

Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) 1.291 1.972 2.268 2.928

Wartość otwartych pozycji (na koniec roku, w mln zł) 9 19 29 63

Spread (punkty bazowe) 116 103 84 53

Źródło: gPW.

539  ceny akcji spółek, na które są wystawiane kontrakty futures, wzrosły w 2005 r. średnio o 48% (średnia arytmetyczna), 
natomiast mediana była równa 48,2%.
540  W 2005 r. animatorami na rynku kontraktów terminowych na akcje spółek były: ing Securities, cDm Pekao, Dm BOŚ, 
Beskidzki Dm, ca iB Securities i iDm.
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Tabela 5.4.11. Wolumen obrotów kontraktami terminowymi na akcje spółek w Europie

Giełda 2002 2003 2004 2005
MEFF (Madryt) 12.645.186 12.492.568 12.054.799 18.813.689

Euronext LIFFE (Londyn) 3.935.121 6.349.198 12.929.406 12.158.689

Euronext (ogółem) 7.570.175 7.004.235 13.491.781 12.158.093

IDEM 59.868 468.083 1.734.256 5.987.674

OM (Sztokholm) 1.290.181 1.424.890 1.881.919 5.659.823

BSE (Budapeszt) 452.638 618.261 706.386 740.396

GPW 92.097 93.055 87.888 172.828

Źródło: gPW, euronext, iDem, BSe, meFF, Om.

Warranty

Warranty były przedmiotem obrotu na gPW do 16 grudnia 2005 r. W obrocie znajdo-
wały się dwa typy tych instrumentów: europejskie i amerykańskie541. W porównaniu z 2004 r. 
nie zmieniła się liczba emitentów (BRe Bank oraz Beskidzki Dom maklerski – BDm). W obrocie 
znajdowały się warranty kupna i sprzedaży na akcje kilkunastu spółek o największej płynności 
oraz na kontrakty terminowe na Wig20.

W 2005 r. wartość transakcji warrantami spadła o 74,8%, co było kontynuacją ten-
dencji zapoczątkowanej w 2004 r. W rezultacie znacznie spadły również średnie obroty na 
sesji (tabela 5.4.12). W związku ze zmniejszaniem się zainteresowania inwestorów tym 
typem instrumentów, wysokimi kosztami działalności na rynku oraz wprowadzeniem przez 
gPW do obrotu opcji akcyjnych – będących w znacznym stopniu substytutem warrantów 
akcyjnych – emitenci podjęli decyzję o zaprzestaniu sprzedaży warrantów. nabywcami 
 warrantów byli głównie inwestorzy indywidualni.

Tabela 5.4.12. Podstawowe wskaźniki dla obrotu warrantami na GPW w latach 2002–2005

Wskaźnik 2002 2003 2004 2005

Liczba transakcji na sesję 14 22 15 7

Wartość obrotów ogółem (w mln zł) 8,5 15,5 11,5 2,9

Średnie obroty na sesji (w tys. zł) 34,1 61,7 44,9 11,9

Źródło: gPW.

541  Warranty europejskie mogą być wykonane jedynie w dniu wygaśnięcia, z góry ustalonym przez emitenta. Warranty 
amerykańskie mogą być natomiast wykonane w każdym dniu, do dnia wygaśnięcia włącznie.

Wykres 5.4.17. Kontrakty futures na akcje notowane na GPW w latach 2002–2005

Źródło: gPW.
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Perspektywy

na niektórych rozwiniętych rynkach finansowych (meFF, eurex)542 warranty są popularnymi instru-
mentami finansowymi. W Polsce ten segment rynku finansowego jednak się nie rozwinął. W 2005 r., 
podobnie jak w poprzednich latach, rozwój rynku warrantów hamowało istnienie instrumentów będą-
cych do pewnego stopnia ich substytutem – opcji indeksowych. W związku z pojawieniem się nowych 
instrumentów o podobnym charakterze (opcje na akcje) dwaj emitenci warrantów (BRe Bank i BDm) 
przestali je oferować. chociaż gPW deklaruje gotowość notowania warrantów, w najbliższych latach nie 
należy się spodziewać, że będą one przedmiotem obrotu na warszawskiej giełdzie.

Opcje na indeks giełdowy

Opcje na indeks Wig20 zostały wprowadzone do obrotu na gPW we wrześniu 2003 r. Od 
początku notowań zainteresowanie nimi stale rośnie (wykres 5.4.19). W 2005 r. wolumen obrotów 
wzrósł o 217,5% i wyniósł 250 tys. sztuk. Wartość obrotów była wyższa o 308,1%, natomiast licz-
ba otwartych pozycji na koniec roku była wyższa o 34,7% i wyniosła 6.432 sztuk. Wskaźnik płyn-
ności wyniósł 8,6%, co oznacza wzrost o prawie 5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego roku. 
W porównaniu ze wskaźnikiem płynności dla kontraktów futures na Wig20 (170,4%) jest on bar-
dzo niski, jednak rynek opcji funkcjonuje krócej.

W 2005 r. funkcję animatora rynku nadal pełnił jeden podmiot (BRe Bank). nieznacznie 
zmniejszyła się dominacja krajowych inwestorów indywidualnych na rynku opcji na Wig20. ich 
udział w obrotach spadł z 76% do 74%. zwiększyło się zainteresowanie krajowych inwestorów insty-
tucjonalnych (wzrost udziału z 20% do 25%). Spadło natomiast zainteresowanie inwestorów zagra-
nicznych (z 4% do 1%).

542  meFF to Oficjalny Rynek Opcji i Kontraktów Futures (hiszp. Mercado Oficial de Opciones y Futuros) działający w Hisz-
panii, natomiast eurex to druga na świecie, pod względem wolumenu obrotów, giełda instrumentów pochodnych, zarzą-
dzana przez Deutsche Börse ag i SWX Swiss exchange.

Wykres 5.4.18. Struktura obrotów warrantami w latach 2002–2005

Źródło: gPW.
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Tabela 5.4.13. Roczny wolumen obrotów opcjami na główne indeksy giełdowe w Europie 
w latach 2002–2005 (w mln)

Instrument bazowy Giełda 2002 2003 2004 2005

DJ EURO STOXX50 Eurex 39,5 61,8 71,4 90,8

CAC40 Euronext 84,3 73,7 63,2 59,1

DAX30 Eurex 44,0 41,5 42,2 53,6

AEX Euronext Amsterdam 9,1 14,1 17,1 19,8

FTSE100 Euronext LIFFE 13,3 14,6 17,9 14,5

OMX OM 4,9 6,4 8,9 12,2

IBEX35 MEFF 5,4 3,0 2,9 4,4

SMI Eurex 4,2 3,0 3,6 4,1

MIB30 IDEM 2,6 2,5 2,2 2,6

WIG20 GPW – 0,02 0,08 0,25

Źródło: gPW, eurex, euronext, meFF, iDem, Om.

Wysoki wolumen obrotów opcjami na indeksy giełd zachodnioeuropejskich może wskazywać 
na istnienie potencjału rozwojowego rynku opcji również na gPW (tabela 5.4.13). W 2005 r. obro-
ty opcjami indeksowymi zanotowały najwyższą dynamikę wzrostu spośród wszystkich instrumentów 
pochodnych. Przyczyniły się do tego wyraźna tendencja wzrostowa indeksów oraz niska baza. innym 
czynnikiem pozytywnie wpływającym na wzrost obrotów w tym segmencie rynku były intensywne 
działania promocyjne oraz edukacyjne dla inwestorów prowadzone przez gPW. negatywnym zja-
wiskiem jest znaczny spadek udziału w obrotach inwestorów zagranicznych, którzy preferowali tań-
sze od opcji kontrakty futures. gPW prowadziła rozmowy z domami i biurami maklerskimi, aby 
pozyskać kolejne podmioty, które byłyby zainteresowane animowaniem rynku opcji na indeks Wig20. 
Działania te miały na celu zwiększenie płynności rynku, a w rezultacie zwiększenie jego atrakcyjności 
dla inwestorów. można przypuszczać, że jeżeli trend na rynku akcji będzie wyraźny, inwestorzy będą 
raczej preferowali kontrakty futures, ponieważ pozwalają na osiągnięcie założonego zysku przy niż-
szej cenie zapłaconej za instrument finansowy.

Opcje na akcje

W październiku 2005 r. gPW wprowadziła do obrotu opcje na akcje pięciu spółek: KgHm, Bank 
Pekao, PKn Orlen, Prokom i TP Sa. na koniec 2005 r. notowano 122 serie opcji akcyjnych. Roczny 
wolumen obrotów był równy 4.372 szt., a liczba otwartych pozycji na koniec roku wyniosła 413.

Wykres 5.4.20. Struktura inwestorów na rynku opcji na indeks WIG201 w latach 2003–2005

1 Dane dla okresu od ii połowy 2003 r. do i połowy 2005 r. odnoszą się do opcji na indeks Wig20. Dane dla ii połowy 
2005 r. odnoszą się zarówno do opcji na Wig20, jak i opcji na akcje spółek. ze względu na fakt, że obroty opcjami na 
akcje spółek w 2005 r. stanowiły zaledwie 1,6% całkowitych obrotów opcjami, można przyjąć, że przedstawiona na 
wykresie struktura inwestorów odnosi się wyłącznie do rynku opcji na indeks Wig20.
Źródło: gPW.
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na koniec 2005 r. funkcję animatora rynku pełnił jeden podmiot (BRe Bank). W od-
niesieniu do notowań tych instrumentów obowiązują ograniczenia wahań kursów w sto-
sunku do poprzedniego kursu rozliczeniowego. Są one wyznaczane raz na kwartał w zło-
tych jako 5% średniej ceny z ostatnich 20 kursów zamknięcia instrumentu bazowego z po-
przedniego kwartału. W przypadku KgHm, PKn Orlen i TPSa na jedną opcję przypada 500 
akcji, natomiast dla Pekao i Prokomu jest to 100 akcji. Datą wygaśnięcia opcji jest ostatni 
piątek jednego z dwóch najbliższych miesięcy z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. 
Transakcje są rozliczane pieniężnie w złotych.

na rynkach światowych opcje akcyjne cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. 
Obroty tymi instrumentami są wyższe niż obroty kontraktami futures na akcje i opcjami na 
indeksy. Od początku notowań tych instrumentów na gPW zainteresowanie nimi rośnie. Obec-
nie zarówno gPW, jak i animator skupiają się na kreowaniu płynności, promocji nowego 
instrumentu wśród inwestorów oraz działaniach edukacyjnych. Dla bardziej zaawansowanych 
inwestorów problemem może być ograniczona oferta opcji akcyjnych (mała liczba serii, mała 
liczba spółek, na które wystawiane są opcje), uniemożliwiająca stosowanie skomplikowanych 
strategii inwestycyjnych. Jednak wraz z rozwojem rynku problem ten powinien stopniowo 
zanikać. Dotychczasowa niska płynność tego segmentu, przede wszystkim wynikająca z krót-
kiej historii funkcjonowania tego rynku, również nie zachęcała inwestorów do lokowania akty-
wów w te instrumenty. Tak jak w wypadku innych instrumentów pochodnych należy się spo-
dziewać, że główną grupą uczestników rynku opcji na akcje spółek będą inwestorzy indywi-
dualni. Dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej instrument ten pozwala na osiągnięcie 
dużych zysków przy zainwestowaniu stosunkowo małego kapitału. Jego przewaga nad kon-
traktami futures polega na tym, że strata wynikająca z błędnego przewidzenia ruchu cen 
instrumentu bazowego jest ograniczona do zapłaconej premii, natomiast w przypadku kon-
traktów futures jest nieograniczona. Pewną szansą na dynamiczny rozwój tego segmentu ryn-
ku może być zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen akcji na gPW. gdy wzrośnie nie-
pewność co do kierunku zmian cen akcji, inwestorzy mogą preferować opcje akcyjne zamiast 
kontraktów terminowych.

Jednostki indeksowe MiniWIG20

W 2005 r., podobnie jak w latach poprzednich, wolumen obrotów jednostkami indek-
sowymi miniWig20 znacznie się zmniejszył (wykres 5.4.21). Jego poziom był najniższy od 
początku notowań – 18.580 jednostek (tj. spadek o 49% w porównaniu z 2004 r.). Jedno-
cześnie ze spadkiem wolumenu zmalała wartość obrotów – z 15,6 mln zł w 2004 r. 
do 8 mln zł w 2005 r. (o 53,9%). na koniec 2005 r. liczba otwartych pozycji wyniosła 6.692, 
co oznacza spadek o 39% spadek w porównaniu z 2004 r. W 2005 r. funkcję animatorów 
rynku pełniły, tak samo jak w poprzednich latach, trzy podmioty (Dm BOŚ, BDm, Dm BH).

Wykres 5.4.21. Jednostki indeksowe MiniWIG20 na GPW w latach 2002–2005

Źródło: gPW.
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Jednostki indeksowe miniWig20 nie zdobyły popularności wśród inwestorów. Jedną 
z przyczyn może być panująca na rynku hossa, która powoduje, że inwestorzy wolą aktywnie 
zarządzać swoim portfelem, a nie naśladować zachowanie indeksów giełdowych. innym czyn-
nikiem mogącym zmniejszać zainteresowanie tym instrumentem jest jego konstrukcja – nie 
daje on prawa do dywidendy. W sytuacji zwiększania się z roku na rok zysków spółek, prze-
kładających się na wysokie dywidendy, jednostki miniWig20 są mniej atrakcyjnym celem inwe-
stycyjnym niż bezpośrednia inwestycja w akcje spółek wchodzących w skład indeksu Wig20. 
innym czynnikiem negatywnie wpływającym na rozwój tego segmentu rynku jest silna ten-
dencja wzrostowa cen na rynku akcji, w wyniku której inwestorzy – chcąc zwiększyć stopę 
zysku – lokują środki w kontrakty futures na Wig20. Wydaje się, że w najbliższych latach ten 
segment rynku pozostanie słabo rozwinięty, a jego znaczenie będzie stopniowo maleć.
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ABS asset backed securities
AIM Alternative Investment Market
A-IRB  advanced internal ratings-based 

approach
ARiMR  Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa
ASO alternatywny system obrotu
ATMF at the money forward
BCBS  Basel Committee on Banking 

Supervision
BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
BIG Biuro Informacji Gospodarczej
BIK Biuro Informacji Kredytowej
BIS  Bank for International 

Settlements
BPV basis point value
BSB buy-sell-back
BWUK   bieżący wskaźnik ufności 

konsumenckiej
CCP Central Counterparty
CEBS  Committee of European Banking 

Supervisors
CEC Central European Countries
CEIOPS  Committee of European 

Insurance and Occupational 
Pension Supervisors

CESR  Committee of European Securities 
Regulators

CeTO Centralna Tabela Ofert 
CIRS currency interest rate swap
COREP Common Reporting Framework
CPI Consumer Price Index
CRD Capital Requirements Directive
DBPD  długoterminowe bankowe 

papiery dłużne
DG MARKT  The Internal Market and Services 

Directorate General
DPDP  długoterminowe papiery dłużne 

przedsiębiorstw
DRP Dealerzy Rynku Pieniężnego
DSPW  Dealerzy Skarbowych Papierów 

Wartościowych
DvP Delivery versus Payment
Dz.U.  Dziennik Ustaw
Dz.Urz. NBP  Dziennik Urzędowy Narodowego 

Banku Polskiego
EBA Euro Banking Association
EBI Europejski Bank Inwestycyjny
EBOiR  Europejski Bank Odbudowy 

i Rozwoju
EBS Electronic Broking Services

ECB European Central Bank
EEA European Economic Area
EFAMA  European Fund and Asset 

Management Association
EICP  European Index of Consumer 

Prices
EIOPC  European Insurance and 

Occupational Pensions 
Supervision Committee

EONIA Euro Overnight Index Average
EPC European Payment Council
ESC European Securities Committee
ETF Exchange Traded Funds
EUROFINAS  The European Federation of 

Finance House Associations
EVCA  European Private Equity and 

Venture Capital Association
EWG  Europejska Wspólnota 

Gospodarcza
FATF  Financial Action Task Force  

on Money Laundering
feD	 Federal Reserve System	

FESE  Federation of European Securities 
Exchanges

FI fundusz inwestycyjny
FIAP  Federación Internacional  

de Administradoras de Fondos  
de Pensiones

FINREP Financial Reporting Framework
FIO fundusz inwestycyjny otwarty
FIZ fundusz inwestycyjny zamknięty
FRA forward rate agreement
FSAP Financial Services Action Plan
GIODO  Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych 
GNMA   Government National Mortgage 

Association
GPW  Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie 
GUS Główny Urząd Statystyczny
HICP  Harmonized Index of Consumer 

Prices
IAS  International Accounting 

Standards
IASB  International Accounting 

Standards Board
IBnGR  Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową
IDM Izba Domów Maklerskich
IFRS  International Financial Reporting 

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

IGPF  Izba Gospodarcza Przedsiębiorstw 
Finansowych

IKE Indywidualne Konto Emerytalne
imf International Monetary Fund	

IOSCO  The International Organization  
of Securities Commissions

IPO Initial Public Offering
IRB internal ratings-based approach
IRS interest rate swap
ITO indeks rynku akcji RPW-CeTO
IWI  instytucje wspólnego 

inwestowania
IZFiA  Izba Zarządzających Funduszami  

i Aktywami
JST  jednostki samorządu 

terytorialnego
KBPD  krótkoterminowe bankowe 

papiery dłużne
KDPW  Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych 
KE Komisja Europejska
KFK Krajowy Fundusz Kapitałowy
KIF  Konferencja Instytucji 

Faktoringowych
KIR Krajowa Izba Rozliczeniowa
KNB Komisja Nadzoru Bankowego
KNUiFE  Komisja Nadzoru Ubezpieczeń  

i Funduszy Emerytalnych
KPDP  krótkoterminowe papiery dłużne 

przedsiębiorstw
KPF  Konferencja Przedsiębiorstw 

Finansowych
KPWiG  Komisja Papierów Wartościowych 

i Giełd
KSKOK  Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa 
KUKE  Korporacja Ubezpieczeń 

Kredytów Eksportowych
LTV loan to value ratio
M&A mergers and acquisitions
MBS mortgage backed securities
MF Ministerstwo Finansów
MIDWIG  indeks średnich spółek 

notowanych na rynku 
podstawowym GPW

MiFID  Markets in Financial Instruments 
Directive

MSP małe i średnie przedsiębiorstwa
MSR  Międzynarodowe Standardy 

Rachunkowości
MSSF  Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej
NBP Narodowy Bank Polski
NDF non-delivery forward

NFI  Narodowy Fundusz Inwestycyjny
NIM Net Interest Margin 
NUK Nowa Umowa Kapitałowa
O/N overnight
OECD  Organisation for Economic  

Co-operation and Development
OFE Otwarty Fundusz Emerytalny
OIS Overnight Index Swap
OTC over-the-counter
PARP  Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości
PDA prawo do akcji
PE Parlament Europejski
PE/VC private equity/venture capital
PKB   produkt krajowy brutto
POLONIA Polish Overnight Index Average
POS Point of Sale
PPE  Pracowniczy Program Emerytalny
PPI Producer Price Index
PSIK  Polskie Stowarzyszenie 

Inwestorów Kapitałowych
PTE  Powszechne Towarzystwo 

Emerytalne
ROA Return on Assets 
ROE Return on Equity
RPP Rada Polityki Pieniężnej
RPW  Rejestr Papierów Wartościowych
RPW CeTO  Rynek Papierów Wartościowych 

CeTO
RTGS Real Time Gross Settlement
S/N spot next
SBB sell-buy-back
SE  Societas Europaea (spółka 

europejska)
SFIO  specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty
SKOK  Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa 
SP Skarb Państwa
SPV Special Purpose Vehicle
SPW skarbowe papiery wartościowe
SSP Single Shared Platform
SW spot week
SWIFT  Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication
SYBIR  System Bankowych Izb 

Rozliczeniowych
T/N tomorrow next
TARGET  Trans-European Automated Real 

Time Gross Settlement Express 
Transfer System

TechWIG  indeks spółek notowanych na GPW 
i zakwalifikowanych do Segmentu 
Innowacyjnych Technologii
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TFI  Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych

TUnŻ  Towarzystwo Ubezpieczeń  
na Życie

TWE  Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską

UCITS  Undertakings for Collective 
Investment In Transferable 
Securities

UE Unia Europejska
UE-10  10 krajów, które przystąpiły do 

Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. 
UE-15  15 krajów, które należały do Unii 

Europejskiej przed 1 maja 2004 r.
UE-25  25 krajów, które należą do Unii 

Europejskiej od 1 maja 2004 r.
UKIE  Urząd Komitetu Integracji 

Europejskiej
WE Wspólnota Europejska

WGT Warszawska Giełda Towarowa
WIBID Warsaw Interbank Bid Rate
WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate
WIG Warszawski Indeks Giełdowy
WIG20  indeks 20 największych 

spółek notowanych na rynku 
podstawowym GPW

WIRR  Warszawski Indeks Rynku 
Równoległego

WWUK   wyprzedzający wskaźnik ufności 
konsumenckiej

WZA   Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy

ZPL  Związek Przedsiębiorstw 
Leasingowych

ZUS  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1M  jednomiesięczny
1Y jednoroczny




