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Synteza

W 2007 r. utrzymywała się była tendencja do wzrostu znaczenia systemu finansowego w pol-
skiej gospodarce. Relacja aktywów systemu finansowego do PKB zwiększyła się o 7,5 pkt proc. w po-
równaniu z 2006 r. i wyniosła 104%. Wzrost wartości aktywów odnotowały wszystkie instytucje 
finansowe (tabela i). Tak jak w poprzednich latach największe znaczenie w polskim systemie finan-
sowym miały banki. zmniejszył się jednak udział sektora bankowego w aktywach systemu finanso-
wego. W dalszym ciągu obserwowano bowiem szybki wzrost aktywów pozabankowych instytucji 
finansowych. Najszybciej rozwijającymi się instytucjami finansowymi były fundusze inwestycyjne. 
Dynamika przyrostu ich aktywów, podobnie jak aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) 
i zakładów ubezpieczeń, była jednak niższa niż przed rokiem, na co miały wpływ m.in. spadki cen 
na krajowym rynku akcji i obligacji skarbowych w drugiej połowie 2007 r. 

Tabela I. Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2004–2007

Stan (w mld zł) Zmiana ��� (w �) ��� (w �)

2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Banki komercyjne i spółdzielcze 538,5 586,4 681,8 795,0 8,9 16,3 16,6

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 4,2 5,3 6,0 7,3 26,4 13,0 22,0

Zakłady ubezpieczeń 77,9 89,6 108,6 126,9 15,0 21,2 16,9

Fundusze inwestycyjne 37,6 61,6 99,2 133,8 63,8 61,0 34,9

Otwarte Fundusze Emerytalne 62,6 86,1 116,6 140,0 37,5 35,4 20,1

Podmioty maklerskie 5,5 6,9 10,8 11,8 25,5 56,5 9,3

Łącznie 726,3 835,9 1 023,0 1 214,8 15,1 22,4 18,8

Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK.

Analiza instytucji i rynków finansowych różnych krajów na tle ich rozwoju gospodarczego 
wskazuje, że system finansowy w Polsce, w tym sektor bankowy, jest relatywnie słabo rozwinięty. 
zmiany, które zachodzą w naszym systemie finansowym w ostatnich latach, nie odbiegają jednak 
istotnie od ewolucji systemów finansowych w innych państwach (wykres i). Dla naszego kraju cha-
rakterystyczne były relatywnie niska kapitalizacja rynku akcji i mała wartość zadłużenia z tytułu emi-
sji papierów dłużnych sektora niepublicznego. W Polsce, podobnie jak w innych krajach o zbliżonym 
poziomie rozwoju gospodarczego, kapitalizacja giełdy przekraczała wartość aktywów sektora ban-
kowego. W 2007 r. polski rynek akcji pozostawał największym rynkiem regionu zarówno pod wzglę-
dem kapitalizacji, jak i liczby notowanych spółek. W 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych 
pojawiło się 81 nowych spółek. Kapitalizacja spółek krajowych notowanych na GPW znacznie wzro-
sła i na koniec roku jej relacja do PKB wyniosła ponad 43%.

Rosnące zatrudnienie oraz wzrost poziomu płac wpłynęły na poprawę sytuacji finansowej 
gospodarstw domowych. Przyczyniło się to do utrzymania wysokiego tempa wzrostu kredytów 
mieszkaniowych. W warunkach wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa 
znacznie częściej sięgały do zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów bankowych. W sek-
torze bankowym nastąpiła istotna zmiana strukturalna, polegająca na tym, że po raz pierwszy war-
tość kredytów dla sektora niefinansowego przekroczyła wartość depozytów. W sytuacji zaburzeń na 
międzynarodowych rynkach finansowych oraz wzrostu kosztów finansowania na rynku pożyczek 
międzybankowych i papierów dłużnych banki zaczęły dostrzegać, że rozwój ich działalności będzie 
w dużym stopniu determinowany przez strukturę ich pasywów. Niektóre banki zmieniały swoje stra-
tegie biznesowe, które dotychczas były ukierunkowane na wzrost aktywów, i większą wagę przy-
wiązywały do pozyskiwania stabilnej bazy depozytowej, oferując klientom wyżej oprocentowane 
depozyty i strukturyzowane certyfikaty depozytowe. 
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Główną pozycją aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostawały depozyty ban-
kowe. ze względu na zwiększone zainteresowanie instrumentami rynkowymi udział lokat banko-
wych w aktywach gospodarstw domowych zmniejszał się na rzecz innych form oszczędzania – tytu-
łów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, produktów 
strukturyzowanych w formie ubezpieczeń na życie i dożycie oraz akcji notowanych na GPW. W ca-
łym 2007 r. napływ środków do funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce był największy 
od momentu powstania tych instytucji. Wzrost awersji do ryzyka i spadki cen na GPW obserwowane 
od lipca 2007 r., będące skutkiem zaburzeń na światowych rynkach finansowych, wywołanych kry-
zysem na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, wpłynęły na zachowanie polskich inwesto-
rów indywidualnych. zainteresowanie gospodarstw domowych tytułami uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wyraźnie zmniejszyło się w drugiej poło-
wie 2007 r. Towarzyszyły temu wzrost oprocentowania depozytów bankowych oraz intensywne 
akcje promocyjne i reklamowe prowadzone przez banki, co przyczyniło się do wzrostu depozytów. 

W 2007 r. przedsiębiorstwa pozyskały ze źródeł zewnętrznych ponad 95 mld zł. Wartość środ-
ków pochodzących z kredytów bankowych, emisji akcji i obligacji na rynku krajowym oraz wartość 
aktywów oddanych w leasing była najwyższa w obecnym dziesięcioleciu. Pomimo załamania 
koniunktury na warszawskiej giełdzie w drugiej połowie roku w całym 2007 r. polskie przedsiębior-
stwa pozyskały na rynku akcji ponad 15,0 mld zł. Plasowanie emisji ułatwiał duży napływ środków 
do funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych. Duża wartość środków pozyskanych za pośred-
nictwem emisji akcji i obligacji sprawiła, że w porównaniu z 2006 r. zmniejszyła się przewaga finan-
sowania bankowego nad finansowaniem rynkowym.

Poniżej opisano najważniejsze zmiany w polskim systemie finansowym w 2007 r. oraz wska-
zano najistotniejsze czynniki, które w przyszłości mogą mieć wpływ na rozwój instytucji i rynków 
finansowych.

Wykres I. Rozwój systemu finansowego w zależności od poziomu PKB per capita

uwagi: Wartości funkcji regresji przedstawione na wykresie oszacowano dla danych panelowych metodą Random Effects GlS. Dane pane-
lowe obejmowały informacje o systemach finansowych 175 krajów za lata 1985–2006.

Wykorzystano następujące mierniki rozwoju poszczególnych sektorów systemu finansowego:

sektor bankowy – kredyty dla sektora niepublicznego do PKB, 

rynek akcji – kapitalizacja giełdy do PKB, 

sektor ubezpieczeniowy – składka ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie do PKB, 

papiery dłużne sektora publicznego – wartość zadłużenia sektora rządowego i samorządowego z tytułu emisji papierów dłużnych do PKB, 

papiery dłużne pozostałych sektorów – wartość zadłużenia instytucji finansowych i przedsiębiorstw z tytułu emisji papierów dłuż-
nych do PKB. 

Szerzej w: T. Beck, A. Demirgüç-Kunt, R. levine: A New Database on Financial Development and Structure, June 1999.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego („World Economic Outlook”, 004/2008) oraz 
Banku Światowego („Financial Structure Dataset”, 08/2007).
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REGULACJE

Regulacje w Polsce. W 2007 r. do prawa polskiego zostały wprowadzone postanowienia 
dyrektywy CRD w odniesieniu do banków. zmiany przepisów Kodeksu cywilnego stanowiły uzupeł-
nienie reformy prawa ubezpieczeń gospodarczych, której dokonano w 2003 r. W ustawie o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzono tzw. opłatę 
ryczałtową, która została nałożona na zakłady ubezpieczeń prowadzące obowiązkowe ubezpiecze-
nia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Regulacje w Unii Europejskiej. W 2007 r. Komisja Europejska kładła większy nacisk na pra-
widłowe przenoszenie do ustawodawstwa krajowego państw członkowskich przyjętych wspólnoto-
wych aktów prawnych i egzekwowanie ich właściwego stosowania niż na tworzenie nowych regu-
lacji. Największe znaczenie dla integracji europejskiego rynku finansowego miało uchwalenie dyrek-
tywy w sprawie usług płatniczych na rynku wewnętrznym. Ponadto Komisja Europejska wydała prze-
pisy wykonawcze do dyrektywy uCiTS oraz do dyrektywy w sprawie przejrzystości i obowiązków 
informacyjnych. W grudniu 2007 r. Komisja opublikowała Białą Księgę dotyczącą integracji rynku 
kredytów hipotecznych w uE. 

INFRASTRUKTURA

W 2007 r. działające na polskim rynku systemy płatności w złotych (SORBNET i EliXiR) oraz 
systemy płatności w euro (SORBNET-EuRO i EuroEliXiR) funkcjonowały sprawnie. Obserwowano 
wzrost liczby i wartości zleceń realizowanych w tych systemach. W 2007 r. trwały przygotowania do 
przystąpienia NBP i środowiska bankowego, z dniem 19 maja 2008 r., do systemu TARGET2.

W sierpniu 2007 r. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) uruchomiła nieregulowany rynek 
akcji NewConnect, będący alternatywnym systemem obrotu (ASO). Krajowy Depozyt Papierów War-
tościowych (KDPW) rozpoczął prowadzenie rozliczeń i rozrachunku transakcji zawieranych na tym ryn-
ku oraz administrowanie funduszem zabezpieczającym rozliczanie zawieranych na nim transakcji. 

Na rynku europejskim w listopadzie uruchomiono system TAGRET2. Ponadto realizowano inne 
projekty, które mają lub będą miały wpływ na infrastrukturę polskiego rynku finansowego. Doty-
czyły one systemu płatniczego (SEPA), a także systemu rozrachunku papierów wartościowych (Euro-
pean Code of Conduct for Clearing and Settlement, TARGET2-Securities oraz CCBM2).

INSTYTUCJE FINANSOWE

Banki. Tempo wzrostu aktywów sektora bankowego w 2007 r. po raz kolejny było znacznie 
wyższe niż tempo wzrostu gospodarczego. Poziom „ubankowienia”, mierzony relacją aktywów sek-
tora do PKB, wzrósł do 68,1%. Najważniejszym źródłem przyrostu aktywów był wzrost kredytów dla 
gospodarstw domowych, zwłaszcza kredytów mieszkaniowych. zwiększył się także popyt na kredyt 
ze strony przedsiębiorstw. W sektorze bankowym nastąpiła istotna zmiana strukturalna; wartość kre-
dytów dla sektora niefinansowego po raz pierwszy przekroczyła wartość depozytów.

W sytuacji zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych oraz wzrostu kosztów finan-
sowania na rynku pożyczek międzybankowych i papierów dłużnych banki zaczęły dostrzegać, że roz-
wój ich działalności będzie w dużym stopniu zależał od struktury ich pasywów. Niektóre banki zmie-
niały swoje strategie biznesowe, które dotychczas były ukierunkowane na wzrost aktywów, i więk-
szą wagę przywiązywały do tworzenia stabilnej bazy depozytowej, oferując klientom wyżej opro-
centowane depozyty i strukturyzowane certyfikaty depozytowe.

Efektywność sektora bankowego utrzymała się na wysokim poziomie. zysk netto osiągnął 
12,3 mld zł. Po raz kolejny poprawiła się jakość należności. Ważnym wydarzeniem był podział Banku  
BPH SA i włączenie części jego aktywów do Banku Pekao SA. W rezultacie nieznacznie zwiększył  
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się poziom koncentracji sektora bankowego. Przyczyną dalszego łączenia się banków spółdzielczych 

było dążenie do spełnienia wymogów kapitałowych wskazanych w traktacie akcesyjnym.

Banki kontynuowały przygotowania do spełnienia obowiązków wynikających z dyrektywy CRD 

oraz uchwały KNB dotyczącej norm płynności, a także dostosowywały procedury dotyczące sprze-

daży instrumentów finansowych do wymogów dyrektywy MiFiD. Ponadto w bankach trwały prace 

nad wdrażaniem nowych pakietów sprawozdawczych (FiNREP i COREP).

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i). W 2007 r. nastąpił dalszy 

wzrost aktywów SKOK-ów, a jego tempo było wyższe niż w bankach spółdzielczych. W dalszym cią-

gu rozbudowywana była sieć kas i powiększała się liczba ich klientów. Nieznacznie pogorszyły się 

wskaźniki efektywności.

Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe. Branża leasingowa nadal nale-

żała do najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego. W 2007 r. istotnie wzrosła war-

tość aktywów oddanych w leasing. W strukturze leasingowanych aktywów wciąż przeważały środ-

ki transportu. Mimo szybkiego rozwoju faktoringu w ostatnich latach relacja skupionych faktur do 

PKB była nadal niska (2,6%). Przedsiębiorstwa najczęściej korzystały z faktoringu krajowego  

z regresem.

Podstawowym obszarem działalności pośredników usług finansowych była sprzedaż kredytów 

udzielanych przez banki. Pośrednicy, coraz częściej współpracujący z kilkoma instytucjami finanso-

wymi, doradzali także przy sprzedaży polis ubezpieczeniowych i tytułów uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi rynku pośrednictwa finansowego w 2007 r. był 

wysoki popyt na kredyty mieszkaniowe.

Sektor kapitału wysokiego ryzyka (fundusze private equity). W 2007 r. istotnie wzro-

sła wartość inwestycji rozpoczętych przez fundusze private equity z siedzibą w Polsce. Dominowały 

inwestycje na rynku krajowym. zmniejszyła się jednak wartość zgromadzonych przez nie środków 

i zakończonych projektów.

Fundusze inwestycyjne. W 2007 r. obserwowano istotny wzrost zainteresowania gospo-

darstw domowych inwestycjami w tytuły uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych, czego 

dowodem było najwyższe saldo wpłat i umorzeń od początku istnienia tych instytucji. zwiększyła się 

liczba podmiotów funkcjonujących w sektorze funduszy inwestycyjnych oraz wzrosło zróżnicowanie 

oferowanych produktów. Wśród nowo powstałych podmiotów przeważały fundusze zamknięte emi-

tujące certyfikaty niepubliczne. Nabywcy tytułów uczestnictwa preferowali fundusze inwestujące na 

rynku akcji, zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

Otwarte Fundusze Emerytalne. Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) odnotowały spadek 

tempa przyrostu aktywów, co wynikało przede wszystkim ze spadku cen akcji i obligacji na krajowym 

rynku finansowym w drugim półroczu 2007 r. Wartość środków, którymi zarządzały Powszechne 

Towarzystwa Emerytalne, wynosiła na koniec 2007 r. 140 mld zł, a wynik finansowy OFE obniżył się 

o ponad połowę i wyniósł 7 mld zł.

Zakłady ubezpieczeń. W 2007 r. nastąpił dalszy wzrost składki przypisanej brutto. Drugi rok 

z rzędu składka przypisana brutto działu ubezpieczeń na życie była wyższa niż w dziale ubezpieczeń 

majątkowych, co wynikało głównie z dużego zainteresowania ubezpieczeniami na życie o charakte-

rze oszczędnościowym. Aktywa sektora ubezpieczeń wzrosły do 126,9 mld zł.

Podmioty prowadzące działalność maklerską. Nadal rozwijał się sektor podmiotów pro-

wadzących działalność maklerską, co było wynikiem korzystnej koniunktury na GPW w poprzednich 

latach i w pierwszej połowie 2007 r. liczba krajowych instytucji maklerskich wzrosła do 53. Na GPW 

działalność operacyjną rozpoczęły trzy kolejne zagraniczne podmioty. W wyniku wzrostu obrotów 

na rynku wtórnym akcji oraz dużej liczby ofert pierwotnych utrzymała się bardzo dobra sytuacja 

finansowa biur i domów maklerskich.
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RYNKI FINANSOWE

Rynek pieniężny

Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych. Na koniec 2007 r. największym segmen-
tem rynku krótkoterminowych papierów dłużnych był rynek bonów skarbowych (tabela ii). Wraz 
z dalszym spadkiem wartości bonów skarbowych w obiegu wyraźnie zmniejszyła się płynność rynku 
wtórnego tych instrumentów. Podobnie jak w poprzednich latach większość transakcji na rynku 
wtórnym bonów skarbowych stanowiły operacje warunkowe. W porównaniu z końcem 2006 r. spa-
dła wartość bonów pieniężnych. Rynek wtórny bonów pieniężnych charakteryzował się niską  
płynnością.

W 2007 r. istotnie zwiększyło się zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu emisji krótkotermino-
wych papierów dłużnych, co wynikało m.in. z uruchomienia wielu nowych programów emisji. Naj-
ważniejszymi inwestorami na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw były 
banki i przedsiębiorstwa. Duży wpływ na spadek wartości papierów dłużnych banków miał wykup 
emisji krótkoterminowych obligacji BGK, uplasowanej pod koniec 2006 r. Banki działające w Polsce 
ciągle stosunkowo rzadko korzystały z tej formy finansowania.

Tabela II. Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego 
w latach 2004–2007 (w mld zł)

2004 2005 2006 2007

Bony skarbowe 46,9 24,4 25,8 22,6

Bony pieniężne 5,7 23,0 18,4 7,8

Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne 2,9 2,8 4,5 2,9

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 6,6 5,6 6,3 10,6

Lokaty niezabezpieczone (lokaty międzybankowe) 23,6 30,3 34,9 36,6

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 tytułu transakcji fx swap 
i operacji warunkowych.

Źródło: NBP.

Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym. Najbardziej płynnym instrumentem krajowe-
go rynku pieniężnego były nadal swapy walutowe. W obrotach na rynku fx swap w Polsce domi-
nowały krótkoterminowe transakcje z bankami zagranicznymi (blisko 90-procentowy udział w ob-
rotach), które najczęściej wykorzystywały te instrumenty do finansowania inwestycji w obligacje skar-
bowe i spekulacji na kursie złotego. istotny wzrost aktywności nastąpił na rynku offshore złotowych 
transakcji fx swap.

Banki krajowe zarządzały bieżącą płynnością, wykorzystując głównie lokaty niezabezpieczone. 
utrzymywała się tendencja do wzrostu średnich dziennych obrotów na rynku niezabezpieczonych 
lokat międzybankowych. istotnie zwiększyła się aktywność w segmencie depozytów O/N, które 
dominowały na tym rynku.

W 2007 r. nastąpił dalszy wzrost obrotów na krajowym rynku transakcji warunkowych, co 
wynikało głównie ze zwiększenia wartości zabezpieczonych lokat niebankowych instytucji finanso-
wych składanych w bankach w formie operacji BSB i, w mniejszym stopniu, repo. Na rynku domi-
nowały operacje buy-sell-back, których zabezpieczeniem były obligacje skarbowe. Międzybankowy 
rynek repo nadal był mało płynny.

Rynek kapitałowy

Rynek długoterminowych papierów dłużnych. Rynek obligacji skarbowych pozostawał 
największym i najbardziej płynnym segmentem rynku dłużnych papierów wartościowych w Polsce. 
Podstawowym instrumentem dłużnym emitowanym przez Skarb Państwa nadal były obligacje o sta-
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łym oprocentowaniu. utrzymywała się tendencja do wzrostu obrotów na rynku wtórnym. Po raz 
pierwszy najważniejszą grupą inwestorów na krajowym rynku obligacji skarbowych stały się fun-
dusze emerytalne.

Rynek pozaskarbowych instrumentów dłużnych był nadal słabo rozwinięty (tabela iii). War-
tość obligacji komunalnych nie zmieniła się istotnie. Dominowały emisje o małych wartościach, 
przeprowadzane w trybie oferty niepublicznej. Główną grupą nabywców obligacji komunalnych 
były banki.

istotnie zwiększyła się wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji długoterminowych 
papierów dłużnych, jednak ich udział w finansowaniu nakładów brutto na środki trwałe był nadal 
niewielki (około 3,1%). Na rynku obligacji przedsiębiorstw dominowały emisje w trybie oferty nie-
publicznej, kierowane na rynek nieregulowany.

W 2007 r. nastąpił istotny wzrost zadłużenia banków komercyjnych z tytułu emisji długotermi-
nowych papierów dłużnych. Wynikał on głównie z przeprowadzenia przez dwa podmioty dużych emi-
sji obligacji bankowych. W warunkach niskich stóp procentowych niektóre banki, konkurując o oszczęd-
ności gospodarstw domowych z funduszami inwestycyjnymi, oferowały bankowe papiery wartościowe 
z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. zadłużenie banków z tytułu emisji listów zastawnych 
wzrosło o ponad 40%. W 2007 r. przeprowadzono pierwsze emisje publicznych listów zastawnych na 
krajowym rynku. Na rynku kapitałowym nadal były obligacje NBP o wartości 7,8 mld zł.

Tabela III. Wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego w latach 2004–2007 
(w mld zł)

2004 2005 2006 2007

Instrumenty dłużne 248,5 302,9 345,4 388,6

Obligacje rynkowe SP 226,6 278,4 317,0 350,9

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 7,3 8,9 9,8 15,8

Obligacje komunalne 3,1 3,3 3,8 4,1

Długoterminowe bankowe papiery dłużne1 2,7 2,7 5,3 8,3

Listy zastawne 1,0 1,8 1,7 2,4

Obligacje NBP 7,8 7,8 7,8 7,8

Instrumenty udziałowe – akcje 291,7 424,9 635,9 1 080,3

uwaga: dla instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona jest wartością tych instrumentów 
w obiegu, a dla instrumentów udziałowych – kapitalizacją spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GPW.

1 Dane dla lat 2004–2005 obejmują zobowiązania polskich banków komercyjnych z tytułu emisji własnych papierów wartościowych nomi-
nowanych w złotych. Dane dla 2006 i 2007 r. obejmują również wyemitowane przez banki hipoteczne obligacje nominowane w walutach 
obcych oraz obligacje Europejskiego Banku inwestycyjnego.

Źródło: opracowanie NBP podstawie danych MF, NBP, GPW, Fitch Polska.

Rynek instrumentów udziałowych. W 2007 r. kapitalizacja GPW wzrosła o ponad 440 mld zł. 
Wynikało to przede wszystkim z dużej wartości rynkowej spółek zagranicznych, które wprowadziły 
swoje akcje do obrotu na warszawskiej giełdzie. Kapitalizacja spółek krajowych notowanych na GPW 
także się zwiększyła i na koniec roku jej relacja do PKB wyniosła ponad 43%. W 2007 r. spółki kra-
jowe przeprowadziły 81 pierwotnych ofert publicznych o łącznej wartości 8,0 mld zł. W połowie 
roku indeks WiG osiągnął najwyższą wartość w historii. Dobra koniunktura w pierwszej połowie roku 
sprzyjała wzrostowi obrotów akcjami. Na uruchomionym w 2007 r. rynku NewConnect na koniec 
roku notowane były papiery wartościowe (akcje i PDA) 24 spółek. Rynek akcji RPW-CeTO pozostawał 
słabo rozwinięty i zmniejszyło się jego znaczenie w polskim systemie finansowym.

Kasowy rynek walutowy

Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku złotego zmniejszyły się do 3,7 mld zł. Nadal 
obserwowano jednak szybki wzrost wartości transakcji wymiany złotego na rynku offshore, na któ-
rym średnie dzienne obroty wynosiły ponad 10 mld zł. Wzrost transakcji na rynku londyńskim wyni-
kał z dużej aktywności funduszy hedgingowych, a także wzrostu popularności strategii carry trade 
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i algorithmic trading. Główną parą walutową na rynku złotego była para EuR/PlN. W 2007 r. udział 
transakcji EuR/PlN w strukturze walutowej obrotów na krajowym rynku międzybankowym wyniósł 
około 90%.

Rynek instrumentów pochodnych

W Polsce rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych nadal był znacznie lepiej rozwi-
nięty niż rynek giełdowy. Przewaga rynku OTC nad rynkiem giełdowym wynika z istnienia w Polsce 
bankowo zorientowanego systemu finansowego oraz dużej aktywności banków zagranicznych.

Pozagiełdowe instrumenty pochodne. W 2007 r. najbardziej płynnym segmentem rynku 
pozagiełdowych instrumentów pochodnych nadal był rynek transakcji FRA. Nastąpił istotny wzrost 
płynności na rynku transakcji Overnight index Swap. Obroty na tym rynku przewyższyły obroty na 
rynku iRS. Na rynku walutowych instrumentów pochodnych najlepiej rozwinięty był rynek transakcji 
forward, na którym przeważały operacje z podmiotami niebankowymi. istotnie wzrosły obroty na 
krajowym rynku opcji walutowych, co wynikało z większej skali transakcji zawieranych przez przed-
siębiorstwa w celu zabezpieczenia się przed zmianami kursów walutowych. Na rynku CiRS przewa-
żały operacje międzybankowe. Banki krajowe zwiększyły swoją aktywność na tym rynku głównie ze 
względu na potrzebę ograniczenia niedopasowania struktury aktywów i pasywów, wynikającego 
z dynamicznego wzrostu mieszkaniowych kredytów hipotecznych indeksowanych do walut 
obcych.

Giełdowe instrumenty pochodne. Wartość obrotów na giełdowym rynku terminowym 
organizowanym przez GPW wzrosła prawie o 80%. Najbardziej płynnym instrumentem były nadal 
kontrakty terminowe na indeks WiG20, których udział w obrotach na rynku terminowym wyniósł 
około 95%. Najaktywniejszą grupą uczestników rynku byli inwestorzy indywidualni, choć ich udział 
w liczbie zawartych kontraktów futures wyraźnie spadł w porównaniu z 2006 r. i był najniższy w hi-
storii notowań tego instrumentu. Na WGT handlowano jedynie instrumentami walutowymi, jednak 
rynek ten nadal był słabo rozwinięty.
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Wstęp

Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2007 r. jest kolejną edycją corocznego opracowania, 
w którym opisujemy zmiany zachodzące w systemie finansowym w danym roku. W publikacji przed-
stawiamy tendencje i bariery rozwoju wszystkich funkcjonujących w Polsce instytucji finansowych oraz 
rynków finansowych. Analizujemy także zmiany infrastruktury i regulacji prawnych dotyczących sys-
temu finansowego oraz inicjatywy mające na celu integrację rynku finansowego w unii Europejskiej. 
zgodnie z przyjętą zasadą zmiany, które zaszły w systemie finansowym w 2008 r., nie zostały uwzględ-
nione w niniejszym opracowaniu, nawet jeśli były znane autorom w trakcie pisania tekstu.

W pierwszym rozdziale przedstawiliśmy ewolucję wielkości i struktury polskiego systemu 
finansowego, wskazując na utrzymującą się wyraźną przewagę aktywów banków nad aktywami 
innych instytucji finansowych. Ponadto przeanalizowaliśmy zależności między zmianami w krajowym 
systemie finansowym a strukturą aktywów finansowych gospodarstw domowych i zewnętrznymi 
źródłami finansowania przedsiębiorstw. Rozdział drugi opisuje zmiany regulacji prawnych dotyczą-
cych systemu finansowego zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie unii Europejskiej. 
Przedstawiliśmy również stan prac organów unijnych nad wybranymi aktami prawnymi i stopień 
wprowadzenia ich w życie przez poszczególne kraje członkowskie. Rozdział trzeci zawiera opis naj-
ważniejszych zmian w infrastrukturze systemu finansowego, w tym w zakresie uczestnictwa polskich 
systemów rozliczeniowych w systemie europejskim.

W rozdziale czwartym przedstawiliśmy kompleksową analizę zmian, które w 2007 r. zaszły 
w poszczególnych sektorach instytucji finansowych. W miarę możliwości zmiany te opisujemy na tle 
tendencji występujących w państwach naszego regionu oraz w wybranych krajach unii Europejskiej. 
W polskim systemie finansowym najważniejszą rolę odgrywają banki i dlatego sektor bankowy ana-
lizujemy w pierwszej kolejności. Szczegółowo przedstawiliśmy zmiany struktury należności i zobo-
wiązań banków komercyjnych, a także wskaźniki koncentracji i konkurencji charakteryzujące ten sek-
tor. W następnych podrozdziałach scharakteryzowaliśmy instytucje quasi-bankowe oraz instytucje 
pełniące funkcję pośredników w dystrybucji produktów finansowych. Kolejnymi analizowanymi insty-
tucjami finansowymi są fundusze inwestycyjne i emerytalne. W tym rozdziale przedstawiliśmy także 
zmiany w sektorze ubezpieczeń oraz sektorze podmiotów prowadzących działalność maklerską.

W rozdziale piątym 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 przedsię-
biorstw i banków, a także transakcji o charakterze lokacyjnym). W kolejnej części rozdziału opisaliśmy 
zmiany na polskim rynku kapitałowym. Przeanalizowaliśmy rozwój rynków: obligacji skarbowych, 
obligacji komunalnych, obligacji NBP, a także długoterminowych instrumentów dłużnych banków 
i obligacji przedsiębiorstw. Osobną część poświęciliśmy rynkowi akcji i innych instrumentów udzia-
łowych. Rozdział piąty zawiera także opis 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 Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2007 r. stwarzała dobre warunki do rozwoju systemu 
finansowego. W omawianym okresie wzrost PKB wyniósł 6,6% (6,2% rok wcześniej). Rosnące 
zatrudnienie oraz wzrost poziomu płac wpłynęły na poprawę sytuacji finansowej gospodarstw 
domowych. Przyczyniło się to do utrzymania wysokiego tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych 
oraz zwiększenia popytu gospodarstw domowych na usługi niebankowych instytucji finansowych. 
W 2007 r. bardzo dobra była również sytuacja finansowa przedsiębiorstw, które ze względu na 
wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych znacznie częściej sięgały po zewnętrzne źródła  
finansowania.

W 2007 r. utrzymywała się tendencja do wzrostu znaczenia polskiego systemu finansowego 
w gospodarce. Na koniec 2007 r. aktywa krajowych instytucji finansowych wyniosły 1 215 mld zł. 
Relacja aktywów systemu finansowego do PKB zwiększyła się o 7,5 pkt proc. w porównaniu z 2006 r. 
i wyniosła 104%. Mimo to polska gospodarka, podobnie jak gospodarki innych krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej, wciąż charakteryzowała się względnie niskim poziomem pośrednictwa finanso-
wego1 (tabela 1.1).

W analizowanym okresie liczba banków komercyjnych funkcjonujących na polskim rynku zwięk-
szyła się o jeden podmiot. Na koniec 2007 r. działalność prowadziło 49 banków w formie spółki akcyj-
nej, jeden bank państwowy i 14 oddziałów instytucji kredytowych (przybyły dwa oddziały instytucji kre-
dytowych w porównaniu z 2006 r.). zarówno liczba banków spółdzielczych, jak i Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-ów) zmniejszyła się o trzy podmioty. Wzrosła natomiast liczba 
zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i podmiotów prowadzących działalność maklerską 
(tabela 1.2). Ponadto w 2007 r. polskie ograny nadzoru otrzymały kolejne zawiadomienia dotyczące 
zamiaru prowadzenia działalności na terenie Polski przez podmioty zagraniczne.

W omawianym okresie wzrosła wartość aktywów wszystkich rodzajów instytucji finansowych 
(o 18,8%, w porównaniu z 22,4% w roku poprzednim). Wzrost aktywów sektora bankowego, któ-
ry nadal odgrywa główną rolę w polskim systemie finansowym, był w 59% przyczyną przyrostu war-
tości aktywów instytucji finansowych. Aktywa sektora bankowego i SKOK-ów rosły szybciej niż 
w 2006 r. Najdynamiczniej rozwijającymi się instytucjami finansowymi były fundusze inwestycyjne. 

1  Poziom pośrednictwa finansowego jest mierzony relacją aktywów systemu finansowego do PKB.

Tabela 1.1. Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2004–2007 (w %)

2004 2005 2006 2007

Polska 78,6 85,0 96,5 104,0

Czechy 119,3 126,7 125,6 134,2

Węgry 100,0 114,6 128,4 140,6

Słowacja 100,5 110,9 101,5 113,5

Strefa euro 365,7 398,4 416,4 435,8

Źródło: dla strefy euro: EU Banking Structures, Frankfurt, October 2008, European Central Bank (ECB); dla pozostałych krajów dane udo-
stępnione przez narodowe banki centralne oraz dane GuS.
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Dynamika przyrostu ich aktywów, podobnie jak aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) 
i zakładów ubezpieczeń, była jednak niższa niż przed rokiem, na co miały wpływ m.in. spadki cen 
na krajowym rynku akcji i obligacji skarbowych w drugiej połowie 2007 r. zmniejszenie dynamiki 
przyrostu aktywów odnotowano również w przypadku podmiotów maklerskich (tabele 1.3 i 1.4).

W ostatnich latach obserwowany jest systematyczny spadek udziału sektora bankowego w ak-
tywach sektora finansowego. Na koniec 2007 r. udział ten wyniósł 65,4% (spadek o 1,2 pkt proc. 
w stosunku do poprzedniego roku). Jednocześnie udział aktywów niebankowych instytucji finan-
sowych w całości aktywów sektora finansowego zwiększył się w 2007 r. do 34,6%; dla porównania 
w 2000 r. wyniósł 12,3% (wykresy 1.1 i 1.2).

Tabela 1.2. Liczba instytucji finansowych w Polsce w latach 2000–20071

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Banki komercyjne2 73 69 59 58 57 61 63 64

Banki spółdzielcze 680 642 605 600 596 588 584 581

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 146 144 120 109 83 75 70 67

Zakłady ubezpieczeń3 67 71 72 76 69 68 65 67

Fundusze inwestycyjne  
(Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)

85
(21)

108
(19)

124
(19)

137
(17)

154
(20)

190
(23)

241
(26)

277
(33)

Powszechne Towarzystwa Emerytalne 21 17 17 16 15 15 15 15

Podmioty maklerskie 49 42 38 36 40 42 47 53

1 W tabeli podano liczbę instytucji, których aktywa zostały uwzględnione w tabeli 1.3. Nie uwzględniono zagranicznych podmiotów, które 
mogą działać na zasadzie transgranicznej (bez prawno-organizacyjnej obecności w Polsce), oddziałów zakładów ubezpieczeń z państw 
członkowskich uE i z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), a także oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych.
2 Banki prowadzące działalność operacyjną. liczba banków komercyjnych w latach 2004–2007 obejmuje również oddziały instytucji kredyto-
wych. W 2004 r. funkcjonowały trzy, w 2005 r. siedem, w 2006 r. dwanaście, a w 2007 r. czternaście oddziałów instytucji kredytowych.
3 Podmioty prowadzące działalność operacyjną. liczba zakładów ubezpieczeń obejmuje również oddziały główne zagranicznych zakładów 
ubezpieczeń (podmioty z krajów innych niż państwa członkowskie uE oraz EEA). W 2000 r. funkcjonował jeden, w 2001 i 2002 r. dwa, 
w 2003 r. trzy, a w latach 2004–2007 jeden oddział główny zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

Źródło: NBP, KNF, KSKOK.

Tabela 1.3. Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000–2007 (w mld zł)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Banki komercyjne i spółdzielcze 428,5 469,7 466,5 489,0 538,5 586,4 681,8 795,0

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 1,2 1,8 2,5 3,3 4,2 5,3 6,0 7,3

Zakłady ubezpieczeń 37,9 47,1 57,6 65,7 77,9 89,6 108,6 126,9

Fundusze inwestycyjne 7,0 12,1 23,0 33,8 37,6 61,6 99,2 133,8

Otwarte Fundusze Emerytalne 9,9 19,4 31,6 44,8 62,6 86,1 116,6 140,0

Podmioty maklerskie 3,9 2,9 2,8 3,7 5,5 6,9 10,8 11,8

Łącznie 488,4 553,0 584,0 640,3 726,3 835,9 1 023,0 1 214,8

Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK.

Tabela 1.4. Przyrost aktywów instytucji finansowych w Polsce w latach 2004–2007 (r/r, w %)

2004 2005 2006 2007

Banki komercyjne i spółdzielcze 10,1 8,9 16,3 16,6

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 27,3 26,4 13,0 22,0

Zakłady ubezpieczeń 18,6 15,0 21,2 16,9

Fundusze inwestycyjne 11,2 63,8 61,0 34,9

Otwarte Fundusze Emerytalne 39,7 37,5 35,4 20,1

Podmioty maklerskie 48,6 25,5 56,5 9,3

Łącznie 13,4 15,1 22,4 18,8

Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK.
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Wykres 1.2. Udział poszczególnych instytucji finansowych w strukturze aktywów polskiego 
systemu finansowego w 2006 i 2007 r.

 A. 2006 r. B. 2007 r.

Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK.
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Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK.
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W 2007 r. w dalszym ciągu rosło zainteresowanie klientów produktami oferowanymi przez 
niebankowe instytucje finansowe. Konsekwencją tego było stopniowe zmniejszanie się zaintereso-
wania produktami typowo bankowymi na rzecz innych instrumentów o charakterze lokacyjnym, 
w szczególności oferowanych przez fundusze inwestycyjne2 (wykres 1.3).

Polska jest jednym z krajów uE, w których w ostatnich latach nastąpił bardzo wyraźny spadek 
udziału aktywów sektora instytucji kredytowych3 w aktywach sektora finansowego (wykres 1.4). 
Wynika to przede wszystkim ze wspomnianego dużego zainteresowania produktami oferowanymi 
przez fundusze inwestycyjne oraz funkcjonowania zreformowanego systemu emerytalnego i zwią-
zanego z tym ciągłego napływu środków do otwartych funduszy emerytalnych. Spadek udziału akty-
wów sektora instytucji kredytowych w aktywach sektora finansowego obserwowany jest także w in-
nych krajach naszego regionu (Słowacja, Słowenia, Węgry). W pozostałych krajach poddanych ana-
lizie udział aktywów instytucji kredytowych w aktywach sektora finansowego zwiększył się lub nie 
uległ większym zmianom. Polska jest jednocześnie krajem, w którym poziom wskaźnika mierzącego 
udział aktywów sektora instytucji kredytowych w aktywach sektora finansowego jest jednym z naj-
niższych w uE. Niższym poziomem tego wskaźnika charakteryzują się m.in. Holandia, Szwecja i Wiel-
ka Brytania.

2  Rok 2007 był rekordowy pod względem napływu środków do funduszy inwestycyjnych, mimo że w listopadzie i grud-
niu tego roku, w wyniku kryzysu na rynku subprime w Stanach zjednoczonych i pogorszenia się nastrojów na rynkach 
finansowych, zanotowano ujemne saldo wpłat i umorzeń.
3  Sektor instytucji kredytowych obejmuje instytucje, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych 
funduszy podlegających zwrotowi od ludności oraz na przyznawaniu kredytów na własny rachunek, a także instytucje 
pieniądza elektronicznego.

Wykres 1.4. Udział aktywów instytucji kredytowych w aktywach sektora finansowego 
w wybranych krajach UE w latach 2003–2007

Źródło: EU Banking Structures, Frankfurt, October 2008, ECB, dla Polski dane NBP.
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Tabela 1.5. Stopień rozwoju sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze) w wybranych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2005–2007 (w %)

Kraj 
Aktywa/PKB Kredyty1/PKB Depozyty2/PKB

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Polska 59,6 64,3 68,1 26,3 30,4 36,6 33,5 35,4 35,9

Czechy3 98,9 97,5 105,4 37,6 43,2 50,3 58,6 60,0 62,8

Węgry 79,7 87,4 96,0 39,3 43,1 47,8 34,0 35,2 34,5

Słowacja 95,4 86,1 89,7 38,0 40,7 44,8 58,1 56,6 57,3

Strefa euro4 280,4 294,6 318,5 122,3 128,1 135,8 102,0 106,0 112,1
1 Kredyty i pożyczki sektora bankowego dla sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych.
2 Depozyty sektora bankowego od sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych.
3 Dane obejmują również kredyty dla niebankowych instytucji finansowych oraz depozyty tych podmiotów.
4 Aktywa, kredyty i pożyczki sektora instytucji kredytowych.

Źródło: dla strefy euro: EU Banking Structures, Frankfurt, October 2008, ECB; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe 
banki centralne oraz dane GuS.
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Tabela 1.6. Wskaźniki dotyczące rynku akcji i rynku kredytów bankowych w wybranych 
krajach UE w 2007 r.

Kraj 
Rynek akcji Kredyty bankowe

kapitalizacja
(w mln eu�o)

kapitalizacja/PKB 
(w �)

kredyty
(w mln eu�o)

kredyty/PKB 
(w �)

Austria 161 730,7 59,7 256 917,0 94,9

Czechy 47 987,4 37,6 39 963,0 31,3

Hiszpania 1 231 086,4 117,3 1 016 309,0 96,8

Niemcy 1 439 955,3 59,4 1 721 087,0 71,0

Polska 142 347,0 43,7 48 391,6 14,8

Słowacja 4 555,0 8,3 15 503,0 28,3

Słowenia 19 695,1 58,7 22 405,0 66,8

Węgry 31 527,9 31,2 42 128,0 41,7

Włochy 733 613,7 47,8 1 259 464,0 82,0

uwagi:

1. Kapitalizacja rynku akcji – spółki krajowe.

2. Kredyty i pożyczki sektora bankowego dla sektora niefinansowego z wyłączeniem kredytów dla gospodarstw domowych.

Źródło: EU Banking Structures, Frankfurt, October 2008, ECB; Federation of European Securities Exchanges (FESE); dla Polski dane NBP, 
GPW i GuS.

Tabela 1.7. Wybrane wielkości związane z rynkiem kapitałowym w wybranych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2005–20071

Kraj
Kapitalizacja rynku akcji2

(w mld eu�o) Kapitalizacja rynku akcji w relacji do PKB

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Polska 79,9 114,3 141,7 31,4 41,3 43,7

Czechy 31,1 34,7 48,0 31,0 30,6 37,6

Węgry 27,6 31,7 31,5 31,0 35,2 31,2

Słowacja 3,7 4,2 4,6 9,7 9,5 8,3

2007 2007

Strefa euro3 7 120,1 80,0

Wskaźnik płynności4 (w �) Liczba notowanych spółek  
(w tym nowe spółki)5

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Polska 31,9 38,7 46,9 255 (35) 284 (38) 375 (105)

Czechy 95,1 63,1 52,4 39 (2) 32 (2) 32 (2)

Węgry 70,3 77,7 109,7 44 (1) 41 (3) 41 (3)

Słowacja 1,5 1,7 0,5 224 (0) 187 (0) 160 (0)

2007 Liczba notowanych spółek, 2007

Strefa euro3 160,5 6 710
1 Wszystkie zaprezentowane wartości obejmują również alternatywne systemy obrotu, o ile takie platformy są prowadzone przez operatora 
danego rynku giełdowego. Sytuacja ta dotyczyła w 2007 r. następujących rynków: Polska (NewConnect), Niemcy (Entry Standard), Euronext 
(Alternext), irlandia (iEX).
2 Kapitalizacja dotyczy spółek krajowych.
3 Wskaźniki liczone dla strefy euro obejmują następujące rynki giełdowe: Athens Exchange, Borsa italiana, Deutsche Börse, Euronext, irish 
Stock Exchange, ljubljana Stock Exchange, luxembourg Stock Exchange, OMX Nordic Exchange Helsinki, Spanish Exchanges (BME), Wiener 
Börse.
4 Relacja wartości obrotów netto do kapitalizacji rynku akcji (spółki krajowe).
5  Obejmuje spółki krajowe i zagraniczne.

Źródło: dane GPW i GuS dla Polski, dane FESE i Eurostat dla pozostałych krajów, dane Prague Stock Exchange (liczba nowych spółek na 
giełdzie praskiej w 2007 r.).
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Mimo wzrostu znaczenia niebankowych instytucji finansowych zarówno w Polsce, jak i w więk-
szości innych krajów regionu sektor bankowy nadal odgrywa główną rolę w systemach finansowych 
tych krajów. We wszystkich krajach regionu widoczny jest jednak relatywnie niski poziom rozwoju 
tego sektora w porównaniu z krajami strefy euro (tabela 1.5).

Kapitalizacja rynków akcji analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej była znacznie 
niższa niż kapitalizacja analogicznych rynków w strefie euro. W 2007 r. polski rynek akcji pozostawał 
jednak największym rynkiem regionu (zarówno pod względem kapitalizacji, jak i liczby notowanych 
spółek). W 2007 r. znacznie zwiększyła się liczba spółek notowanych na rynkach organizowanych 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na rynku regulowanym pojawiło się 81 
nowych spółek (38 przed rokiem), natomiast na nieregulowanym rynku NewConnect – 24 spółki4. 
Na Słowacji nie wprowadzono do obrotu giełdowego akcji żadnego nowego podmiotu5, natomiast 
na rynku czeskim i węgierskim pojawiły się, odpowiednio: dwie i trzy nowe spółki. Podstawowe 
wskaźniki opisujące stopień rozwoju rynków akcji omawianych krajów przedstawia tabela 1.7.

1.2. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa na rynku finansowym w Polsce

1.2.1. Aktywa finansowe gospodarstw domowych

Wielkość oszczędności gospodarstw domowych oraz skłonność do ich gromadzenia wiążą się 
z sytuacją ekonomiczną społeczeństwa. Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych 
zależy m.in. od poziomu stóp procentowych, tendencji na rynku kapitałowym, jak również wiedzy 
finansowej oraz znajomości produktów oferowanych przez instytucje finansowe i pośredników usług 
finansowych.

Badania opinii społecznej prowadzone w Polsce wskazują, że w 2007 r. jedynie około 30–40% 
gospodarstw domowych posiadało oszczędności, a kolejne 20% deklarowało możliwość ich gro-
madzenia6. Badania wskazują również na cykliczność oczekiwań społecznych co do kształtowania 
się własnych zasobów finansowych i gromadzenia oszczędności. Na oczekiwania te wpływają m.in. 
zmiany dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych7 (wykres 1.5).

Dobra sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2007 r. oddziaływała na poprawę bieżącej 
sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wartość oszczędności gospodarstw domowych8 zwięk-
szyła się o 112 mld zł, do 752 mld zł, a ich relacja do PKB wzrosła z 60% do 64,4% (wykres 1.6). 
zanotowany przyrost aktywów gospodarstw domowych był mniejszy niż w 2006 r., na co wpłynęło 
wolniejsze niż w poprzednim roku tempo wzrostu dochodów do dyspozycji.

Pozycją aktywów gospodarstw domowych, która w relacji rok do roku wzrosła bardziej niż 
w 2006 r., były depozyty złożone zarówno w bankach, jak i w SKOK-ach (tabela 1.8). Wynikało to 
ze spadków cen akcji i obligacji na krajowym rynku finansowym w drugiej połowie 2007 r., co przy-

4  Rynek NewConnect zaczął funkcjonować 30 sierpnia 2007 r. 
5  Szczególnie w przypadku Słowacji widoczne jest niewielkie znaczenie rynku akcji jako miejsca inwestycji i pozyskiwania 
kapitału. Świadczą o tym niskie wskaźniki: kapitalizacji spółek krajowych do PKB oraz płynności, a także proces wycofy-
wania notowanych spółek z obrotu i jednoczesny brak nowych podmiotów na tym rynku.
6  Wnioski z badania wykonanego na zlecenie firmy doradztwa finansowego Open Finance przez SMG/KRC w dniach 
18–24 maja 2007 r. na ogólnopolskiej próbie, reprezentatywnej dla mieszkańców Polski w wieku 20–70 lat. za: E. Szweda, 
Wiemy jak oszczędzają Polacy, www.open.pl, 6 sierpnia 2007 r. 
7  M.in. badania nastrojów społecznych prowadzone przez firmę ipsos od 1991 r. Więcej w: Rozwój systemu finansowe-
go w Polsce w 2006 r., Warszawa 2008, NBP, s. 11.
8  W niniejszej analizie oszczędności gospodarstw domowych obejmują, podobnie jak w poprzedniej edycji opracowania, 
następujące pozycje: depozyty gromadzone w bankach i SKOK-ach, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (równe 
wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych), tytuły uczestnictwa ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (uFK) 
i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie, środki na rachunkach Otwartych Funduszy Emerytalnych, skarbowe 
papiery wartościowe, akcje notowane na GPW, gotówkę w obiegu pozostającą poza kasami banków, inne instrumenty 
finansowe (np. nieskarbowe instrumenty dłużne). Por. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., Warszawa 2008, 
NBP, s. 9.



1

System finansowy w Polsce

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEGO W POlSCE W 2007 R. 19

czyniło się do spadku wartości aktywów funduszy inwestycyjnych i OFE, oraz ze wzrostu oprocento-
wania depozytów bankowych, a także intensywnych akcji promocyjnych i reklamowych prowadzo-
nych przez banki i SKOK-i. Mimo to w aktywach gospodarstw domowych najbardziej wzrosła war-
tość tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i akcji notowanych na GPW.

Wydarzenia na rynkach finansowych z drugiej połowy 2007 r. miały także duży wpływ na 
zmiany struktury aktywów gospodarstw domowych. Skutkiem hossy na rynku akcji w okresie kwie-
cień 2003 – czerwiec 2007 r. był wzrost zainteresowania inwestycjami w akcje, tytuły uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Od lipca 2007 r. obserwowa-
no wzrost awersji do ryzyka i spadki cen na GPW, będące skutkiem zaburzeń na światowych rynkach 
finansowych, wywołanych kryzysem na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych. Wpłynęło to 
na zachowanie polskich inwestorów indywidualnych. zainteresowanie gospodarstw domowych tytu-
łami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zmniej-
szyło się wyraźnie w drugiej połowie 2007 r. (wykres 1.7).

Główną pozycją aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostawały depozyty ban-
kowe (wykres 1.8). W ujęciu bilansowym w 2007 r. wzrosły one o 24,5 mld zł, do ponad 267 mld zł 

Wykres 1.5. Badania nastrojów społecznych, dotyczące oszczędności oraz dynamika dochodów 
do dyspozycji w latach 2000–2007

uwaga: wielkości kwartalne są średnią arytmetyczną danych miesięcznych. Kwartalne wielkości dochodów do dyspozycji zostały zdeflowane 
kwartalnym wskaźnikiem CPi. Dynamika kwartalna liczona jest w porównaniu z tym samym kwartałem roku poprzedniego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ipsos, GuS (dla dochodów do dyspozycji).
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na koniec grudnia i stanowiły prawie 35% oszczędności gospodarstw domowych. Pomimo stabilne-
go wzrostu tej kategorii oszczędności od 2004 r. lokaty bankowe tracą swój udział na rzecz innych 
form oszczędzania – tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz akcji notowanych na GPW. 
Analiza miesięcznych napływów środków do funduszy inwestycyjnych i zmian wartości depozytów 
terminowych osób prywatnych wskazuje jednak, że w pierwszej połowie 2007 r. inwestycje za 
pośrednictwem funduszy inwestycyjnych cieszyły się znacznie większym zainteresowaniem niż loka-
ty bankowe, których wartość wyraźnie malała (wykres 1.9). Dopiero wspomniany spadek cen akcji 
i obligacji skarbowych na rynku krajowym oraz atrakcyjniejsze oprocentowanie depozytów termino-
wych oferowane przez banki spowodowały, że część osób, która umarzała tytuły uczestnictwa fun-
duszy inwestycyjnych, przenosiła oszczędności do banków. Ponadto duży przyrost depozytów ter-
minowych w grudniu wiązał się z obserwowanym zazwyczaj w tym okresie wzrostem środków na 
rachunkach bankowych osób prywatnych z tytułu dodatkowych wypłat w zakładach pracy (premie, 
nagrody roczne).

Na koniec 2007 r. wartość tytułów uczestnictwa będących w posiadaniu gospodarstw 
domowych wyniosła 128 mld zł, co oznacza wzrost o 34 mld zł w porównaniu z końcem poprzed-
niego roku. Obserwowany w całym 2007 r. napływ środków do funduszy był największy od 
momentu powstania tych instytucji. Wynikało to z bardzo dobrych wyników inwestycyjnych osią-
gniętych przez fundusze w poprzednich latach, dających wyższe stopy zwrotu w porównaniu z lo-
katami bankowymi.

Największą wartość wpłat fundusze inwestycyjne zanotowały w czerwcu i lipcu 2007 r., nato-
miast w dwóch ostatnich miesiącach roku nastąpił odpływ środków. Spadki indeksów giełdowych 
w ostatnich miesiącach roku wpłynęły na ograniczenie zainteresowania gospodarstw domowych 
tytułami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

W 2007 r. gospodarstwa domowe w dalszym ciągu bardzo chętnie inwestowały w produkty 
ubezpieczeń na życie związane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Rezerwy zakładów 

Tabela 1.8. Struktura oraz dynamika (r/r) wybranych pozycji aktywów finansowych gospodarstw 
domowych w latach 2004–2007, wg stanu na koniec okresów

2004 2005 2006 2007

Udział w aktywach gospodarstw domowych ogółem (w %)

Depozyty bankowe 47,7 42,9 37,4 34,6

Środki zgromadzone na rachunkach w OFE 14,4 16,9 18,4 18,6

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 7,9 11,4 14,8 17,0

Tytuły uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) i składki 
oszczędnościowe ubezpieczeń na życie 8,1 8,2 8,4 8,5

Akcje notowane na GPW 4,3 5,1 7,2 8,1

Skarbowe papiery wartościowe 4,7 3,3 2,1 1,4

Depozyty w SKOK-ach 0,9 1,0 0,9 0,9

Gotówka w obiegu (bez kas banków) 11,7 11,2 10,9 10,3

Tempo przyrostu (r/r, w %)

Aktywa finansowe ogółem 8,6 17,1 25,0 18,1

Depozyty bankowe -1,3 5,4 8,6 9,9

Środki zgromadzone na rachunkach w OFE 39,7 37,4 35,4 20,1

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 13,9 67,5 62,7 36,0

Tytuły uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) i składki 
oszczędnościowe ubezpieczeń na życie 16,9 18,7 26,9 20,4

Akcje notowane na GPW 65,3 36,8 77,0 34,2

Skarbowe papiery wartościowe 7,0 -17,2 -23,7 -16,8

Depozyty w SKOK-ach 27,9 25,6 12,0 19,7

Gotówka w obiegu (bez kas banków) 2,8 12,6 20,3 12,3

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych: NBP, KNF, GuS, Analizy Online.
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Wykres 1.7. Miesięczne zmiany wybranych pozycji aktywów gospodarstw domowych 
w latach 2004–2007

Źródło: NBP, KNF, GuS, Analizy Online.
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ubezpieczeń na życie (wraz z uFK) wzrosły prawie o 11 mld zł, do 64 mld zł na koniec 2007 r., jed-
nak tempo tego wzrostu było o 6,5 pkt proc. niższe niż w 2006 r. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się produkty strukturyzowane w formie ubezpieczeń na życie i dożycie, w których część skład-
ki jest inwestowana na rynku finansowym (w tym m.in. na rynku instrumentów pochodnych), a część 
pokrywa koszty ochrony ubezpieczeniowej, przy czym ze względu na inwestycyjny charakter pro-
duktu sumy ubezpieczenia są niewiele wyższe od wpłaconej składki. zaletą tych produktów jest 
zwolnienie zysku z podatku do dochodów kapitałowych.

Gospodarstwa domowe dokonywały również bezpośrednich inwestycji na rynku akcji. Pomi-
mo bessy na GPW pod koniec roku zaangażowanie inwestorów indywidualnych na rynku akcji wzro-
sło o 15,6 mld zł, do ponad 61 mld zł. Tempo tego przyrostu było jednak dwukrotnie niższe niż 
w poprzednim roku.

Jedyną kategorią aktywów finansowych gospodarstw domowych, która od kilku lat notuje 
spadek wartości, były skarbowe papiery wartościowe. Malejące zainteresowanie inwestorów indy-
widualnych obligacjami skarbowymi wynikało m.in. z ograniczonego dostępu, gdyż od 2005 r. tyl-
ko jeden bank zajmuje się sprzedażą i obsługą emisji obligacji. Ponadto brak szczegółowych infor-
macji na temat obligacji i równoczesne intensywne akcje reklamowe banków komercyjnych powo-
dowały, że środki wycofywane z rynku kapitałowego lokowano w bankach pomimo wyższego opro-
centowania obligacji oszczędnościowych niż depozytów bankowych o podobnych terminach. Na 
koniec 2007 r. wartość obligacji skarbowych będących w posiadaniu gospodarstw domowych wynio-
sła 10,7 mld zł i była o ponad 2 mld zł mniejsza niż w poprzednim roku. Tym samym ich udział 
w portfelu zmniejszył się z 2,1% do 1,4%.

istotną pozycją aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostawały środki na rachun-
kach w otwartych funduszach emerytalnych (OFE), jednak oszczędności tam gromadzone mają inny 
charakter niż pozostałe formy lokowania. Są one bowiem obligatoryjne i nie ma możliwości wypła-
cenia zgromadzonego w OFE kapitału przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Na koniec 2007 r. 
wartość aktywów funduszy emerytalnych wzrosła o 23,4 mld zł, do 140 mld zł. Spadki cen na GPW 
spowodowały jednak spowolnienie tempa przyrostu (z 35% do 20%) i niewielki wzrost udziału akty-
wów OFE w całym portfelu gospodarstw domowych (o 0,2 pkt proc.). Wartość i udział tej pozycji 
w aktywach finansowych gospodarstw domowych będą systematycznie rosły ze względu na obo-
wiązkowość wpłat i stały dopływ nowych osób do systemu.

Struktura aktywów polskich gospodarstw domowych była podobna jak w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, różniła się jednak od struktury oszczędności mieszkańców strefy euro (wykres 
1.10). Wysoki udział funduszy emerytalnych w Polsce (18%) i na Węgrzech (16%) wynikał z funk-
cjonowania kapitałowej części systemu ubezpieczeń społecznych, w której uczestnictwo jest obo-
wiązkowe dla grupy ludności określonej w krajowych regulacjach.

Wykres 1.10. Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w wybranych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej i w strefie euro w 2006 r.

Źródło: Household’s Wealth and Debt Monitor, listopad 2007, uniCredit Group/Bank Austria Creditanstalt Aktiengesellschaft,  
www.ba-ca.com, s. 15.
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1.2.2. Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw

W 2007 r. utrzymywała się bardzo dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw, obserwowana 
również w poprzednim roku. Pozytywna ocena przyszłej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz 
wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych przez przedsiębiorstwa sprawiały, że dynamika inwe-
stycji kształtowała się na wysokim poziomie9. inwestycje wzrosły o 20,4%, najwięcej w bieżącej 
dekadzie (wykres 1.11). Skala inwestycji była na tyle duża, że pomimo wzrostu rentowności i płyn-
ności przedsiębiorstw znacznie zwiększyły one wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania10. 
z tych źródeł w 2007 r. firmy pozyskały 95,1 mld zł11, co oznacza wzrost prawie o 40% w porów-
naniu z poprzednim rokiem. Wartość środków pozyskanych z kredytów bankowych, emisji akcji i ob-
ligacji na rynku krajowym oraz wartość aktywów oddanych w leasing były najwyższe w obecnym 
dziesięcioleciu. Przedsiębiorstwa zwiększyły także zadłużenie u podmiotów dominujących oraz wyni-
kające z emisji długoterminowych obligacji na rynkach zagranicznych.

9  Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2007, 
Warszawa 2007, NBP, s. 9 i 36.
10  Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2007 r., Warszawa 2008, GUS oraz Ocena kondycji ekonomicznej 
sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 roku w świetle danych F-01/I – 01, Warszawa 2008, NBP.
11  Wartość ta obejmuje: zmianę wartości kredytów bankowych dla przedsiębiorstw, emisje akcji na GPW z wyłączeniem 
akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, emisje długoterminowych obligacji korporacyjnych na rynku 
krajowym, emisje długoterminowych obligacji korporacyjnych na rynkach zagranicznych, leasing i zmianę wartości poży-
czek od podmiotów dominujących (bez pożyczek handlowych).

Wykres 1.11. Wartość środków pozyskanych przez polskie przedsiębiorstwa ze źródeł 
zewnętrznych na tle cyklu koniunkturalnego w latach 2000–2007

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych GuS, KDPW i NBP.
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Wykres 1.12. Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw w latach 2000–2007

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych KDPW, Fitch Polska i NBP.
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W 2007 r. wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów bankowych wzrosła o 23,4% 
i na koniec grudnia wyniosła 167,9 mld zł (wykres 1.12). zwiększeniu skali finansowania kredytami 
bankowymi mogły sprzyjać wzrost zapotrzebowania przedsiębiorstw na środki finansowe wynikają-
cy z realizacji rozpoczętych oraz z nowych inwestycji, a także nieznaczne łagodzenie przez banki kry-
teriów przyznawania kredytów12. Jednocześnie wzrost popytu przedsiębiorstw na kredyty był ogra-
niczany dzięki wykorzystaniu alternatywnych źródeł kapitału, w tym środków własnych, emisji papie-
rów wartościowych oraz leasingu. Duża wartość środków pozyskanych w wyniku emisji akcji i obli-
gacji sprawiła, że w porównaniu z 2006 r. zmniejszyła się przewaga finansowania bankowego nad 
finansowaniem rynkowym (wykres 1.13).

Najważniejszym pozabankowym źródłem finansowania przedsiębiorstw w 2007 r. był leasing. 
Wartość aktywów oddanych w leasing wyniosła 32,7 mld zł i była najwyższa w ostatnich latach. Na 
koniec analizowanego roku wielkość rynku leasingu w Polsce, mierzoną wartością pozostałych do 
spłacenia rat leasingowych, szacowano na około 48,6 mld zł. z usług firm leasingowych nadal korzy-
stały głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. znaczny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw tą 
formą finansowania wynikał z dobrej sytuacji gospodarczej w Polsce oraz dużego popytu przedsię-
biorstw na finansowanie zewnętrzne.

Wśród rynkowych źródeł finansowania największe znaczenie nadal miały emisje akcji na GPW. 
W 2007 r. mimo załamania koniunktury na warszawskiej giełdzie w drugiej połowie roku polskie 
przedsiębiorstwa pozyskały na rynku akcji ponad 15 mld zł, co było rekordową wartością w bieżącej 
dekadzie. Na głównym rynku GPW i na uruchomionym pod koniec sierpnia 2007 r. rynku New-
Connect łącznie zadebiutowało 105 przedsiębiorstw. Alternatywny system obrotu NewConnect 
pozwala na pozyskanie kapitału nawet małym podmiotom oraz spółkom o krótkiej historii działal-
ności. Jest to możliwe ze względu na stosunkowo niskie koszty przeprowadzenia emisji kierowanej 
na ten rynek oraz niższe niż na głównym rynku GPW wymogi informacyjne i opłaty, jakie ponosi emi-
tent za notowanie jego walorów13.

W 2007 r. wartość środków pozyskanych przez polskie przedsiębiorstwa z emisji długotermi-
nowych obligacji na rynku krajowym wyniosła prawie 8 mld zł i była ponadtrzykrotnie wyższa niż 
w poprzednim roku. Tak duży wzrost wartości emisji obligacji wynikał z dużej aktywności przedsię-
biorstw z branż: energetycznej, chemicznej i budowlano-deweloperskiej. Przeprowadzanie emisji na 
rynku było ułatwione dzięki dużemu popytowi na te papiery zgłaszanemu przez banki i przedsiębior-
stwa inwestujące nadwyżki finansowe w te instrumenty oraz znacznemu napływowi środków do 
instytucji wspólnego inwestowania, a w szczególności do funduszy inwestycyjnych. Banki, przed-
siębiorstwa i fundusze inwestycyjne były głównymi nabywcami długoterminowych obligacji korpo-

12  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (ii, iii, iV kwartał 2007 r. 
oraz i kwartał 2008 r.), Warszawa 2007 i 2008, NBP.
13  Szerzej o rynku NewConnect w rozdziale 3.3 i w rozdziale 5.2.

Wykres 1.13. Finansowanie rynkowe a finansowanie bankowe polskich przedsiębiorstw w latach 
2000–2007

uwaga: przewaga oznacza różnicę między finansowaniem ze źródeł rynkowych a finansowaniem bankowym w danym roku. Źródła rynkowe 
obejmują: emisje akcji na GPW, emisje obligacji na rynku krajowym oraz emisje obligacji na rynkach zagranicznych.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych KDPW, Fitch Polska i NBP.
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racyjnych. Na koniec 2007 r. ich udział w strukturze nabywców długoterminowych obligacji kor-
poracyjnych wyniósł około 75%.

z dostępnych informacji wynika, że w analizowanym okresie tylko jedna polska spółka prze-
prowadziła emisję długoterminowych obligacji na rynku zagranicznym. za pośrednictwem spółki 
zależnej zarejestrowanej we Francji sprzedała na rynku luksemburskim siedmioletnie obligacje o war-
tości 170 mln euro. Małe zainteresowanie polskich przedsiębiorstw tą formą finansowania mogło 
wynikać z niewielkiego dysparytetu stóp procentowych w Polsce i strefie euro oraz dostępności kapi-
tału na krajowym rynku. Ponadto w drugiej połowie roku sprzedaż obligacji na rynkach zagranicz-
nych mogła być utrudniona ze względu na zaburzenia płynności spowodowane kryzysem na ame-
rykańskim rynku kredytów hipotecznych.

W porównaniu z 2006 r. w finansowaniu przedsiębiorstw istotnie spadło znaczenie długoter-
minowych pożyczek od bezpośrednich inwestorów zagranicznych. Na koniec 2007 r. wartość poży-
czek od podmiotów dominujących wyniosła 80,1 mld zł i była o 6,9 mld zł wyższa niż na koniec 
poprzedniego roku. Podobnie jak we wcześniejszych latach z tej formy zewnętrznego finansowania 
korzystała relatywnie niewielka grupa przedsiębiorstw.
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Regulacje systemu finansowego

Rozwój systemu finansowego zależy nie tylko od warunków ekonomicznych, ale także od 
regulacji dotyczących sektora instytucji finansowych. W niniejszym rozdziale oprócz najważniejszych 
zmian, które wprowadzono w prawie krajowym w 2007 r., zaprezentowano również zmiany w pra-
wie wspólnotowym. Działania podejmowane w uE, mające na celu stworzenie jednolitego euro-
pejskiego rynku finansowego, wytyczają bowiem główne kierunki zmian regulacji dotyczących sys-
temu finansowego w Polsce. Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić zgodność przepisów 
krajowych z wymogami prawa tworzonego na szczeblu unii Europejskiej. Dlatego wiele zmian wpro-
wadzanych w polskim prawie wynika z dostosowania do prawa wspólnotowego.

2.1. Zmiany regulacji systemu finansowego w Polsce

W 2007 r. do najistotniejszych zmian w przepisach prawnych wpływających na funkcjonowa-
nie systemu finansowego należy zaliczyć: 

nowelizację ustawy Prawo dewizowe1,

wdrożenie przepisów dyrektywy CRD2 w odniesieniu do banków przez nowelizację ustawy 
Prawo bankowe3 oraz wydanie przepisów wykonawczych w postaci uchwał KNB,

nowelizację rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z dzia-
łalnością banków4,

przyjęcie uchwały KNB w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności5,

nowelizację uchwały zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie zasad i trybu nali-
czania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej6,

nowelizację Kodeksu cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia7,

1  ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw (Dz.u. z 2007 r., nr 61, poz. 
410). Przepisy ustawy weszły w życie 21 kwietnia 2007 r.
2  W krajach członkowskich unii Europejskiej Nowa umowa Kapitałowa została wprowadzona w postaci dwóch dyrek-
tyw, określanych dalej łącznie mianem dyrektywy CRD. Są to: Dyrektywa nr 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.urz. uE 
l177 z 2006 r., s. 1) oraz Dyrektywa nr 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w spra-
wie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz.urz. uE l177 z 2006 r., s. 201).
3  ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe (Dz.u. z 2007 r., nr 42, poz. 272). Przepisy usta-
wy weszły w życie 1 kwietnia 2006 r.
4  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia 
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.u. z 2007 r., nr 128, poz. 887). Przepisy rozporządzenia weszły 
w życie 1 stycznia 2008 r.
5  uchwała nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm 
płynności (Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 3, poz. 11). Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2008 r.
6  uchwała zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i try-
bu naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej (Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 15, poz. 29). Przepisy 
uchwały weszły w życie 23 listopada 2007 r.
7  ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.u. 
z 2007 r., nr 82 poz. 557). Przepisy ustawy weszły w życie 10 sierpnia 2007 r.

–

–

–

–

–

–
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nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych8,

nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych9, 

nowelizację ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych10,

przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno 
odpowiadać memorandum informacyjne11.

W 2007 r. do prawa polskiego nie zostały wprowadzone postanowienia dyrektywy CRD w od-
niesieniu do instytucji prowadzących działalność maklerską (firm inwestycyjnych)12. Brak tych rozwią-
zań w polskim prawie utrudnia domom maklerskim wyznaczanie wymogów kapitałowych z tytułu 
ryzyka kredytowego i operacyjnego za pomocą zaakceptowanych przez nadzór zaawansowanych 
modeli i uwzględnieniu kryteriów jakościowych, a także efektywną alokację funduszy własnych. 

Duże znaczenie dla funkcjonowania firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych 
oraz banków (w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych) będzie miało dostosowanie przepisów 
polskiego prawa do wymogów dyrektywy MiFiD13. Postanowienia tej dyrektywy określają dla tych 
podmiotów wymagania w zakresie doradztwa inwestycyjnego, obsługi zleceń klientów oraz spo-
rządzania i przekazywania sprawozdań ze świadczenia usług klientom. Przepisy dyrektywy MiFiD 
miały być w pełni wprowadzone do polskiego prawa do stycznia 2007 r. W związku z niedotrzyma-
niem tego terminu nie jest jasne, w jakim zakresie klienci firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy 
inwestycyjnych oraz banków, korzystający z ich usług inwestycyjnych, będą mogli dochodzić przed 
sądami krajowymi roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wynikających z tych przepisów. z dniem 
wejścia w życie dyrektywy MiFiD na terytorium uE zaczęły bowiem obowiązywać również przepisy 
wykonawcze do tej dyrektywy wydane w formie rozporządzenia14, które stosuje się bezpośrednio 
w każdym państwie członkowskim.

Przepisy dyrektywy CRD w odniesieniu do firm inwestycyjnych oraz postanowienia dyrektywy 
MiFiD zostaną wdrożone do polskich regulacji przez zmiany ustaw regulujących funkcjonowanie ryn-
ku kapitałowego15. W 2007 r. projekty ustaw zmieniające te ustawy zostały skierowane do Sejmu 

8  ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.u. 
z 2007 r., nr 102 poz. 691). Przepisy ustawy weszły w życie 11 czerwca 2007 r.
9  ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.u. z 2007 r., nr 133, poz. 922). Przepisy ustawy weszły w życie 1 paździer-
nika 2007 r.
10  ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.u. z 2007 r., nr 17, poz. 95). Przepisy ustawy weszły w życie 21 lutego 2007 r. 
11  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpo-
wiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.u. z 2007 r., nr 132, poz. 916). Przepisy rozporządzenia weszły w życie 7 sierpnia 2008 r.
12  Na polskim rynku funkcjonują trzy rodzaje instytucji prowadzących działalność maklerską: domy maklerskie, banki pro-
wadzące działalność maklerską (biura maklerskie i jednostki organizacyjne banków) oraz zagraniczne podmioty oferujące 
usługi maklerskie (zagraniczne firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe).
13  Dyrektywa nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instru-
mentów finansowych (Dz.urz. l145 z 2004 r., s. 1).
14  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrek-
tywy nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w za-
kresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych 
do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz.urz. uE l241 z 2006 r., s. 1).
15  Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 
64, Vi kadencja), projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso-
wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 63, 
Vi kadencja) oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk sejmowy nr 61, Vi kadencja).
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RP, ale jednocześnie Rząd prowadził prace nad autopoprawkami do tych ustaw. Te działania legi-
slacyjne zostaną prawdopodobnie zakończone w 2008 r.

2.1.1. Regulacje mające wpływ na cały sektor usług finansowych

Nowelizacja ustawy Prawo dewizowe 

zmiany w ustawie Prawo dewizowe wynikały z konieczności pełnego dostosowania przepisów 
prawa polskiego do prawa wspólnotowego w zakresie swobody przepływu kapitału określonej 
w art. 56 TWE16. Do najistotniejszych rozwiązań mających na celu zwiększenie swobody przepływu 
kapitału należy zaliczyć zniesienie ograniczeń dotyczących:

zbywania przez nierezydentów z krajów trzecich17 papierów wartościowych oraz jednostek 
uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania, 

nabywania w Polsce przez nierezydentów z krajów trzecich papierów wartościowych, jed-
nostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania oraz wierzytelności i innych 
praw, 

zbywania przez rezydentów w krajach trzecich papierów wartościowych o terminie wyku-
pu dłuższym niż rok,

udzielania oraz zaciągania kredytów lub pożyczek w obrocie między rezydentami a niere-
zydentami z krajów trzecich.

Wprowadzone zmiany w Prawie dewizowym nie wpłynęły istotnie na rozwój rynku finanso-
wego w Polsce, gdyż zgodnie z dotychczasowym ogólnym zezwoleniem dewizowym wydanym 
przez Ministra Finansów w 2002 r. inwestorzy zagraniczni mogli inwestować niemal we wszystkie 
instrumenty dostępne na krajowym rynku finansowym18.

Nowelizacja Prawa dewizowego nie zniosła ograniczeń dotyczących obrotu dewizowego – 
rozliczeń w walutach obcych między rezydentami. Ponadto ograniczeniami objęto zawieranie umów 
oraz dokonywanie innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować przepro-
wadzenie w kraju rozliczenia w walutach obcych. 

2.1.2. Regulacje dotyczące sektora usług bankowych

�Zmiany�w�ustawie�Prawo�bankowe�i�nowe�przepisy�wykonawcze�wdrażające�
dyrektywę�CRD�w�odniesieniu�do�banków

W 2007 r. nastąpiły istotne zmiany regulacyjne w sektorze bankowym, których konsekwencje 
nie ujawniły się jeszcze w pełni. zmiany te wiążą się z wprowadzeniem Nowej umowy Kapitałowej 
(NuK), opracowanej przez Komitet Bazylejski, która zastąpiła starszą o ponad 15 lat pierwszą umo-
wę Kapitałową. Jej celem jest precyzyjniejsze wyznaczanie wymogów kapitałowych banków i umoż-
liwienie efektywniejszego wykorzystywania kapitałów, którymi one dysponują. umowa składa się 
z trzech części, zwanych filarami:

pierwszy określa minimalne wymogi kapitałowe, które opisane są ilościowo; regulacje te 
dotyczą ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego,

drugi nakłada na banki obowiązek samodzielnego uwzględnienia wszystkich dodatkowych 
czynników ryzyka, nieujętych w filarze pierwszym, i określenia na tej podstawie faktyczne-

16  Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.urz. uE z 2002 r. C325).
17  zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.u. z 2002 r., nr 141, poz. 1178 
z późn. zm.) krajami trzecimi są państwa niebędące państwami członkowskimi unii Europejskiej, a także ich terytoria 
zależne, autonomiczne i stowarzyszone oraz terytoria zależne, autonomiczne i stowarzyszone państw członkowskich unii 
Europejskiej.
18  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.u. 
z 2002 r., nr 154, poz. 1273 z późn. zm.).
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go wymogu kapitałowego; oszacowanie banku jest następnie weryfikowane przez władze 
nadzorcze,

trzeci filar wprowadza obowiązek publikowania przez banki istotnych informacji na temat 
ich działalności i sytuacji finansowej, co ma zwiększyć przejrzystość oraz dyscyplinę  
rynkową. 

zgodnie z intencjami Komitetu Bazylejskiego, mimo że NuK jest adresowana do dużych ban-
ków, aktywnych w skali międzynarodowej, wszystkie banki mogą dobrowolnie stosować się do jej 
postanowień.

Na obszarze uE postanowienia NuK w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych wprowadza dyrektywa CRD. W odróżnieniu od postanowień 
dokumentu bazylejskiego przepisy dyrektywy odnoszą się do wszystkich banków oraz firm inwe-
stycyjnych, niezależnie od skali ich działalności. NuK, a w ślad za nią dyrektywa CRD, wprowadza 
szereg nowych rozwiązań regulacyjnych, z których najważniejsze to: 

wyznaczanie poziomu adekwatności kapitałowej na podstawie nie tylko kryteriów ilościo-
wych (i filar), lecz także kryteriów jakościowych (ii filar); banki poza utrzymywaniem fun-
duszy własnych na poziomie nie niższym niż suma wymogów kapitałowych z tytułu 
poszczególnych rodzajów ryzyka zostały zobowiązane do regularnego szacowania i utrzy-
mywania kapitału wewnętrznego (kapitału ekonomicznego)19;

zgoda na stosowanie w metodzie standardowej wag ryzyka kredytowego ustalanych na 
podstawie ocen wiarygodności kredytowej nadanych przez podmioty zewnętrzne (agencje 
ratingowe uznane przez organy nadzorcze);

wprowadzenie w i filarze obciążeń kapitałowych przeznaczonych na pokrycie ryzyka ope-
racyjnego;

dopuszczenie stosowania zaawansowanych metod oceny ryzyka kredytowego oraz ryzyka 
operacyjnego na podstawie opracowywanych przez banki wewnętrznych modeli, pod 
warunkiem zatwierdzenia ich przez nadzór; banki, które nie wybiorą podejścia opartego 
na wewnętrznych ratingach lub nie otrzymają zgody organu nadzoru na ich stosowanie, 
będą stosować metodę standardową;

zobowiązanie banków do okresowej oceny poziomu adekwatności kapitałowej; ocenę tę 
weryfikuje następnie nadzór.

Dyrektywa CRD formalnie obowiązuje w unii Europejskiej od 2007 r., ale w praktyce zaczęła 
obowiązywać dopiero 1 stycznia 2008 r. ze względu na zapisaną w niej derogację. zgodnie z prze-
pisami banki mogły bowiem podjąć decyzję, że do końca 2007 r. będą stosować stare regulacje doty-
czące ryzyka kredytowego. W Polsce skorzystały z tej możliwości niemal wszystkie banki, zyskując 
dodatkowy czas na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.

Przeniesienie dyrektywy CRD do prawa krajowego było procesem skomplikowanym ze wzglę-
du na dużą złożoność tekstu dyrektywy, mogącą prowadzić do wielu rozbieżnych interpretacji. Dla-
tego na etapie tworzenia projektów aktów prawnych uwzględniano nie tylko postanowienia zapi-
sane w tekście dyrektywy (w tym opcje narodowe), lecz także techniczne interpretacje postanowień 
dyrektywy, przygotowane przez działającą przy Komisji Europejskiej grupę CRDTG20, oraz rekomen-
dacje wydawane przez Europejski Komitet Nadzorców Bankowych (CEBS).

W odróżnieniu od wcześniejszych przepisów ostrożnościowych w bankach dyrektywa CRD 
była wdrażana na zasadzie maksymalnej harmonizacji. zgodnie z tą zasadą państwa członkowskie 

19  Pojęcie „kapitału wewnętrznego” zostało zdefiniowane jako oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia 
ewentualnych strat z tytułu wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności ban-
ku oraz zmian otoczenia gospodarczego. 
20  Capital Requirements Directive Transposition Group – grupa robocza działająca przy Komisji Europejskiej, która odpo-
wiada za interpretację zapisów Dyrektywy. Na stronie internetowej www.c-ebs.org grupa ta publikuje pytania wraz z od-
powiedziami mającymi charakter oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej.
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muszą przenosić przepisy dyrektywy do swego porządku prawnego w sposób ścisły, chyba że w wy-
padku danego przepisu sama dyrektywa daje możliwość wyboru jednego z rozwiązań lub pozo-
stawia pewną swobodę implementacyjną. Celem Komisji Europejskiej było osiągnięcie znacznej 
zbieżności przepisów krajowych w państwach członkowskich uE. Jednocześnie wskazano 97 obsza-
rów, tzw. opcji narodowych, w przypadku których właściwe władze państw członkowskich mają 
swobodę wyboru szczegółowych rozwiązań merytorycznych. W odniesieniu do tych obszarów mogą 
zatem występować różnice implementacyjne pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi 
unii Europejskiej.

Komisja Nadzoru Bankowego musiała w wypadku każdej opcji rozstrzygnąć, jakie rozwiązanie 
przyjmuje, kierując się przy tym kwestiami ostrożnościowymi, dotychczasową praktyką i chęcią 
zapewnienia krajowym bankom odpowiedniej pozycji konkurencyjnej na rynku europejskim. Wpływ 
poszczególnych opcji narodowych na poziom wymogów kapitałowych banku jest bardzo zróżnico-
wany i w wielu wypadkach zaniedbywany. Trzy najważniejsze rozwiązania szczegółowe wybrane 
w Polsce w ramach opcji narodowych dotyczyły: 

Wag ryzyka dla ekspozycji wobec instytucji finansowych (banków, instytucji kredytowych, 
firm inwestycyjnych i banków zagranicznych). Spośród dwóch przewidzianych przez dyrek-
tywę CRD możliwości: systemu wag ryzyka opartych na ocenie wiarygodności kredytowej 
przyznanej rządowi centralnemu przez podmioty zewnętrzne (agencje ratingowe) lub na 
ocenie wiarygodności kredytowej przyznanej bezpośrednio podmiotowi KNB wybrała dru-
gie rozwiązanie, jako korzystniejsze dla banków i organu nadzoru.

Ekspozycji kredytowych wobec jednostek samorządu terytorialnego. KNB skorzystała z za-
pisanej w dyrektywie możliwości przypisania ekspozycjom wobec jednostek samorządu 
terytorialnego wag ryzyka kredytowego odpowiadających wagom ryzyka przypisanym dla 
rządu i banku centralnego.

Ekspozycji kredytowych zabezpieczonych nieruchomościami. Dyrektywa dopuszcza moż-
liwość stosowania dla ekspozycji efektywnie zabezpieczonych nieruchomościami miesz-
kalnymi wagi ryzyka obniżonej do 35%. KNB zdecydowała się na stosowanie tej wagi ryzy-
ka pod warunkiem, że kredyt mieszkaniowy zabezpieczony nieruchomością został zacią-
gnięty w walucie, w której dłużnik osiąga dochody. 

Polski ustawodawca, dążąc do jak najszybszego przeniesienia przepisów dyrektywy do prawa 
polskiego, wybrał podejście analogiczne do zaproponowanego w raporcie lamfalussy’ego. W usta-
wie Prawo bankowe zapisano wyłącznie te postanowienia dyrektywy CRD, które wymagały roz-
strzygnięć ustawowych. Pozostałe postanowienia zawarto w uchwałach Komisji Nadzoru Bankowe-
go. Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych na szczeblu ustawowym należy wymienić:

zobowiązanie banków do posiadania sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem 
i kontroli wewnętrznej. Nowe rozwiązania wprowadzają podział odpowiedzialności zwią-
zanej z systemem zarządzania ryzykiem w banku między zarząd i radę nadzorczą. zarząd 
banku jest odpowiedzialny za projektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie działania 
systemu zarządzania ryzykiem. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem sys-
temu zarządzania ryzykiem banku oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.

Nałożenie na banki obowiązku udzielenia pisemnego wyjaśnienia oceny wiarygodności kre-
dytowej przyznanej przedsiębiorcy. zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca ubiega-
jący się o kredyt będzie mógł wystąpić do banku z prośbą o przekazanie pisemnego wyja-
śnienia dotyczącego przyznanej mu oceny zdolności kredytowej.

umożliwienie bankom zwrotnego nabywania wierzytelności objętych sekurytyzacją oraz 
papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot emisyjny (ang. SPV – Special Pur-
pose Vehicle lub SPE – Special Purpose Entity). Wprowadzono również możliwość stoso-
wania sekurytyzacji syntetycznej, w której do transferu ryzyka wykorzystuje się kredytowe 
instrumenty pochodne lub gwarancje, a aktywa bazowe nie są usuwane z bilansu banku. 
Rozwiązania przyjęte w tym zakresie w ustawie Prawo bankowe powinny ułatwić rozwój 
sekurytyzacji w Polsce.
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Wprowadzenie zmian w przepisach o tajemnicy bankowej. Banki zwolniono z obowiązku 
zachowania tajemnicy bankowej w sytuacji, gdy udzielenie informacji jest niezbędne do 
zawarcia umów, na podstawie których bank przenosi część lub całość ryzyka związanego 
z własnymi wierzytelnościami oraz umów dotyczących transakcji kredytowymi instrumentami 
pochodnymi i przeniesienia wierzytelności na podmiot emisyjny. zwolnienie to obejmuje rów-
nież działania, które często są niezbędne do przeprowadzenia transakcji sekurytyzacji, takie 
jak: ubezpieczenie od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych wierzytelności, 
nadanie oceny ratingowej sekurytyzowanym wierzytelnościom, obsługę sekurytyzowanych 
wierzytelności, organizację i przeprowadzenie emisji papierów wartościowych.

umożliwienie bankom oraz instytucjom utworzonym na mocy ustawy Prawo bankowe21 prze-
twarzania w celu stosowania metod statystycznych informacji stanowiących tajemnicę ban-
kową, dotyczących osób fizycznych, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy 
zawartej z bankiem, bez zgody osoby, której te informacje dotyczą. informacje takie mogą być 
przetwarzane nie dłużej niż 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania. Okres przechowywania 
danych obejmuje zatem pełen cykl ekonomiczny, co jest zgodne z wymaganiami dyrektywy 
CRD. Dzięki temu współczynniki PD i lGD22 stosowane przez banki w metodach zaawansowa-
nych będą umożliwiały lepsze oszacowanie podejmowanego ryzyka kredytowego.

Wyeliminowanie kategorii funduszy pomniejszających fundusze własne. zgodnie z nowymi 
przepisami fundusze własne obejmują fundusze podstawowe oraz fundusze uzupełniające 
w kwocie nie wyższej niż fundusze podstawowe banku. zmieniono także zasady dokony-
wania pomniejszeń funduszy własnych.

Przeważająca część nowych przepisów znalazła się w regulacjach ostrożnościowych  
– sześciu uchwałach KNB, które weszły w życie 1 kwietnia 2007 r. Były to: 

uchwała nr 1/2007 KNB z 13 marca 2007 r.23, wprowadzająca nowe zasady rachunku ade-
kwatności kapitałowej banku na potrzeby i filara NuK, czyli rachunku minimalnego pozio-
mu wymogów kapitałowych;

uchwała nr 2/2007 KNB z 13 marca 2007 r.24, określająca zasady rachunku funduszy wła-
snych, stanowiących podstawę do analizy adekwatności kapitałowej na potrzeby NuK 
(dotyczy zarówno i, jak i ii filara);

21  Art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.u. z 2002 r., nr 72, poz. 665 
z późn. zm.) stanowi podstawę prawną do utworzenia instytucji dysponującej informacjami o zobowiązaniach klientów 
banków.
22  PD (ang. Probability of Default) – prawdopodobieństwo niewywiązania się dłużnika ze spłaty zobowiązania wobec ban-
ku, wskazujące jakie jest prawdopodobieństwo, że w ciągu jednego roku bank poniesie stratę. lGD (ang. Loss Given Default) 
– strata z tytułu niewywiązania się dłużnika ze zobowiązań wobec banku wyrażona w postaci procentowej ekspozycji brut-
to dłużnika w momencie wystąpienia jego niewypłacalności. Na wielkość lGD wpływają m.in. rodzaj, jakość i wartość zabez-
pieczenia, koszty odsetek związane np. z czasem realizacji zabezpieczenia, refinansowaniem oraz koszty windykacji. Wielkość 
współczynnika lGD stanowi dopełnienie do jedności stopy oczekiwanego odzysku ze wspomnianej ekspozycji. 
23  uchwała nr 1/2007 KNB z 13 marca 2007 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapita-
łowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakre-
su informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów prze-
lewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy prze-
lewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu 
i sposobu korzystania z ocen, nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kre-
dytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu 
uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz 
określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapi-
tałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania (Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 2, poz. 3).
24  uchwała nr 2/2007 KNB z 13 marca 2007 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, 
zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do 
funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniej-
szeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających ban-
ku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach przy określaniu sposobu obliczania funduszy 
własnych (Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 3, poz. 4).
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uchwała nr 3/2007 KNB z 13 marca 2007 r.25, określająca zasady monitorowania kon-
centracji zaangażowań i dużych zaangażowań26 na potrzeby rachunku wymogów kapi-
tałowych w zakresie i filara NuK; nowe przepisy mają na celu lepsze odzwierciedlenie 
obciążenia funduszy własnych banków oraz obniżenie miar koncentracji zaangażowań 
przez rozszerzenie katalogu wyłączeń; zgodnie z przepisami uchwały banki zostały zobo-
wiązane do zarządzania ryzykiem koncentracji na poziomie jednostkowym i skonsolidowa-
nym oraz do wprowadzenia, monitorowania i aktualizacji limitów wewnętrznych ograni-
czających to ryzyko;

uchwała nr 4/2007 KNB z 13 marca 2007 r.27, określająca wymagania w zakresie systemów 
zarządzania ryzykiem działalności prowadzonej przez bank oraz zasady dokonywania prze-
glądów szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego; kapitał wewnętrzny powinien 
być utrzymywany na poziomie koniecznym do pokrycia wymogów kapitałowych obliczo-
nych w ramach i filara oraz dodatkowych wymogów kapitałowych wynikających z uwzględ-
nienia w ii filarze czynników ryzyka, które nie zostały objęte rachunkiem wymogów kapi-
tałowych w ramach i filara NuK;

uchwała nr 5/2007 KNB z 13 marca 2007 r.28, ustanawiająca zasady identyfikacji, moni-
torowania i kontroli koncentracji zaangażowań kredytowych, w tym dużych zaangażowań; 
zgodnie z postanowieniami ii filara NuK zobowiązano banki do zarządzania ryzykiem kon-
centracji na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym oraz do wprowadzenia, monito-
rowania i aktualizacji limitów wewnętrznych ograniczających to ryzyko;

uchwała nr 6/2007 KNB z 13 marca 2007 r.29, wprowadzająca do polskiego prawa zasady 
iii filara NuK; określiła ona zasady dotyczące obowiązku podawania przez bank do publicz-
nej wiadomości istotnych informacji o charakterze jakościowym i ilościowym, które umoż-
liwiają uczestnikom rynku ocenę działalności banku.

Ponadto 6 czerwca 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego zgodnie z wnioskami agencji ratin-
gowych wydała uchwałę nr 10/2007 r.30 umożliwia ona wykorzystywanie ocen nadawanych przez 
agencje ratingowe do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu podejmowanego ryzyka kredyto-
wego metodą standardową oraz w zakresie sekurytyzacji (regulacje ilościowe i filara NuK).

Wdrożenie zapisów dyrektywy CRD jest dla banków dużym wyzwaniem. W rachunku ade-
kwatności kapitałowej banki muszą uwzględniać nowe obszary ryzyka. Regulacje ii filara wymagają 
prowadzenia analizy jakościowej, której wynikiem są dodatkowe elementy składające się na łączny 
wymóg kapitałowy banku. Dla niektórych małych banków zadanie to może być trudne, gdyż nie dys-
ponują odpowiednim zapleczem kadrowym i know how. Czynnikiem łagodzącym te trudności jest 

25  uchwała nr 3/2007 KNB z 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań 
przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań, określenia zaangażowań, 
wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań oraz 
warunków, jakie muszą one spełniać, określenia zaangażowań, wobec których wymagane jest uzyskanie zgody Komisji 
Nadzoru Bankowego na niestosowanie przepisów dotyczących limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań 
oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu limitów koncentracji zaangażowań 
(Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 3, poz. 5).
26  limit dużych zaangażowań to górna suma zaangażowania kredytowego banku w stosunku do jego wszystkich kon-
trahentów. zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.u. z 2002 r., nr 
72, poz. 665 z późn. zm.) suma zaangażowań banku przekraczających 10% jego funduszy własnych w stosunku do 
wszystkich jego kontrahentów nie może być wyższa niż limit dużych zaangażowań, który wynosi 800% tych funduszy.
27  uchwała nr 4/2007 KNB z 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzy-
kiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i do-
konywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego (Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 3, poz. 6).
28  uchwała nr 5/2007 KNB z 13 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kon-
troli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań (Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 3, poz. 7).
29  uchwała nr 6/2007 KNB z 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki infor-
macji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegają-
cych ogłaszaniu (Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 3, poz. 8).
30  uchwała nr 10/2007 KNB w sprawie określenia ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez zewnętrzne insty-
tucje oceny wiarygodności kredytowej, z których bank może korzystać w celu ustalenia wymogów kapitałowych i zakresu 
korzystania z tych ocen oraz ich powiązania ze stopniami jakości kredytowej (Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 6, poz. 16).

–
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–
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z pewnością zapisana w dyrektywie CRD zasada proporcjonalności, zgodnie z którą wiele wymogów 
zawartych w dyrektywie stosuje się do poszczególnych banków w takim zakresie, w jakim jest to 
uzasadnione skalą i charakterem prowadzonej działalności. Dla niektórych małych banków, które nie 
zamierzają stosować zaawansowanych metod pomiaru ryzyka kredytowego, oznacza to, że obecnie 
obowiązujące wymogi regulacyjne w zakresie filara i tylko nieznacznie różnią się od wcześniejszych 
regulacji.

Nowością w NuK (dyrektywie CRD) jest umożliwienie stosowania zaawansowanych metod 
szacowania ryzyka kredytowego i ryzyka operacyjnego, co pozwala bankom na efektywniejsze wyko-
rzystywanie funduszy własnych. Metody te wymagają jednak posiadania baz danych zawierających 
wieloletnie szeregi czasowe i odpowiednich rozwiązań informatycznych. W 2007 r. w Polsce meto-
dy zaawansowane stosowało siedem banków – jedynie banki z większościowym udziałem kapitału 
zagranicznego. Wynika to stąd, że decyzje w tej kwestii podejmowane są przez podmioty dominu-
jące grup bankowych, w których skład one wchodzą. W kolejnych latach należy się liczyć z możliwo-
ścią zwiększenia liczby banków działających w Polsce, które będą stosowały zaawansowane meto-
dy wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i operacyjnego.

Wdrożeniu dyrektywy CRD towarzyszą działania prowadzące do ujednolicenia środowiska 
regulacyjnego i nadzorczego, co ma wspierać budowę jednolitego rynku usług bankowych w uE. 
Jednym z takich działań było opracowanie przez Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych unij-
nych standardów sprawozdawczości finansowej – FiNREP (ang. Financial Reporting Framework) 
i ostrożnościowej – COREP (ang. Common Reporting Framework). W Polsce wdrożenie tych stan-W Polsce wdrożenie tych stan-
dardów sprawozdań na bazie jednostkowej i skonsolidowanej było związane z wprowadzeniem 
nowego systemu sprawozdawczego, wykorzystującego technologię informatyczną XBRl. Od końca 
października 2007 r. banki przesyłają do NBP sprawozdawczość sporządzaną według nowych zasad 
określonych w uchwale zarządu NBP31.

Uchwała�KNB�w�sprawie�ustalenia�wiążących�banki�norm�płynności�

Przyjęcie przez KNB uchwały w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności miało na 
celu wprowadzenie minimalnych wymagań jakościowych i ilościowych dotyczących zarządzania 
ryzykiem płynności, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania banków. 
Banki zostały zobowiązane do utrzymywania i monitorowania płynności płatniczej na poziomie 
dostosowanym do rozmiarów i rodzaju działalności z uwzględnieniem urealnionych terminów zapa-
dalności i wymagalności oraz koncentracji depozytów. zgodnie z uchwałą zarządzanie płynnością 
długoterminową powinno obejmować m.in. monitorowanie niedopasowania terminów płatności, 
prognozy wpływu i wypływu środków pieniężnych, wpływ podmiotów powiązanych kapitałowo na 
płynność banku oraz analizę możliwości pozyskania w przyszłości wystarczającego finansowania 
z różnych źródeł, w tym analizę kosztów tego finansowania i ich wpływ na rentowność banku.

W uchwale nałożono na banki obowiązek pomiaru ryzyka płynności za pomocą tzw. nad-
zorczych miar płynności krótkoterminowej i długoterminowej. Wprowadzone miary płynności krótko-
terminowej umożliwiają ocenę stopnia pokrycia funduszy niestabilnych aktywami płynnymi (ang. 
counter-balancing capacity). z kolei miary płynności długoterminowej pozwalają ocenić stopień 
finansowania stabilnymi funduszami aktywów niepłynnych oraz aktywów o ograniczonej płynności. 
Banki o sumie bilansowej nieprzekraczającej 100 mln zł będą mogły stosować uproszczoną metodę 
kalkulacji nadzorczych miar płynności. uchwała zobowiązuje banki do zawiadomienia KNB o każdo-
razowym obniżeniu nadzorczej miary płynności poniżej ustalonego poziomu oraz do niezwłocznego 
podjęcia działań mających na celu przywrócenie adekwatnego poziomu środków zabezpieczających 
płynność.

31  uchwała nr 20/2007 zarządu NBP z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych 
zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej 
i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz.
urz. NBP z 2007 r., nr 7, poz. 18). Przepisy uchwały weszły w życie 30 czerwca 2007 r.
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�Nowelizacja�rozporządzenia�w�sprawie�zasad�tworzenia�rezerw�na�ryzyko�
związane�z�działalnością�banków

zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia 
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków miały na celu przede wszystkim zwiększenie 
zaangażowania banków w kredytowanie programów unijnych i transakcji eksportowych. W związ-
ku z tym rozszerzono katalog zabezpieczeń ekspozycji kredytowych o gwarancje lub poręczenia ze 
środków z Funduszu Poręczeń unijnych. Bankom umożliwiono pomniejszenie rezerwy celowej o za-
bezpieczenie w postaci cesji praw do świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia eksportowe-
go lub cesji praw wynikających z gwarancji ubezpieczeniowych. Nowe rozwiązanie powinno wpły-
nąć na zmniejszenie kosztów działalności banków wynikających z obowiązku tworzenia niższych 
rezerw celowych.

Pozostałe zmiany wprowadzone w rozporządzeniu miały głównie charakter porządkowy. Pole-
gały one na doprecyzowaniu zaangażowania banku w przypadku zastąpienia oceny sytuacji eko-
nomiczno-finansowej dłużnika oceną prawno-finansową przedsięwzięcia z tytułu dowolnej ekspo-
zycji kredytowej (np. kredyt, pożyczka, poręczenie) oraz na uściśleniu możliwości klasyfikacji eks-
pozycji kredytowych wobec osób fizycznych niezwiązanych z ich działalnością gospodarczą lub pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego wyłącznie według kryterium terminowości spłat. 

�Nowelizacja�uchwały�Zarządu�Narodowego�Banku�Polskiego�w�sprawie�zasad�
i�trybu�naliczania�oraz�utrzymywania�przez�banki�rezerwy�obowiązkowej

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie Prawo bankowe32 w 2006 r. umożliwiających 
podział banków działających w formie spółki akcyjnej zarząd NBP znowelizował uchwałę w sprawie 
zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej33. Nową uchwałę uzu-
pełniono przepisami określającymi sposób podziału rezerwy obowiązkowej między bank podlegający 
podziałowi i bank przejmujący. Wprowadzone zmiany umożliwiają prawidłowe rozliczenie rezerwy 
obowiązkowej wymaganej od obu banków w okresie przejściowym (tzn. do czasu przekazania przez 
nie danych o podstawie naliczania rezerwy obowiązkowej za pełny okres sprawozdawczy).

2.1.3. Regulacje dotyczące niebankowych instytucji finansowych 

Umowa ubezpieczenia

zmiany przepisów w Kodeksie cywilnym w zakresie umowy ubezpieczenia stanowiły uzupeł-
nienie reformy prawa ubezpieczeń gospodarczych, której dokonano w 2003 r. przyjmując pakiet 
czterech ustaw ubezpieczeniowych34. Rozwiązania, które weszły w życie 10 sierpnia 2007 r., miały 
na celu zapewnienie równości stron umowy ubezpieczenia. W świetle poprzednio obowiązujących 
przepisów Kodeksu cywilnego ubezpieczającego i ubezpieczyciela nie traktowano bowiem w spo-
sób równoważny. Do najistotniejszych rozwiązań mających na celu zapewnienie równorzędności 
stron umowy ubezpieczenia należy zaliczyć:

wprowadzenie dla ubezpieczyciela obowiązku rozliczenia się ubezpieczyciela z ubezpiecza-
jącym ze składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej,

wprowadzenie możliwości żądania przez klienta zakładu ubezpieczeń obniżenia składki 
w sytuacji ujawnienia okoliczności powodujących zmniejszenie prawdopodobieństwa 
wypadku,

32  ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe (Dz.u. z 2006 r., nr 190, poz. 1401).
33  uchwała nr 15/2004 zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu nali-
czania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej (Dz.urz. NBP z 2004 r., nr 3, poz. 4 z późn. zm.).
34  ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.u. z 2003 r., nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), usta-
wa 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.), ustawa z dnia 23 maja 2003 r. 
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku ubezpieczonych (Dz.u. nr 124 z 2003 r., poz. 1153 z późn. 
zm.), ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.u. nr 124 z 2003 r., poz. 1154 z późn. zm.). 
Szerzej na temat tych ustaw w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. Warszawa 2004, NBP, 
s. 33.

–
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umożliwienie za zgodą ubezpieczyciela przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia pomię-
dzy zbywcą a nabywcą rzeczy ubezpieczonej.

Duże znaczenie dla ubezpieczonych może mieć wprowadzenie obowiązku doręczenia przez 
ubezpieczyciela wzorcowej umowy jeszcze przed jej zawarciem. Dotychczasowe regulacje nakazu-
jące przedstawienie wzorcowej umowy przy jej zawieraniu były interpretowane dosłownie, co 
w praktyce uniemożliwiało ubezpieczonemu zapoznanie się z treścią umowy przed jej zawarciem.

Ponadto w umowie ubezpieczenia zastąpiono nazwę „zakład ubezpieczeń” określeniem 
„ubezpieczyciel”. zmiana ta miała charakter porządkowy i wiązała się z doprecyzowaniem istnieją-
cych przepisów. W kodeksie cywilnym nazwa „zakład” jest bowiem używana w znaczeniu przed-
miotowym. Nadanie słowu „zakład” znaczenia podmiotowego wyłącznie w umowie ubezpieczenia 
było niezgodne z ogólną kodeksową regułą nazewniczą35. 

Ubezpieczenia�obowiązkowe

Nowelizacja przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Fun-
duszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej wiązała się z dostosowaniem polskiego prawa do przepisów prawa wspólnoto-
wego36. Najistotniejsze zmiany dotyczyły:

zwiększenia ochrony osób poszkodowanych w zdarzeniach powstałych w związku 
z ruchem pojazdów mechanicznych (przez podwyższenie wysokości minimalnej sumy 
gwarancyjnej),

możliwości uzyskania odszkodowania za szkody w mieniu wyrządzone ruchem pojazdu 
mechanicznego przez niezidentyfikowanego sprawcę,

uprawnienia posiadaczy pojazdów mechanicznych do uzyskania informacji o dotychczaso-
wym przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej (OC). 

Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie posiadaczowi pojazdu mechanicznego wła-
ściwej ochrony ubezpieczeniowej. Nowe rozwiązania nie powinny wpłynąć na podwyższenie skład-
ki ubezpieczeniowej, gdyż wprowadzenie wyższych limitów minimalnych sum gwarancyjnych zosta-
ło rozłożone na pięć lat, a znacznie większy wpływ na ewentualny wzrost składki ubezpieczeniowej 
mają szkodowość oraz wysokość wypłacanych odszkodowań, a nie wysokość minimalnej sumy gwa-
rancyjnej.

�Nowelizacja�ustawy�o�świadczeniach�opieki�zdrowotnej�finansowanych� 
ze�środków�publicznych�

Najważniejszą zmianą w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych było wprowadzenie tzw. opłaty ryczałtowej, którą nałożono na zakłady ubezpie-
czeń prowadzące obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Opłata ta 
stanowi iloczyn wysokości składek przypisanych brutto za dany miesiąc z tytułu umów obowiązko-
wego ubezpieczenia OC oraz wskaźnika wynikającego z kosztów świadczeń opieki zdrowotnej okre-
ślanego w formie rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Rozwiązania, które weszły w życie 1 października 2007 r., mają na celu kompensację kosztów 
opieki zdrowotnej poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W 2007 r. zmiany te nie mia-
ły wpływu na wzrost składek na obowiązkowe ubezpieczenia OC od posiadaczy środków transportu, 
gdyż podmioty mające najmocniejszą pozycję na rynku, a w ślad za nimi pozostałe firmy ubezpie-
czeniowe, nie zdecydowały się na ich podniesienie. Nie można jednak wykluczyć, że w kolejnych 
latach składki na ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wzrosną.

35  Szerzej na temat w uzasadnieniu do projektu o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (druk sejmowy nr 353, V kadencja), www.sejm.gov.pl.
36  Dyrektywa nr 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 
nr 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę nr 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów 
mechanicznych (Dz.urz. uE l149 z 2005 r., s. 14).
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Fundusze emerytalne 

zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych miały na celu dopre-
cyzowanie przepisów umożliwiających zwrot do otwartych funduszy emerytalnych nienależnych skła-
dek otrzymanych przez zuS. Aby całościowo uregulować finansowe i techniczne kwestie zwrotu nie-
należnie przekazywanych składek, w 2007 r. prowadzono także prace nad nowelizacją rozporządzenia 
w sprawie trybu i terminu powiadamiania zakładu ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz 
emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej. Wprowadzenie 
w życie nowelizacji tego rozporządzenia jest planowane na 2008 r.

2.1.4. Regulacje dotyczące rynku kapitałowego

Przyjęcie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, 
jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, jest wynikiem prac Grupy Roboczej ds. 
memorandum informacyjnego, działającej w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego – organu 
opiniodawczo-doradczego utworzonego przez Ministra Finansów37. Do najistotniejszych rozwiązań 
wprowadzonych w tym rozporządzeniu, mających na celu uproszczenie obowiązków informacyj-
nych, należy zaliczyć:

ograniczenie zakresu informacji zamieszczanych we wstępie do memorandum infor-
macyjnego,

zastąpienie rozdziału „Podsumowanie i czynniki ryzyka” rozdziałem „Czynniki ryzyka” i jed-
noczesne ograniczenie jego zakresu do wskazania tych czynników, które mogą mieć wpływ 
na zdolność emitenta do wypełnienia zobowiązań wynikających z emisji papierów warto-
ściowych,

zmniejszenie zakresu informacji zamieszczanych w rozdziale „Osoby odpowiedzialne za 
informacje zawarte w memorandum”,

uproszczenie zakresu danych przekazywanych w rozdziałach: „Dane o emisji”, „Dane 
o emitencie” oraz „Dane o działalności emitenta”,

usunięcie rozdziałów: „Oceny i perspektywy rozwoju emitenta” oraz „informacje 
dodatkowe”,

ograniczenie zakresu informacji podawanych w załącznikach.

Wprowadzenie nowych przepisów powinno ułatwić przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapi-
tału w drodze emisji papierów wartościowych w tych segmentach krajowego rynku kapitałowego, 
w których obowiązują ograniczone wymogi informacyjne.

2.2. Działania Unii Europejskiej w zakresie regulacji sektora usług finansowych

inicjatywy w zakresie usług finansowych podejmowane w 2007 r. na szczeblu wspólnoto-
wym miały na celu dalszą integrację rynku finansowego w uE i były zgodne z założeniami Białej 
Księgi przedstawiającej strategię Komisji Europejskiej (KE) w zakresie usług finansowych na lata 
2005–201038. Podobnie jak w poprzednim roku Komisja kładła większy nacisk na zapewnienie 
prawidłowego i terminowego dostosowania prawa krajowego państw członkowskich do wymo-
gów wspólnotowych aktów prawnych niż na tworzenie nowych regulacji. Przyjęte akty prawne 
stanowiły głównie realizację działań rozpoczętych w latach ubiegłych i były odpowiedzią na roz-
wój rynków finansowych.

37  zarządzenie nr 25 Ministra Finansów z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku 
Finansowego (Dz.urz. MF z 2006 r., nr 11, poz. 80). Szerzej na ten temat: Rozwój systemu finansowego w Polsce 
w 2006  r., Warszawa 2007, NBP, s. 51.
38  Biała Księga. Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005–2010. Bruksela 2005, Komisja Wspólnot Europejskich, 
KOM(2005)629. Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., Warszawa 2006, NBP, s. 40–41.
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2.2.1. Plan działania w zakresie usług finansowych

W 2007 r. w uE kontynuowano prace nad zapewnieniem zgodności krajowych przepisów 
państw członkowskich z wymogami dyrektyw uchwalonych w ramach realizacji Planu działania 
w zakresie usług finansowych39 (wykresy 2.2.1 i 2.2.2). W analizowanym okresie minęły terminy 
wdrożenia do prawa krajowego państw członkowskich trzech dyrektyw: w sprawie przejrzystości 
i obowiązków informacyjnych40 (20 stycznia 2007 r.), w sprawie rynków instrumentów finanso-
wych41 (31 stycznia 2007 r.) oraz w sprawie prania brudnych pieniędzy42 (15 grudnia 2007 r.). Do 
końca 2007 r. Komisja Europejska nie otrzymała od Polski notyfikacji żadnego z wyżej wymienionych 
wspólnotowych aktów prawnych (tabela 2.2.1).

39  Termin zakończenia Planu działania w zakresie usług finansowych (Financial Services Action Plan – FSAP) upłynął 31 grud-
nia 2005 r., jednak jego realizacja trwa nadal, ponieważ termin dostosowania prawa krajowego do wymogów kilku dyrek-
tyw wyznaczono na lata 2006–2007, a ponadto państwa członkowskie nie zawsze przestrzegają ustalonych dat.
40  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 obrotu 
na rynku regulowanym, oraz zmieniająca dyrektywę nr 2001/34/WE (Dz.urz. uE l390 z 2004 r., s. 38).
41  Dyrektywa nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instru-
mentów finansowych (Dz.urz. uE l145 z 2004 r., s. 1).
42  Dyrektywa nr 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania 
korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.urz. uE l309 z 2005 r., s. 15).

Wykres 2.2.1. Zaawansowanie prac nad przenoszeniem norm wybranych dyrektyw uchwalonych 
w ramach FSAP do ustawodawstwa krajowego państw członkowskich; stan na 8 stycznia 2008 r.

Źródło: www.ec.europa.eu.
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Wykres 2.2.2. Zaawansowanie prac państw członkowskich nad przenoszeniem do ustawodawstwa 
krajowego norm wybranych dyrektyw uchwalonych w ramach FSAP; stan na 8 stycznia 2008 r.

Źródło: www.ec.europa.eu.
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2.2.2. Regulacje dotyczące usług finansowych

W 2007 r. w unii Europejskiej zostały uchwalone następujące akty prawne z zakresu usług 
finansowych:

 dyrektywa nr 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw przez akcjonariuszy 
spółek notowanych na rynku regulowanym43,

dyrektywa nr 2007/44/WE dotycząca zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych 
w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w pod-
miotach sektora finansowego44,

dyrektywa nr 2007/63/WE w sprawie wymogu sprawozdania niezależnego biegłego 
w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału45,

dyrektywa nr 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego46.

Ponadto Komisja Europejska przyjęła następujące akty wykonawcze:

dyrektywę nr 2007/14/WE ustanawiającą przepisy wykonawcze do dyrektywy nr 2004/109/
WE w sprawie przejrzystości i obowiązków informacyjnych 47,

dyrektywę nr 2007/16/WE ustanawiającą przepisy wykonawcze do dyrektywy uCiTS48 
(85/611/EWG)49,

43  Dyrektywa nr 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych 
praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.urz. uE l184 z 2007 r., s. 17).
44  Dyrektywa nr 2007/44/WE Parlamentu i Rady zmieniająca dyrektywę Rady nr 92/49/EWG oraz dyrektywy nr 2002/83/WE, 
2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostroż-
nościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego (Dz.urz. uE l247 z 2007 r., s. 1).
45  Dyrektywa nr 2007/63/WE Parlamentu i Rady z dnia 13 listopada 2007 zmieniająca dyrektywy Rady nr 78/855/EWG 
oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyj-
nych lub ich podziału (Dz.urz. uE l300 z 2007 r., s. 47).
46  Dyrektywa nr 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych 
w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy nr 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca 
dyrektywę nr 97/5/WE (Dz.urz. uE l319 z 2007 r., s. 1).
47  Dyrektywa Komisji nr 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia niektórych prze-
pisów dyrektywy nr 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, 
których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (Dz.urz. uE l69 z 2007 r., s. 27).
48  uCiTS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) – fundusze inwestycyjne, których tytuły 
uczestnictwa mogą być sprzedawane w całej uE, jeżeli zarządzające nimi towarzystwo lub spółka inwestycyjna są zare-
jestrowane w jednym z państw członkowskich i uzyskały notyfikację nadzoru w krajach goszczących. W Polsce wymogi 
dyrektywy spełniają fundusze inwestycyjne otwarte.
49  Dyrektywa Komisji nr 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r. dotycząca wykonania dyrektywy 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 zakresie wyjaśnienia niektórych definicji (Dz.urz. 
uE l79 z 2007 r., s. 11).

–

–

–

–

–

–

Tabela 2.2.1. Najważniejsze polskie akty prawne mające wdrożyć przepisy dyrektyw wspólnotowych, 
których termin przeniesienia do ustawodawstwa krajowego państw członkowskich minął w 2007 r.

Dyrektywa wspólnotowa Najważniejsze akty p�awne, w któ�ych będą 
uwzględnione p�zepisy dy�ektywy wspólnotowej

Dyrektywa w sprawie przejrzystości i obowiązków informacyjnych
Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)
Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych  
Nowelizacja ustawy Prawo bankowe

Dyrektywa w sprawie prania brudnych pieniędzy

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących 
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz 
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Źródło: opracowanie NBP.
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dyrektywę nr 2007/18/WE zmieniającą dyrektywę nr 2006/48/WE w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe w zakresie włączenia niektórych insty-
tucji do zakresu jej stosowania lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania 
oraz w zakresie traktowania ekspozycji wobec banków rozwoju wielostronnego50,

rozporządzenie nr 211/2007 zmieniające rozporządzenie  nr 809/2004 ustanawiajace 
przepisy wykonawcze do dyrektywy nr 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego51,

rozporządzenie nr 1569/2007 ustanawiające, zgodnie z dyrektywami nr 2003/71/WE 
w sprawie prospektu emisyjnego i 2004/109/WE w sprawie przejrzystości i obowiązków 
informacyjnych, mechanizm określania równoważności standardów rachunkowości sto-
sowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich52.

W 2007 r. Komisja Europejska opublikowała również Białą Księgę dotyczącą integracji rynku 
kredytów hipotecznych w unii Europejskiej53, zieloną Księgę w sprawie detalicznych usług finanso-
wych na jednolitym rynku54 oraz pięć komunikatów związanych z problematyką usług finansowych. 
Dotyczyły one: bankowości detalicznej55, detalicznych usług finansowych56, funduszy uCiTS57, edu-
kacji finansowej58 oraz przeglądu procedury lamfalussy’ego59. Komunikaty Komisji Europejskiej są 
dokumentami o charakterze niewiążącym. Przedstawiają one stanowisko KE w analizowanym obsza-
rze oraz propozycje przyszłych działań w tym zakresie.

2.2.2.1.�Regulacje�mające�wpływ�na�cały�sektor�usług�finansowych

Dyrektywa�w�sprawie�zatwierdzania�fuzji�i�przejęć�przez�organy�nadzoru

Dyrektywa nr 2007/44/WE ma na celu ustanowienie zharmonizowanych w całej uE procedur 
i kryteriów oceny ostrożnościowej stosowanych przez ograny nadzoru przy zatwierdzaniu nabycia 
lub zwiększenia znacznych pakietów akcji przez podmioty działające w sektorze bankowym, ubez-
pieczeniowym lub na rynku papierów wartościowych. Przyjęty akt prawny ma zastosowanie przy 
przeprowadzaniu oceny ostrożnościowej nabycia lub zwiększenia znacznych pakietów akcji doko-
nywanych zarówno w odniesieniu do krajowych, jak i transgranicznych transakcji nabycia lub zwięk-
szenia znacznych pakietów akcji.

50  Dyrektywa Komisji nr 2007/18/WE z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę nr 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych instytucji do zakresu jej stosowania lub wyłączenia niektórych insty-
tucji z zakresu jej stosowania oraz w zakresie traktowania ekspozycji wobec banków rozwoju wielostronnego (Dz.urz. uE 
l87 z 2007 r., s. 9).
51  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 
wykonujące dyrektywę nr 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji finansowych, jakie 
muszą zawierać prospekty emisyjne emitentów o złożonej historii finansowej lub tych, którzy poczynili znaczące zobo-
wiązania finansowe (Dz.urz. uE l61 z 2007 r., s. 24).
52  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami nr 
2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachun-
kowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz.urz. uE l340 z 2007 r., s. 66).
53  Biała Księga dotycząca integracji rynków kredytu hipotecznego w UE, Bruksela 2007, Komisja Wspólnot Europejskich, 
KOM(2007)807.
54  Zielona Księga w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku, Bruksela 2007, Komisja Wspólnot 
Europejskich, KOM(2007)226.
55  Komunikat Komisji – Badanie sektorowe na podstawie art. 17 Rozporządzenia nr 1/2003 w sprawie bankowości deta-
licznej (sprawozdanie końcowe), Bruksela 2007, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2007)33.
56  Commission staff working document – Initiatives in the area of Retail Financial Services – Accompanying document to 
the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions – A single market for 21st century Europe {COM(2007) 724 final} 
{SEC(2007) 1517} {SEC(2007) 1518} {SEC(2007) 1519} {SEC(2007) 1521}. Brussels 2007, Commission of the European 
Communities, SEC(2007)1520.
57  Komunikat wyjaśniający Komisji – Komunikat w sprawie poszczególnych uprawnień zachowanych przez państwo 
członkowskie pochodzenia oraz przyjmujące państwo członkowskie odnośnie do wprowadzania do obrotu jednostek 
uczestnictwa UCITS zgodnie z sekcją VIII dyrektywy w sprawie UCITS, Bruksela 2007, Komisja Wspólnot Europejskich, 
KOM(2007)112.
58  Komunikat Komisji. Edukacja finansów, Bruksela 2007, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2007)808.
59  Komunikat Komisji – Przegląd procedury Lamfalussy’ego. Wzmocnienie konwergencji w zakresie nadzoru, Bruksela 
2007, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2007)727.

–

–

–
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Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez dyrektywę jest ustanowienie zamknię-
tego katalogu kryteriów, na podstawie których organy nadzoru mają oceniać potencjalnego nabyw-
cę lub planowaną transakcję. Są to: rzetelność i kondycja finansowa potencjalnego nabywcy, kom-
petencje zawodowe i doświadczenie wszelkich osób mających kierować instytucją lub przedsiębior-
stwem powstałym w wyniku planowanej transakcji, zdolność instytucji lub przedsiębiorstwa utwo-
rzonego w wyniku planowanej transakcji do spełnienia wymogów ostrożnosciowych oraz spraw-
dzenie, czy występuje ryzyko prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Nowa regulacja skróciła maksymalny okres przyznany organom nadzoru na dokonanie oceny 
ostrożnościowej z trzech miesięcy do 60 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego potwierdzenia 
odbioru powiadomienia i wszystkich dokumentów. Bieg tego okresu może jednak zostać jednora-
zowo wstrzymany na 20 lub 30 dni roboczych, w przypadku potrzeby uzyskania przez organ nad-
zoru dodatkowych informacji. Organ nadzoru ma także prawo ustalenia maksymalnego okresu, 
w którym planowana transakcja powinna zostać zakończona, oraz do wydłużenia go w uzasadnio-
nych sytuacjach.

zakłada się, że dyrektywa przyczyni się do zwiększenia transgranicznej konsolidacji w sektorze 
finansowym unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany uniemożliwiają państwom członkowskim usta-
nawianie bardziej rygorystycznych zasad w zakresie procedur i kryteriów oceny ostrożnościowej sto-
sowanych przez poszczególne ograny nadzoru, a tym samym powinny zapewnić większą przejrzy-
stość i jednolitość procesu zatwierdzania fuzji i przejęć. Państwa członkowskie mają czas do 21 mar-
ca 2009 r. na przeniesienie zapisów dyrektywy do krajowych porządków prawnych. Oznacza to 
konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian do polskich regulacji, które wdrażają lub mają 
wdrożyć dyrektywy zmienione przez uchwalony akt prawny.

Dyrektywa�o�usługach�płatniczych

Publikacja dyrektywy nr 2007/64/WE o usługach płatniczych (Payments Services Directive – 
PSD) jest jednym z działań mających przyczynić się do stworzenia wspólnego rynku usług płatni-
czych. Powstanie takiego rynku powinno poprawić warunki do swobodnego przepływu kapitału, 
towarów i usług w unii Europejskiej. Obecnie przepływ ten jest utrudniony, ponieważ rynki usług 
płatniczych w uE są zorganizowane i regulowane na szczeblu krajowym.

Dyrektywa wprowadza nową kategorię dostawców usług płatniczych – „instytucje płatnicze”, 
które mogą prowadzić działalność na terenie całej uE na zasadzie jednolitego paszportu europej-
skiego. Działalność w zakresie usług płatniczych może być prowadzona jedynie przez podmioty okre-
ślone w dyrektywie o usługach płatniczych, co eliminuje świadczenie usług płatniczych przez pod-
mioty, które nie podlegają żadnemu nadzorowi. Ponadto przepisy dyrektywy zaostrzyły odpowie-
dzialność dostawcy usług płatniczych za realizację transakcji płatniczej. Skrócono także termin reali-
zacji transakcji płatniczych – zgodnie z dyrektywą nie może ona trwać dłużej niż jeden dzień robo-
czy (do 1 stycznia 2012 r. płatnik i dostawca usług mogą uzgodnić termin nie dłuższy niż trzy dni 
robocze). inne ważne przepisy dyrektywy dotyczą m.in. uregulowania usług płatniczych świadczo-
nych przez operatorów telekomunikacyjnych, outsourcingu w zakresie usług płatniczych oraz wymo-
gów dotyczących agentów, z których korzystają dostawcy usług płatniczych.

Wraz z innymi działaniami podejmowanymi w zakresie tych usług (m.in. inicjatywą stworzenia 
Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (ang. Single European Payments Area – SEPA) dyrektywa 
powinna sprawić, że płatności transgraniczne w unii Europejskiej (polecenie przelewu, płatność kar-
tą, polecenie zapłaty, przekaz pieniężny) będą porównywalne pod względem szybkości, kosztów 
i wygody z płatnościami wewnątrzkrajowymi.

Dyrektywa powinna być wprowadzona przez państwa członkowskie do 1 listopada 2009 r. 
W Polsce będzie się to wiązało z nowelizacją ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, 
regulującej m.in. wydawanie pieniądza elektronicznego, kart płatniczych oraz świadczenia usług 
bankowości elektronicznej, a także ustawy Prawo bankowe w zakresie świadczenia usług płatniczych 
przez banki.
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Zielona�Księga�w�sprawie�detalicznych�usług�finansowych

Opublikowana w kwietniu 2007 r. zielona Księga określa główne cele polityki Komisji Euro-
pejskiej w odniesieniu do detalicznych usług finansowych60. W dokumencie przedstawiono także 
działania zmierzające do poprawy funkcjonowania europejskiego rynku detalicznych usług finan-
sowych. Celami Komisji Europejskiej w zakresie detalicznych usług finansowych w uE są: 

zapewnienie konsumentom niższych cen dzięki wzrostowi konkurencji oraz zwiększeniu 
możliwości wyboru produktów finansowych,

zwiększenie zaufania konsumentów przez zagwarantowanie im właściwej ochrony bez 
względu na lokalizację instytucji finansowej i kanał dystrybucji produktów,

wzmocnienie pozycji konsumentów wskutek zapewnienia im wysokiego poziomu edukacji 
finansowej, poprawę jakości informacji przekazywanych przez dostawców usług finanso-
wych oraz zagwarantowanie, by usługi doradztwa finansowego były dostosowane do ich 
wiedzy z zakresu finansów oraz złożoności produktów i wiążącego się z nimi ryzyka.

Realizując pierwszy cel, KE zamierza przeprowadzić analizę barier ograniczających zmianę 
dostawcy usług finansowych przez konsumentów. Bariery te dotyczą pobierania opłat za zamknię-
cie rachunku lub rozwiązanie umowy ubezpieczenia, przekazywania niewystarczających lub nie-
zrozumiałych informacji, stosowania strategii wiązania produktów, a także wprowadzania znacz-
nych obciążeń administracyjnych. Ponadto Komisja podejmie działania mające zapewnić równy 
dostęp do systemów płatniczych oraz poprawę konkurencji na rynku kart płatniczych, w szczegól-
ności ograniczyć sztuczne zawyżanie kosztów korzystania z kart płatniczych (dotyczy to opłaty inter-
change). Planowane jest również wypracowanie zasad korzystania z rejestrów kredytowych, w tym 
przez kredytodawców zagranicznych.

W zakresie rozszerzenia możliwości wyboru usług finansowych dla konsumentów zaplanowa-
ne przez KE działania obejmują: zapewnienie płynnego i terminowego wprowadzenia produktów 
SEPA, przeprowadzenie analizy krajowych regulacji w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych 
zabezpieczonych hipoteką, zbadanie roli instytucji niebankowych na rynku kredytów hipotecznych 
oraz określenie przyczyn niskiego zainteresowania konsumentów transgranicznymi usługami finan-
sowymi. Komisja dokona również przeglądu procedur wydawania rekomendacji dotyczących rynku 
detalicznych długoterminowych instrumentów oszczędnościowych i produktów emerytalnych, a tak-
że podejmie prace zmierzające do zbadania zapotrzebowania oraz możliwości wprowadzenia na 
rynek uproszczonych i wystandaryzowanych produktów, takich jak podstawowy rachunek bankowy 
(ang. basic bank account). W odniesieniu do sektora ubezpieczeń Komisja zapowiedziała przeanali-
zowanie krajowych zasad „dobra ogólnego” (ang. general good principle)61 oraz podjęcie działań 
służących wyeliminowaniu protekcjonizmu i niepotrzebnych kosztów regulacyjnych, np. przez usu-
nięcie nadmiernych wymagań sprawozdawczych.

W celu zwiększenia zaufania konsumentów KE planuje: wzmocnić ochronę interesów kon-
sumentów, ustalić zasady odnoszące się do prawa właściwego dla zobowiązań wynikających z za-
wieranych przez nich umów, zagwarantować konsumentom odpowiednie środki odwoławcze oraz 
promować bezpieczne instytucje finansowe świadczące usługi klientom detalicznym. inicjatywy 
w tym zakresie dotyczą przyjęcia przez Radę uE projektu dyrektywy w sprawie kredytu konsumenc-

60  zielona Księga dotyczy szerokiego zakresu produktów finansowych skierowanych do klientów indywidualnych: rachun-
ków bieżących, płatności, oszczędności emerytalnych, produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, ubezpieczeń, kre-
dytów konsumenckich i hipotecznych, a także kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych hipoteką (ang. equity release).
61  zasada „dobra ogólnego” występuje w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, choć ETS nie podał 
jej definicji. Stanowi ona wyjątek od zagwarantowanej w TWE swobody przedsiębiorczości i polega na tym, że państwo 
członkowskie może w swoim ustawodawstwie ograniczyć obowiązywanie tej swobody, jeśli dany przepis prawny miałby 
na celu realizację istotnego celu służącego dobru ogólnemu. ETS wymienia kilka warunków koniecznych, by w krajowym 
przepisie można było powołać się na zasadę „dobra ogólnego”. M.in. musi on dotyczyć dziedziny, która nie została zhar-
monizowana przez prawo uE, i nie może mieć charakteru dyskryminującego. Szerzej w: Commission Interpretative 
Communication. Freedom to provide services and the general good in the insurance sector (Dz.urz. uE C43 z 2000 r., 
s. 5).

–

–

–
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kiego62, oceny funkcjonowania dyrektywy w sprawie sprzedaży usług finansowych na odległość63 
oraz obserwowania prac CEiOPS64, mających na celu zbadanie współpracy między nadzorcami w od-
niesieniu do rozpatrywania reklamacji transgranicznych. Ponadto KE rozpocznie gromadzenie infor-
macji o krajowych systemach, które nie należą do sieci FiN-NET65, oraz będzie monitorować istnie-
jące zalecenia ustanawiające minimalne gwarancje dla alternatywnych systemów rozstrzygania spo-
rów konsumenckich w dziedzinie usług finansowych.

W celu wzmocnienia pozycji konsumentów Komisja podjęła działania zmierzające do popra-
wy jakości informacji udzielanych konsumentom w zakresie kredytów konsumenckich i hipotecz-
nych, tytułów uczestnictwa funduszy uCiTS oraz usług płatniczych. Planowane jest również prze-
prowadzenie testu wśród konsumentów, oceniającego znaczenie i przydatność informacji przekazy-
wanych przed zawarciem umowy kredytu, a także rozpoczęcie badania międzysektorowego zmie-
rzającego do sprawdzenia, czy wymagania informacyjne zawarte w prawodawstwie wspólnotowym 
w odniesieniu do długoterminowych oszczędności i inwestycji są odpowiednie i spójne. Ponadto 
Komisja oceni konieczność podjęcia działań prawnych na szczeblu uE dotyczących pośredników kre-
dytowych oraz rozpocznie przegląd dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego66. 
W dokumencie wskazano również na ważną rolę, jaką KE mogłaby odegrać w zakresie poprawy edu-
kacji finansowej, opracowując wytyczne i promując najlepsze praktyki.

zgodnie z zapowiedzią zawartą w zielonej Księdze wyniki konsultacji dotyczących przyszłej 
polityki KE w odniesieniu do detalicznych usług finansowych wraz z ostatecznymi propozycjami 
w tym zakresie znalazły odzwierciedlenie w opublikowanym jesienią 2007 r. komunikacie poświę-
conym inicjatywom w obszarze detalicznych usług finansowych.

Komunikat�dotyczący�inicjatyw�w�obszarze�detalicznych�usług�finansowych

W komunikacie Initiatives In The Area Of Retail Financial Services, podobnie jak w zielonej 
Księdze, Komisja określiła główne cele przyszłych działań w zakresie detalicznych usług finansowych 
oraz wskazała obszary, w których konieczne jest podjęcie dalszych prac mogących przyczynić się do 
poprawy konkurencyjności i efektywności rynku detalicznych usług finansowych w uE. W porówna-
niu z zieloną Księgą komunikat obejmuje mniejszy zakres usług finansowych oraz wskazuje mniej-
szą liczbę inicjatyw.

Celami polityki KE w zakresie detalicznych usług finansowych przedstawionymi w omawianym 
komunikacie są:

poprawa mobilności konsumentów i zwiększenie możliwości wyboru produktów  
finansowych,

usprawnienie funkcjonowania rynków ubezpieczeń indywidualnych,

zagwarantowanie spójnych zasad dystrybucji detalicznych produktów inwestycyjnych,

promowanie edukacji finansowej, dostępu do podstawowych usług finansowych (ang. 
financial inclusion) oraz mechanizmów pozasądowego rozstrzygania sporów.

Najwięcej uwagi w dokumencie poświęcono zwiększeniu możliwości wyboru usług finanso-
wych i mobilności konsumentów. zapowiedziane przez KE działania, oprócz inicjatyw wskazanych 
w zielonej Księdze, dotyczą m.in.: rachunków bankowych, wiązania produktów oraz rozszerzenia 

62  zmieniony wniosek – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki, zmienia-
jąca dyrektywę Rady nr 93/13/WE, KOM(2005)483.
63  Dyrektywa nr 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsu-
mentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady nr 90/619/EWG oraz dyrektywy nr 97/7/WE 
i 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.urz. uE l271 z 2002 r., s. 321).
64  Europejski Komitet Nadzorów ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European insurance and 
Occupational Pensions Supervision Committee).
65  Jest to sieć współpracy pomiędzy krajowymi organami ds. pozasądowych postępowań rozjemczych dotyczących usług 
finansowych.
66  Dyrektywa nr 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubez-
pieczeniowego (Dz.urz. uE l9 z 2003 r., s. 330).

–

–

–

–
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oferty produktów. Komisja będzie zachęcała sektor bankowy do podjęcia działań o charakterze 
samoregulującym, mających ułatwić przeniesienie rachunku bankowego oraz usunięcie istniejących 
barier przy transgranicznym otwieraniu rachunku. zapowiedziano jednocześnie rozważenie podjęcia 
działań prawnych, jeżeli sektorowi bankowemu nie uda się wypracować odpowiednich ustaleń. KE 
zbada, jaki wpływ na mobilność konsumentów wywiera wiązanie produktów i inne praktyki stoso-
wane przy sprzedaży usług finansowych oraz podda analizie czynniki zachęcające dostawców usług 
finansowych do stosowania tych praktyk. Ocenie zostanie również poddana możliwość zastosowa-
nia rozwiązań prawnych w przypadku nieuczciwych praktyk handlowych. Ponadto planowane jest 
zidentyfikowanie ograniczeń sprzedaży określonych produktów na terenie danego państwa człon-
kowskiego oraz zniesienie przepisów krajowych w tym zakresie, które nie znajdują uzasadnienia 
w prawie wspólnotowym. Nowymi inicjatywami KE są ocena możliwości skutecznego zastosowania 
„28. reżimu prawnego”67 w odniesieniu do wybranych detalicznych usług finansowych oraz rozwój 
usługi elektronicznego fakturowania (ang. e-invoicing).

W celu usprawnienia funkcjonowania rynku ubezpieczeń indywidualnych oprócz przedstawio-
nych w zielonej Księdze działań odnoszących się do zasad „dobra ogólnego” Komisja zidentyfikuje 
bariery rozwoju transgranicznych ubezpieczeń komunikacyjnych. Przygotowane zostaną również 
zestawienia wysokości składek w przypadku tych ubezpieczeń.

Aby zapewnić spójne zasady dystrybucji detalicznych produktów inwestycyjnych o podobnych 
cechach (m.in. ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, fundusze 
inwestycyjne, lokaty strukturyzowane), Komisja rozpoczęła konsultacje zmierzające do ustalenia, czy 
różny zakres uregulowania w uE pośredników finansowych lub ujawniania informacji o produkcie 
może negatywnie wpływać na poziom ochrony inwestora. Komisja zapowiedziała wydanie komu-
nikatu w tej sprawie latem 2008 r.

Działania służące realizacji ostatniego z wymienionych głównych celów polityki Komisji w za-
kresie detalicznych usług finansowych pokrywają się z inicjatywami przedstawionymi w zielonej Księ-
dze. Komisja rozważy podjęcie działań zmierzających do zapewnienia wszystkim obywatelom moż-
liwości dostępu do podstawowego rachunku bankowego oraz oceni możliwości usprawnienia funk-
cjonowania transgranicznych mechanizmów pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, 
m.in. w odniesieniu do sieci FiN-NET.

W ramach realizacji wspomnianych celów Komisja zapowiedziała w komunikacie, że rozważa 
podjęcie działań legislacyjnych dotyczących m.in. pośredników kredytowych, przenoszenia rachun-
ków bankowych oraz dostępu do danych kredytowych. Nowe projekty aktów prawnych będą jed-
nak przygotowywane tylko wówczas, gdy ich wprowadzenie będzie uzasadnione ekonomicznie oraz 
jeśli ich realizacja będzie mogła przyczynić się do osiągnięcia założonych celów w obszarze deta-
licznych usług finansowych.

Komunikat�dotyczący�przeglądu�procedury�Lamfalussy’ego

Komisja Europejska, zgodnie z nałożonym na nią obowiązkiem68, opublikowała w listopadzie 
2007 r. komunikat dotyczący przeglądu funkcjonowania procedury lamfalussy’ego. Wyrażona w ko-
munikacie ogólna ocena tej procedury jest pozytywna, zwłaszcza w odniesieniu do przyspieszenia 
procesu legislacyjnego. W komunikacie podkreśla się, że procedura lamfalussy’ego miała istotny 
wkład w rozwój bardziej elastycznego systemu regulacji w Europie. Dzięki funkcjonowaniu proce-
dury organy uE mogą szybciej odpowiadać na zmieniające się potrzeby instytucji finansowych oraz 
reagować na rosnące znaczenie transgranicznych grup finansowych na europejskim rynku za pośred-
nictwem działań prowadzących do wzmocnienia współpracy krajowych organów nadzoru finan-
sowego. Niezależnie od tych osiągnięć zdaniem Komisji Europejskiej należy dokonać zmian w dwóch 

67  „28. reżim prawny” to propozycja stworzenia dodatkowego reżimu prawnego obowiązującego w całej uE, niezależ-
nie od 27 reżimów krajowych, któremu dobrowolnie mogą poddać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność trans-
graniczną.
68  Obowiązek ten zapisano w dyrektywie nr 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. o usta-
nowieniu nowej struktury organizacyjnej komitetów w sektorze usług finansowych (Dz.urz. uE l79 z 2005 r., s. 9).
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obszarach: tworzenia i egzekwowania prawa oraz współpracy i konwergencji w zakresie sprawowa-
nia nadzoru nad rynkiem finansowym.

Komisja uważa, że konieczna jest poprawa funkcjonowania procedury w zakresie tworzenia 
i egzekwowania prawa. Może to nastąpić m.in. przez lepszą koordynację harmonogramów przyjęcia 
i wdrożenia środków legislacyjnych i wykonawczych, a także rozszerzenie praktyki oceniania skut-
ków regulacji na przepisy wykonawcze. KE wskazuje także na potrzebę zwiększenia przejrzystości 
procesu przenoszenia przepisów unijnych do prawa państw członkowskich, np. dzięki publikacji na 
stronie internetowej Komisji tabel porównujących tempo przenoszenia dyrektyw przez poszczególne 
kraje członkowskie lub przekazywaniu ujawnień nadzorczych na stronie internetowej Komitetu Euro-
pejskich Organów Nadzoru Bankowego (ang. Committee of European Banking Supervisors – CEBS) 
i stronach nadzorców krajowych.

W komunikacie Komisja Europejska coraz bardziej akcentuje potrzebę współpracy krajowych 
organów nadzoru finansowego i konwergencji ich działań. Komisja proponuje wzmocnienie statusu 
prawnego komitetów trzeciego poziomu, wprowadzenie możliwości podejmowania decyzji przez 
komitety kwalifikowaną większością głosów69, opracowanie zestawu wspólnych standardów dzia-
łania nadzorców w kolegiach nadzorczych70 oraz uściślenie zakresu odpowiedzialności organów 
nadzoru z kraju macierzystego i goszczącego w przypadku grup transgranicznych.

Komunikat�dotyczący�edukacji�finansowej

 Mimo że odpowiedzialność za edukację ekonomiczną i finansową ponoszą państwa człon-
kowskie uE, Komisja Europejska aktywnie wspiera działania prowadzone na szczeblu krajowym. 
W komunikacie KE wyraża przekonanie, że edukacja finansowa jest ważnym uzupełnieniem środ-
ków legislacyjnych służących zapewnieniu konsumentom właściwych informacji i właściwego 
doradztwa w zakresie usług finansowych, a także odpowiedniej ochrony.

Publikując komunikat, Komisja Europejska, na podstawie artykułu 153 Traktatu o WE71, pra-
gnie wspomóc państwa członkowskie w ich działaniach na rzecz podniesienia poziomu wiedzy 
finansowej w uE. W tym celu przedstawiono zasady pomocne w przygotowaniu i realizacji pro-
gramów edukacji finansowej72. zdaniem Komisji edukacja finansowa powinna być dostępna na 
wszystkich etapach życia, w tym w szkołach jako przedmiot obowiązkowy. Ponadto Komisja wska-
zała priorytetowe inicjatywy, tj. stworzenie grupy ekspertów z dziedziny edukacji finansowej, finan-
sowanie konferencji poświęconych tej tematyce, udostępnienie internetowej bazy danych na temat 
programów edukacji finansowej i umieszczenie na stronie internetowej „Dolceta” modułu edukacyj-
nego przeznaczonego dla nauczycieli73.

2.2.2.2.�Regulacje�dotyczące�sektora�usług�bankowych

Biała�Księga�w�sprawie�integracji�rynku�kredytów�hipotecznych�w�UE

Biała Księga zawiera ocenę integracji i funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w uE 
oraz przedstawia propozycję działań mających na celu poprawę efektywności i konkurencyjności 
tego rynku. zdaniem Komisji Europejskiej rynek kredytów hipotecznych w uE jest słabo zintegrowa-
ny. ze względu na ograniczoną działalność transgraniczną podmiotów udzielających kredytów hipo-
tecznych konkurencja na rynku tych produktów pozostaje niska, a oferta mało zróżnicowana. Ponad-
to stwierdzono, że konsumenci preferują zaciąganie kredytów hipotecznych na krajowych rynkach, 

69  Decyzje takie nie miałyby jednak mocy wiążącej. Członkowie komitetów mieliby prawo niewyrażania zgody na zasto-
sowanie danego środka po przedstawieniu formalnego uzasadnienia (według zasady comply or explain).
70  Są to zespoły sprawujące nadzór nad transgranicznymi grupami finansowymi. Składają się z nadzorców z kraju macie-
rzystego grupy i kraju goszczącego, w którym grupa prowadzi działalność.
71  „Wspólnota przyczynia się do wspierania prawa konsumentów do informacji i edukacji w celu zachowania ich inte-
resów poprzez środki, które wspierają, uzupełniają i nadzorują politykę prowadzoną przez państwa członkowskie w tej 
dziedzinie.”
72  zasady te są zgodne z opublikowanymi w 2005 r. przez OECD Principles and Good Practices for Financial Education 
and Awareness (zasadami i dobrymi praktykami edukacji finansowej).
73  Jest to strona internetowa stworzona przez Komisję Europejską, zawierająca moduły edukacyjne dla dorosłych kon-
sumentów (www.dolceta.eu).
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co powodują głównie czynniki obiektywne, takie jak nieznajomość języków obcych, odległość oraz 
przyzwyczajenia i preferencje klientów.

Celem Komisji Europejskiej sformułowanym w Białej Księdze jest stworzenie konkurencyjnego 
i wydajnego rynku kredytów hipotecznych w uE. Biała Księga wymienia cztery rodzaje działań, któ-
re pozwolą zrealizować ten cel:

usunięcie prawnych i ekonomicznych przeszkód, które ograniczają transgraniczne udzie-
lanie kredytów hipotecznych. Może to nastąpić m.in. w wyniku zwiększenia możliwości 
finansowania akcji kredytowej przez podmioty oferujące te produkty – np. ułatwienie prze-
prowadzania transgranicznych emisji listów zastawnych i programów sekurytyzacji.

zwiększenie różnorodności oferowanych produktów. zdaniem Komisji Europejskiej, aby 
poszerzyć ofertę podmiotów udzielających kredytów hipotecznych, należy znieść zidenty-
fikowane w niektórych krajach przeszkody w ich dystrybucji.

zwiększenie zaufania ze strony konsumentów. Komisja Europejska podkreśla, że udzielanie 
kredytów hipotecznych powinno odbywać się w sposób odpowiedzialny, po rzetelnej i do-
kładnej ocenie możliwości spłacenia rat przez kredytobiorców. Dlatego należy zapewnić 
wysoki poziom standardów doradztwa finansowego dostosowanego do potrzeb poszcze-
gólnych kredytobiorców.

Wspieranie mobilności klientów. Według Komisji zwiększenie mobilności klientów jest moż-
liwe dzięki zapewnieniu pełnej i przejrzystej informacji, a także ograniczenie praktyk zmie-
rzających do zawyżania kosztów przenoszenia kredytów, np. wiązania produktów.

zdaniem Komisji Europejskiej do realizacji powyższych działań niezbędne będą dalsze prace 
dotyczące uregulowania kwestii przedterminowej spłaty kredytu, poprawy jakości i porównywalno-
ści informacji oraz odpowiedzialnego udzielania kredytów. W państwach uE funkcjonuje wiele róż-
nych rozwiązań w zakresie przedterminowej spłaty kredytów, dlatego Komisja postanowiła zbadać, 
czy możliwe jest porozumienie państw członkowskich w tej sprawie. KE planuje również dokonać 
oceny kosztów i korzyści związanych z wyborem różnych rozwiązań w tej kwestii (np. zachowanie 
status quo, opcja umowna, zagwarantowanie kredytobiorcy prawa do przedterminowej spłaty 
 kredytu).

W odniesieniu do jakości i porównywalności informacji KE zwraca uwagę, że mimo przyjęcia 
przez wiele państw uE samoregulacji branżowej w postaci kodeksu postępowania74 nie jest on 
w praktyce przestrzegany. Ponadto kodeks nie przyczynił się do zwiększenia porównywalności infor-
macji udzielanych przed zawarciem umowy kredytowej, co jest szczególnie niekorzystne dla klien-
tów ze względu na brak jednolitej metody obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kre-
dytu. zgodnie z kodeksem konsumenci w całej uE powinni przed zawarciem umowy otrzymywać 
europejski znormalizowany arkusz informacyjny (ang. European Standardised Information Sheet 
– ESiS). Jednak badania przeprowadzone w kilku państwach uE wskazują, że arkusz ten może nie 
zawierać wszystkich informacji niezbędnych dla konsumenta75. Komisja Europejska podjęła prace 
nad poprawieniem arkusza ESiS i planuje zakończyć je w 2008 r. Komisja przeanalizuje również, czy 
przepisy dotyczące rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zawarte w projekcie dyrektywy 
w sprawie kredytu konsumenckiego mogą zostać rozszerzone na kredyt hipoteczny76.

Wskazując na potrzebę odpowiedzialnego udzielania kredytów, Komisja Europejska wyraża 
opinię, że kredytodawcy powinny udzielać klientom pełnej informacji dotyczącej kredytu, jednak nie 
powinni być prawnie zobligowani do świadczenia usług doradczych. Ponadto zdaniem Komisji nale-
ży zagwarantować, by podmioty udzielające kredytów hipotecznych nie były dyskryminowane w do-

74  European Agreement on a Voluntary Code of Conduct on Pre-contractual information for Home loans (Europejskie 
porozumienie w sprawie dobrowolnego kodeksu postępowania w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umo-
wy kredytu mieszkaniowego) z dnia 5 marca 2001 r.
75  załącznik nr 3 do Białej Księgi w sprawie integracji rynku kredytów hipotecznych (Impact Assessment), s. 15.
76  W projekcie dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego [KOM(2005)483] wprowadza się jednolitą metodę obli-
czania rzeczywistej rocznej stopy procentowej (ang. annual percentage rate).

•

•

•

•
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stępie do rejestrów kredytowych innych państw członkowskich. W tej sprawie rozważa się m.in. 
wykorzystanie rozwiązań zawartych w propozycji dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego77.

Oprócz wymienionych wyżej inicjatyw zapowiedziano działania mające na celu poprawę efek-
tywności procedur wyceny nieruchomości, wpisu do ksiąg wieczystych i zajęcia obciążonej nierucho-
mości. Kontynuowane będą analizy prowadzone przez grupę ekspertów ds. finansowania hipo-
tecznego i grupy roboczej ds. sekurytyzacji78. Ponadto na 2008 r. planowane jest powołanie grupy 
ekspertów ds. historii kredytowej.

Działania zaproponowane w Białej Księdze powinny przynieść korzyści osobom zaciągającym 
kredyty hipoteczne dzięki wzmocnieniu ich praw, poszerzeniu oferty produktów oraz obniżeniu ich 
cen. Podmioty udzielające kredytów hipotecznych powinny uzyskać dostęp do nowych rynków i czę-
ściej wykorzystywać nowe strategie finansowania swojej działalności.

Komunikat�w�sprawie�bankowości�detalicznej

Dokument przedstawia sprawozdanie końcowe Komisji Europejskiej z rozpoczętego w czerw-
cu 2005 r. badania sektora bankowości detalicznej, w szczególności dotyczącego warunków kon-
kurencji transgranicznej. W komunikacie KE rekomenduje wiele działań zmierzających do wzmoc-
nienia konkurencji w zakresie bankowości detalicznej, które powinny być podjęte zarówno na szcze-
blu wspólnotowym, jak i przez krajowe organy ochrony konkurencji we współpracy z instytucjami 
nadzorczymi i regulacyjnymi. Działania te dotyczą: struktury i działania systemów płatności (w tym 
systemów płatności kartą), rejestrów kredytowych, współpracy między bankami oraz ustalania cen 
i praktyk handlowych, m.in. w zakresie wiązania produktów.

zdaniem Komisji należy przede wszystkim zapewnić skuteczne egzekwowanie prawa konku-
rencji, co pozwoli wyeliminować nierówne traktowanie podmiotów z różnych państw członkow-
skich. Ponadto KE wskazuje przyszłe korzyści wynikające z podjętych już inicjatyw o charakterze 
prawnym (przygotowanie projektu dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego) oraz samoregu-
lacyjnym (tworzenie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro SEPA). Celem działań Komisji będzie tak-
że zapewnienie niedyskryminujących warunków dostępu do rejestrów kredytowych oraz zniesienie 
barier związanych z wejściem nowych podmiotów na rynek. Oprócz tego państwa członkowskie 
mogą zdecydować się na wprowadzenie zmian w regulacjach krajowych dotyczących wymiany 
danych kredytowych w celu zwiększenia ich dostępności. W zakresie ustalania cen i praktyk han-
dlowych konieczne może okazać się zbadanie przez KE wpływu wiązania produktów na konkurencję 
na rynku detalicznych usług bankowych. W dokumencie zapowiedziano także publikację raportu 
grupy ekspertów oceniającego możliwości przenoszenia rachunków bankowych oraz przedstawia-
jącego zalecenia mające na celu promowanie mobilności klientów.

2.2.2.3.�Regulacje�dotyczące�rynku�kapitałowego

�Dyrektywa�w�sprawie�wykonywania�niektórych�praw�akcjonariuszy�spółek�
notowanych�na�rynku�regulowanym

Dyrektywa nr 2007/36/WE wprowadza minimalne standardy mające na celu wyeliminowanie 
utrudnień w transgranicznym wykonywaniu praw głosu przez akcjonariuszy spółek notowanych na 
rynku regulowanym, które są zarejestrowane na terenie uE (ang. registered office). Państwom człon-
kowskim przyznano jednak prawo nałożenia dodatkowych wymagań na spółki mające siedzibę na 
ich terytorium, bądź rozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy np. na wszystkie spółki akcyjne, bez 
względu na to czy ich akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

Główne zagadnienia uregulowane przez ten akt prawny dotyczą: terminów i zasad zwoływa-
nia walnego zgromadzenia, zakresu informacji, jakie należy udostępnić akcjonariuszom przed wal-

77  Propozycja dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego zawiera następujący zapis (artykuł 8): „Każde państwo 
członkowskie zapewnia kredytodawcom z innych państw członkowskich dostęp do baz danych wykorzystywanych (...) do 
oceny zdolności kredytowej konsumentów. Warunki dostępu są niedyskryminujące”
78  Grupa ta działa w ramach European Financial Markets lawyers Group. W maju 2007 r. opublikowała swój pierwszy 
raport.
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nym zgromadzeniem, prawa akcjonariuszy do wprowadzania zmian do porządku obrad oraz moż-
liwości głosowania przez pełnomocnika. Nowe przepisy zapewniają równy i terminowy dostęp do 
pełnych i wiarygodnych informacji akcjonariuszom krajowym oraz zagranicznym. istotną zmianą jest 
odejście od wymogu blokowania akcji jako warunku uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z pra-
wem głosu. zgodnie z dyrektywą prawo akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
i głosowania określa się na podstawie posiadanych przez niego akcji w dniu rejestracji uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu (ang. record date). Ponadto możliwe będą uczestnictwo i wykonywanie 
prawa głosu bez fizycznej obecności na walnym zgromadzeniu oraz ustanawiania pełnomocnika. 
W tym celu należy jedynie zidentyfikować akcjonariuszy oraz zapewnić bezpieczeństwo elektronicz-
nego kanału komunikacji.

Rozwiązania zawarte w dyrektywie powinny przyczynić się do zwiększenia przejrzystości oraz 
poprawy ładu korporacyjnego w spółkach notowanych na rynku regulowanym. Wprowadzone zmia-
ny wzmacniają prawa akcjonariuszy mniejszościowych, umożliwiając im aktywniejszy udział w wal-
nych zgromadzeniach, niezależnie od miejsca ich zamieszkania lub siedziby. Wyeliminowanie utrud-
nień w transgranicznym wykonywaniu prawa głosu może również pozytywnie wpłynąć na skłonność 
inwestorów do zakupu akcji spółek notowanych na rynkach regulowanych innych państw człon-
kowskich, a tym samym przyczynić się do zwiększenia płynności tych rynków i umożliwić większą 
dywersyfikację portfeli inwestycyjnych79.

Termin dostosowania ustawodawstwa krajowego państw członkowskich do przyjętej dyrek-
tywy mija 3 sierpnia 2009 r. Wprowadzenie nowych zapisów do polskiego prawa nastąpi przez 
nowelizację istniejących regulacji, przede wszystkim Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

�Dyrektywa�w�sprawie�wymogu�sprawozdania�niezależnego�biegłego�
w�przypadku�łączenia�spółek�akcyjnych�lub�ich�podziału

Celem dyrektywy nr 2007/63/WE jest uproszczenie procedury krajowych transakcji łączenia 
i podziału spółek akcyjnych. Podobnie jak w przypadku analogicznych transakcji transgranicznych 
nowe rozwiązania pozwalają odstąpić od badania planu połączenia i podziału przez biegłego, jeże-
li zgodę na to wyrażą wszyscy akcjonariusze. Rozwiązania wprowadzone w dyrektywie dotyczą 
przede wszystkim spółek nienotowanych na giełdzie, w których ze względu na niewielką liczbę 
akcjonariuszy decyzja o połączeniu lub podziale jest zwykle podejmowana jednomyślnie.

Ponadto dyrektywa umożliwia państwom członkowskim liberalizację przepisów o podziale 
spółek dzięki odstąpieniu od obowiązku sporządzania przez zarząd sprawozdania uzasadniającego 
podział spółki oraz ograniczeniu zakresu obowiązków informacyjnych, jeżeli zgodę wyrażą wszyscy 
akcjonariusze dzielonej spółki. Ograniczy to niepotrzebne obciążenia administracyjne spółek dzia-
łających w uE i zwiększy ich konkurencyjność.

Dyrektywa powinna być wdrożona do ustawodawstwa krajowego do 31 grudnia 2008 r. 
W tym celu konieczne będzie wprowadzenie stosownych zmian w artykułach 502 (połączenia 
 spółek) i 537 (podział spółek) Kodeksu spółek handlowych.

Przepisy�wykonawcze�do�dyrektywy�UCITS

Celem dyrektywy nr 2007/16/WE jest doprecyzowanie definicji użytych w dyrektywie uCiTS 
odnoszących się do: zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, 
pochodnych instrumentów finansowych oraz zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów 
rynku pieniężnego z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. W dokumencie doprecyzowano 
także metody i instrumenty wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
oraz kwestie dotyczące indeksu, którego skład jest odzwierciedlany w portfelu funduszu uCiTS.

79  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego  w sprawie  wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady  w sprawie wykonywania praw głosu przez akcjonariuszy spółek  posiadających siedzibę statutową 
w państwie członkowskim  i których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zmieniającej dyrektywę 
nr 2004/109/WE (Dz.urz. uE C318 z 2006 r., s. 42).
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Nowe przepisy powinny wyeliminować wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów dyrektywy 
uCiTS, a tym samym zapewnić ich jednolite stosowanie na terenie całej uE. W rezultacie organy nad-
zoru finansowego oraz uczestnicy rynku będą mieli pewność, w jakie instrumenty finansowe mają 
prawo inwestować fundusze uCiTS. Wprowadzone zmiany powinny również ułatwić transgraniczną 
dystrybucję tytułów uczestnictwa funduszy uCiTS.

Termin wdrożenia postanowień dyrektywy wykonawczej do ustawodawstwa krajowego 
państw członkowskich mija 23 marca 2008 r., natomiast przyjęte przepisy powinny być stosowane 
od 23 lipca 2008 r. W Polsce będzie się to wiązało z nowelizacją ustaw regulujących funkcjonowanie 
rynku kapitałowego.

Komunikat�wyjaśniający�w�sprawie�dyrektywy�UCITS

Celem komunikatu jest usunięcie rozbieżnych interpretacji sekcji Viii dyrektywy uCiTS doty-
czącej wprowadzania do obrotu tytułów uczestnictwa uCiTS w państwie członkowskim, innym niż 
państwo, w którym mieści się siedziba funduszu uCiTS. Dokument precyzuje zakres uprawnień przy-
sługujących w ramach procedury notyfikacji państwu macierzystemu oraz państwu goszczącemu. 
Nie nakłada jednak żadnych nowych praw i obowiązków na te państwa ani na fundusze inwestycyj-
ne i spółki nimi zarządzające.

zgodnie z komunikatem zakres wyłącznej odpowiedzialności państwa macierzystego został 
opisany w sekcjach ii–Vi dyrektywy dotyczących: wydawania zezwolenia na prowadzenie działalno-
ści przez fundusze uCiTS, obowiązków spółek zarządzających, funduszy inwestycyjnych i depozyta-
riuszy, obowiązków w zakresie polityki inwestycyjnej oraz informacji, jakie mają być przekazywane 
posiadaczom tytułów uczestnictwa funduszu (np. publikacja prospektu emisyjnego i raportów okre-
sowych). Jest to tzw. obszar zarezerwowany do odpowiedzialności państwa macierzystego i pań-
stwo goszczące nie może żądać od spółki zarządzającej funduszem uCiTS dostarczenia dodatko-
wych informacji bądź spełnienia nowych wymagań. Odpowiedzialność państwa goszczącego w ra-
mach procedury notyfikacji obejmuje natomiast: sieć dystrybucji tytułów uczestnictwa, sposób pro-
mocji, infrastrukturę (ang. facilities) umożliwiającą dokonywanie płatności, zbywanie lub odkupywa-
nie tytułów uczestnictwa oraz udostępnianie inwestorom obowiązkowych informacji. W odniesieniu 
do spółki zarządzającej funduszem uCiTS zarejestrowanej w innym państwie członkowskim zakres 
odpowiedzialności państwa goszczącego zależy od sposobu dystrybucji na jego terytorium tytułów 
uczestnictwa uCiTS. Gdy spółka zarządzająca państwa macierzystego korzysta w tym celu z usług 
osób trzecich mających siedzibę w państwie goszczącym, osoby te w pierwszej kolejności są zobo-
wiązane do spełnienia wymagań państwa goszczącego w zakresie, w jakim wymagania te odnoszą 
się do pełnionych przez nie funkcji lub wykonywanej działalności. W dokumencie podkreślono, że 
odpowiedzialność państwa goszczącego jest ograniczona, ponieważ jego przepisy wykraczające 
poza obszar objęty wyłączną odpowiedzialnością państwa macierzystego na mocy dyrektywy uCiTS 
podlegają coraz większej harmonizacji w uE.

Komunikat powinien przyczynić się do jednolitego stosowania przepisów dyrektywy uCiTS 
dotyczących procedury notyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie. W konsekwencji moż-
na spodziewać się poprawy funkcjonowania procedury notyfikacyjnej w odniesieniu do funduszy 
uCiTS.

�Przepisy�wykonawcze�do�dyrektywy�w�sprawie�przejrzystości�i�obowiązków�
informacyjnych80

Dyrektywa nr 2007/14/WE określa wymogi dotyczące niezbędnej zawartości skróconych pół-
rocznych sprawozdań finansowych emitentów, jeżeli te sprawozdania nie są przygotowywane zgod-
nie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dokument wymienia najważniejsze transakcje z podmiotami 
powiązanymi, objęte obowiązkiem ujawniania przez emitentów, a także sytuacje, gdy akcjonariusze 
są zobowiązani do zawiadamiania o posiadaniu lub zbyciu znacznych pakietów akcji. W dyrektywie 
wskazano, jakie warunki musi spełnić podmiot dominujący spółki zarządzającej funduszem uCiTS 

80  Dyrektywa nr 2004/109/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości 
informacji o emitentach, których papiery wartościowe są dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym.
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lub firmy inwestycyjnej, aby był zwolniony z obowiązku konsolidacji posiadanych pakietów akcji. 
Określone zostały również minimalne standardy ujawniania informacji przez emitentów, a także 
minimalne wymagania, które należy spełnić, aby regulacje krajów trzecich mogły być uznane za 
zgodne z niektórymi postanowieniami dyrektywy nr 2004/109/WE.

Wdrożenie przepisów dotyczących przejrzystości i wymogów informacyjnych ma na celu 
zwiększenie ochrony inwestorów oraz jednolite stosowanie przepisów w tym zakresie. Termin prze-
niesienia zapisów dyrektywy do ustawodawstwa krajowego upływa 8 marca 2008 r.

�Rozporządzenie�ustanawiające�mechanizm�określania�równoważności�
standardów�rachunkowości�stosowanych�przez�emitentów�papierów�
wartościowych�z�krajów�trzecich

Celem rozporządzenia nr 1569/2007 jest ustanowienie kryteriów, które należy spełnić, aby 
standardy rachunkowości obowiązujące w kraju trzecim mogły zostać uznane za równoważne MSSF 
(zgodnie z przepisami dyrektywy nr 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego oraz dyrektywy 
nr 2004/109/WE w sprawie przejrzystości i obowiązków informacyjnych).

Przyjęty akt prawny wydłuża do 31 grudnia 2011 r. okres przejściowy, w którym podmioty 
z krajów trzecich będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych państw członkowskich mogą –  po spełnieniu określonych w dokumencie warunków 
– uzyskać pozwolenie na posługiwanie się sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie 
z obowiązującymi w ich kraju standardami rachunkowości.

Wprowadzone zmiany powinny ułatwić harmonizację standardów rachunkowości krajów 
trzecich z MSSF oraz przyczynić się do zniesienia dodatkowych wymogów przy sporządzaniu spra-
wozdań finansowych przez emitentów z uE działających na rynkach finansowych kraju trzeciego. 
Dokument wspiera spójne wdrażanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finanso-
wej w unii Europejskiej. Rozporządzenie weszło w życie 25 grudnia 2007 r.

�Rozporządzenie�zmieniające�przepisy�wykonawcze�do�dyrektywy�w�sprawie�
prospektu�emisyjnego

Rozporządzenie nr 211/2007 wprowadza nowe wymogi w zakresie informacji finansowych 
zamieszczanych w prospektach emisyjnych spółek o złożonej historii finansowej lub takich, które 
zaciągnęły znaczne zobowiązanie finansowe. Pojęcie „złożona historia finansowa” odnosi się do 
sytuacji, w której sprawozdania finansowe emitenta za okres ostatnich trzech lat nie w pełni przed-
stawiają jego sytuację, a brak pewnych informacji wpływa na możliwość dokonania przez inwesto-
rów kompleksowej oceny sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju tego podmiotu. Jednocześnie 
informacje niezbędne do takiej oceny zawarte są w informacjach finansowych innej jednostki. W ta-
kim przypadku konieczne jest włączenie do prospektu określonych informacji finansowych doty-
czących jednostki innej niż emitent. Przez „znaczne zobowiązania finansowe” rozumie się wiążące 
porozumienie w sprawie nabycia lub zbycia znacznej jednostki bądź wydzielonej części działalności, 
które nie zostało jeszcze wykonane w momencie zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Jeśli po doko-
naniu uzgodnionej transakcji miałaby nastąpić istotna (ponad 25-procentowa) zmiana brutto akty-
wów, pasywów lub zysków emitenta, to w takich przypadkach stosuje się wymogi informacyjne obo-
wiązujące emitenta, który dokonał już nabycia lub zbycia.

Rozporządzenie nr 211/2007, które weszło w życie 1 marca 2007 r., ma zwiększyć skutecz-
ność respektowania wymogu zamieszczenia w prospekcie emisyjnym wszystkich informacji niezbęd-
nych inwestorom do kompleksowej oceny finansowej i perspektyw rozwoju emitenta.

2.2.2.4.��Kierunki�przyszłych�działań�regulacyjnych�Unii�Europejskiej�w�zakresie�
sektora�usług�finansowych

W kolejnych latach ewentualne działania o charakterze regulacyjnym podejmowane na szcze-
blu wspólnotowym będą dotyczyły przede wszystkim realizacji inicjatyw zapowiedzianych w opu-
blikowanych w latach 2006–2007 Białych i zielonych Księgach, tj. w Białej Księdze w sprawie popra-
wy ram prawnych działalności funduszy inwestycyjnych, Białej Księdze w sprawie integracji rynku 
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kredytów hipotecznych w unii Europejskiej, a także zielonej Księdze w sprawie detalicznych usług 
finansowych na jednolitym rynku.

W Parlamencie Europejskim i Radzie uE trwają prace nad uchwaleniem dyrektywy w sprawie 
kredytu konsumenckiego oraz dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency ii). Ponadto Komisja Europejska rozpocznie prace nad wpro-
wadzeniem zmian do dyrektyw nr 2006/48/WE i 2006/49/WE w sprawie wymogów kapitałowych 
w celu uzupełnienia obszarów nieuregulowanych w tych dyrektywach oraz zaktualizowania nie-
których przepisów przez uwzględnienie doświadczeń wynikających z zaburzeń na rynkach finanso-
wych od drugiej połowy 2007 r.

W raporcie Grupy Ekspertów ds. Europejskich Rynków Papierów Wartościowych (European Secu-
rities Markets Expert Group – ESME)81, dotyczącym dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego82, 
zapowiedziano potrzebę poprawienia przez Parlament Europejski i Radę uE analizowanej dyrektywy 
i wyznaczono kierunek przyszłych zmian. W opinii Grupy prospekt emisyjny ma pomóc inwestorom 
w podjęciu decyzji inwestycyjnej i ocenie ryzyka związanego z inwestycją, a nie tylko spełniać okre-
ślone wymogi prawne. Powinno to znajdować odzwierciedlenie w jego formie i treści. Sugeruje się, 
aby prospekt emisyjny był dostosowany do nowych, elastycznych modeli emisji, które pojawiły się na 
rynku. Ponadto zdaniem ekspertów należy zwolnić emitentów z konieczności spełnienia wymagań, 
które nie wnoszą dodatkowej wartości w postaci informacji przydatnych inwestorom.

Komisja Europejska rozpoczęła także publiczne konsultacje dotyczące dyrektywy nr 2001/24/WE 
w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych. Jej zamiarem jest zbadanie, czy dyrektywa 
spełnia zakładane cele oraz czy jej zakres może zostać rozszerzony na transgraniczne grupy ban-
kowe. Przedmiotem dyskusji jest również rozwiązanie problemów związanych z transferem aktywów 
w obrębie takich grup.

Kryzys na rynku hipotecznych kredytów subprime w Stanach zjednoczonych wywołał w po-
łowie 2007 r. zaburzenia na światowych rynkach finansowych i sprawił, że niektóre instytucje finan-
sowe poniosły duże straty. W odpowiedzi na niepokojące zjawiska w europejskim systemie finan-
sowym władze uE starały się zidentyfikować czynniki, które spowodowały kryzys lub nasiliły go. Poja-
wiły się m.in. wątpliwości co do poprawności metodyki ocen strukturyzowanych instrumentów 
finansowych83 dokonywanych przez agencje ratingowe i przejrzystości procesu nadawania ratingów, 
a także podejrzenie, że agencje ratingowe zbyt późno obniżały oceny tych instrumentów. Jeszcze 
w styczniu 2007 r. Komisja Europejska w opublikowanym komunikacie84 stwierdziła, że nie widzi 
potrzeby uregulowania działalności agencji ratingowych na szczeblu uE. Jednak we wrześniu 2007 r. 
wystosowała do CESR prośbę o zbadanie roli agencji ratingowych na rynku strukturyzowanych 
instrumentów finansowych oraz ponowną ocenę zasadności uregulowania działalności agencji ratin-
gowych na szczeblu unijnym.

81  Grupę tę utworzyła Komisja Europejska na mocy decyzji z dnia 30 marca 2006 r. ustanawiającej Grupę Ekspertów ds. 
Europejskich Rynków Papierów Wartościowych w celu świadczenia doradztwa prawno-ekonomicznego w sprawie sto-
sowania dyrektyw uE dotyczących papierów wartościowych (2006/288/WE).
82  Report on Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published 
when securities are offered to the public or admitted to trading. Brussels 2007, European Securities Markets Expert 
Group (ESME).
83  Są to takie instrumenty finansowe, jak np. CDO (Collateralized Debt Obligation) oraz ABS (Asset Backed Security). 
Nabywca CDO podejmuje ryzyko kredytowe instrumentów portfela bazowego. W CDO homogeniczne ryzyko portfela 
bazowego jest dzielone na transze o różnym stopniu uprzywilejowania spłaty; straty kredytowe w portfelu bazowym są 
pokrywane w pierwszej kolejności z transzy o najniższej jakości kredytowej (najniższym stopniu uprzywilejowania). ABS 
jest dłużnym papierem wartościowym zabezpieczonym wierzytelnościami emitowanym przez spółkę celową, która naby-
ła te aktywa od inicjatora emisji. Jednym z rodzajów ABS jest MBS (Mortgage Backed Security), tj. dłużny papier warto-
ściowy, którego zabezpieczeniem są wierzytelności hipoteczne.
84  Komunikat prasowy iP/07/28 z 10 stycznia 2008 r.
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Na infrastrukturę systemu finansowego składają się instytucje i systemy umożliwiające dokony-
wanie płatności przez uczestników rynku, organizujące obrót instrumentami finansowymi oraz umoż-
liwiające rozliczanie i rozrachunek zawartych transakcji. istotnym elementem są systemy zapewniające 
ochronę uczestnikom rynku oraz instytucje poprawiające przejrzystość informacyjną. Ważną rolę odgry-
wają również podmioty regulujące funkcjonowanie systemu finansowego i nadzorujące go.

W niniejszym rozdziale przedstawiono najważniejsze zmiany dotyczące infrastruktury polskie-
go rynku finansowego w 2007 r. oraz wskazano kierunki prac związanych z jej rozwojem. Opisano 
także projekty związane z integracją europejskiego rynku finansowego.

3.1. Instytucje regulujące i nadzorcze

W 2007 r. instytucjami regulującymi i nadzorującymi funkcjonowanie polskiego systemu finan-
sowego były: Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski (NBP), Komisja Nadzoru Bankowego 
(KNB) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

KNF rozpoczęła swoją działalność 19 września 2006 r., w dniu, w którym weszła w życie usta-
wa o nadzorze nad rynkiem finansowym1, mająca na celu stworzenie zintegrowanego nadzoru nad 
rynkiem finansowym w Polsce. z chwilą wejścia w życie ustawy KNF przejęła zadania Komisji Nad-
zoru ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNuiFE) oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
(KPWiG). zgodnie z zapisami ustawowymi 1 stycznia 2008 r. KNF przejęła również nadzór nad ban-
kami i instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawowany w 2007 r. przez Komisję Nadzoru Ban-
kowego (KNB). Wiązało się to z likwidacją Generalnego inspektoratu Nadzoru Bankowego (GiNB), 
organu wykonawczego KNB. zadania wykonywane przez GiNB przejął urząd KNF.

W 2007 r. kontynuowała prace Rada Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF) powołana w 2006 r. 
przez Ministra Finansów. Pełni ona funkcje opiniodawcze i doradcze w sprawach związanych z roz-
wojem polskiego rynku finansowego. Formuła pracy RRRF zakłada m.in. przygotowywanie, w ra-
mach grup i zespołów roboczych, propozycji zmian regulacji prawnych mających na celu stworzenie 
warunków do rozwoju systemu finansowego w Polsce oraz dostosowanie polskiego rynku finanso-
wego do międzynarodowych wymogów i standardów.

W 2007 r. w ramach RRRF powołano pięć grup roboczych: ds. przeglądu regulacji prawa ban-
kowego, ds. kredytu hipotecznego, ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych, ds. 
usług płatniczych oraz ds. nowego systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń (Solvency ii), a tak-
że pięć zespołów roboczych: ds. podatku VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeń komunikacyjnych, 
ds. adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych, ds. trybu i warunków postępowania firm inwe-
stycyjnych oraz banków powierniczych, ds. transpozycji dyrektywy o reasekuracji oraz ds. przeglądu 
aktów wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych. W 2007 r. funkcjonowanie zakoń-
czyły dwie grupy robocze powołane w 2006 r.: Grupa Robocza ds. memorandum informacyjnego 
oraz Grupa Robocza ds. pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży. Na podstawie prac 
prowadzonych w tych dwóch grupach wydano nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

1  ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.u. z 2006 r., nr 157, poz. 1119).
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warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne2, a także przygotowano praw-
ne rozwiązania dotyczące pożyczek papierów wartościowych oraz transakcji krótkiej sprzedaży, któ-
re zostały uwzględnione w rządowym projekcie ustawy nowelizującej ustawę o obrocie instrumen-
tami finansowymi3. Prace trzeciej, ostatniej z powołanych w 2006 r. grup – Grupy Roboczej ds. 
rachunków zbiorczych – planowano zakończyć we wrześniu 2007 r., wstrzymano je jednak i do koń-
ca 2007 r. nie zostały ponownie podjęte.

Dnia 21 grudnia 2007 r. podpisano porozumienie pomiędzy Ministrem Finansów, Prezesem 
Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie 
współpracy na rzecz wspierania stabilności krajowego systemu finansowego. W ramach porozumie-
nia powołano Komitet Stabilności Finansowej oraz określono zasady współdziałania stron porozu-
mienia w celu stworzenie mechanizmów znajdujących zastosowanie w wypadku kryzysu finansowe-
go. Powołanie Komitetu Stabilności Finansowej stanowi realizację rekomendacji dotyczących budo-
wy krajowych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego, przyjętych na forum unii Europejskiej 
przez Radę ds. Gospodarczych i Finansowych – ECOFiN (ang.Gospodarczych i Finansowych – ECOFiN (ang. Economic and Financial Affairs Council) 
oraz Komitet Ekonomiczno-Finansowy – EFC (ang. Economic and Financial Committee).

3.2. System płatniczy

W 2007 r. działające na polskim rynku systemy płatności w złotych (SORBNET i EliXiR) oraz 
systemy płatności w euro (SORBNET-EuRO i EuroEliXiR) funkcjonowały sprawnie. Nadal obserwo-
wano wzrost liczby i wartości zleceń w tych systemach, szczególnie w systemach rozliczających płat-
ności w euro. Systematycznie zwiększał się również udział płatności rozliczanych przez systemy 
SORBNET-EuRO i EuroEliXiR w ogólnej liczbie płatności w euro rozliczanych przez polskie banki.

W dniu 19 listopada 2007 r. na rynku europejskim zaczął funkcjonować system TARGET2 
(T2)4, do którego NBP przystąpi 19 maja 2008 r. W związku z tym w 2007 r. prace dotyczące sys-
temów płatności koncentrowały się na przygotowaniu NBP i środowiska bankowego do uczestnic-
twa w systemie T2. Działania polegały także na przygotowaniu polskiego sektora bankowego do 
wprowadzenia, w ramach realizacji projektu SEPA, nowego paneuropejskiego instrumentu płatni-
czego SEPA Credit Transfer.

3.2.1. Wysokokwotowe rozliczenia międzybankowe

W systemie SORBNET, służącym do rozliczeń płatności w złotych, według stanu na koniec 
grudnia 2007 r. uczestniczyły: 52 banki, NBP, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) 
oraz Krajowa izba Rozliczeniowa (KiR). W 2007 r. wzrosły zarówno wartość obrotów w tym syste-
mie, jak i liczba zleceń (wykres 3.1). W iV kwartale 2007 r. w systemie SORBNET rozliczono łącznie 
390 783 zleceń o wartości 10,4 bln zł. Średnio dziennie realizowano 6203 zleceń, a średnia wartość 
zlecenia wyniosła około 26,6 mln zł. W strukturze wartości obrotów wg typów operacji dominowa-
ły rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich (wykres 3.2), w tym głównie międzyban-
kowych. Wynikało to z obserwowanego w latach 2003–2007 systematycznego wzrostu obrotów 
z tytułu tych zleceń, spowodowanego m.in. rosnącym wolumenem transakcji zawieranych przez nie-
rezydentów na rynku instrumentów nominowanych w złotych, rozliczanych w systemie SORBNET za 
pośrednictwem banków korespondentów. Średnie dzienne obroty wynikające z międzybankowych 
zleceń klientowskich wzrosły z 32 mld zł w 2003 r. do 69 mld zł w 2007 r.

2  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpo-
wiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.u. nr 132 z 2007 r., poz. 916).
3  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Druk 
nr 64, Warszawa, 7 listopada 2007 r.
4  Od 19 listopada 2007 r. w systemie TARGET2 uczestniczą: Austria, Cypr, litwa, luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy  
i Słowenia.
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uczestnikami systemu SORBNET-EuRO, będącego częścią paneuropejskiego systemu TARGET 
i służącego do rozliczeń wysokokwotowych transgranicznych i krajowych płatności w euro, według 
stanu na koniec 2007 r. było: 35 banków, NBP, KDPW i KiR. W 2007 r. wartość obrotów w tym sys-
temie znacznie wzrosła (wykres 3.3). Było to szczególnie widoczne w iV kwartale 2007 r. i dotyczy-
ło głównie otrzymanych zleceń transgranicznych. znaczny wzrost wartości obrotów w tym okresie 
był związany z uruchomieniem systemu T2, który umożliwił bankom zagranicznym rezygnację z roz-
liczania płatności w euro za pośrednictwem banków korespondentów. Wpływ na taką zmianę spo-
sobu dokonywania płatności mogły mieć m.in. niższe opłaty za realizację zleceń w T2 niż w systemie 
TARGET, rozszerzone funkcje systemu T2 w porównaniu z systemem TARGET, w szczególności w za-
kresie zarządzania płynnością, oraz większa dostępność systemu T2 przejawiająca się różnorodnością 
form uczestnictwa.

W iV kwartale 2007 r. w systemie SORBNET-EuRO rozliczono 45 389 zleceń o łącznej wartości 
16,2 mld euro. Średnio dziennie realizowano 709 zleceń, a średnia wartość zlecenia wyniosła oko-
ło 357,4 tys. euro. Większość stanowiły zlecenia transgraniczne: 91% ogółu obrotów i 94% ogółu 
liczby zleceń. W iV kwartale 2007 r. za pośrednictwem systemu SORBNET-EuRO zrealizowano zle-
cenia transgraniczne otrzymywane z 84 krajów i zlecenia wysyłane do 34 krajów. Najwięcej zleceń 
otrzymywanych pochodziło z Wielkiej Brytanii i Niemiec (pod względem wartości dominowały zle-
cenia z Francji i Niemiec). Najwięcej zleceń kierowanych było do Niemiec i Włoch (pod względem 
wartości dominowały zlecenia kierowane do Niemiec i Belgii).

W 2007 r. zwiększył się udział płatności rozliczanych przez systemy SORBNET-EuRO i EuroEli-
XiR5 w ogólnej liczbie płatności w euro rozliczanych przez polskie banki. Wynika to z rezygnacji 
z rozliczania płatności w euro za pośrednictwem banków korespondentów na rzecz korzystania 
z wyżej wymienionych systemów. W styczniu 2007 r. udział ten wyniósł 21,5%, podczas gdy w grud-
niu 2007 r. 24,7%.

W 2007 r. NBP przygotowywał się do przystąpienia do uruchomionego 19 listopada 2007 r. 
systemu T2 (dla polskiego środowiska bankowego przejście z systemu TARGET do systemu T2 
wyznaczono na 19 maja 2008 r.). Prace koncentrowały się na współpracy z podmiotami zaintere-
sowanymi uczestnictwem w systemie T2 w zakresie przygotowania i przeprowadzenia testów, 
m.in. testów infrastruktury banku centralnego i użytkownika. Brały w nich udział NBP i banki dzia-
łające w Polsce, deklarujące uczestnictwo we wspólnej platformie technicznej SSP (Single Shared 
Platform6). Przygotowywano także dokumentację prawną systemu T2 i ocenę systemu SORBNET-
EuRO jako przyszłego elementu systemu T2 funkcjonującego w środowisku krajowym (tzw. PHA, 
Proprietary Home Account) pod kątem spełniania wymagań przyjętych dla systemowo ważnych 
systemów płatności7.

Przystąpienie NBP do systemu TARGET2 19 maja 2008 r. rozpocznie czteroletni okres przej-
ściowy, który powinien zakończyć się nie później niż w maju 2012 r. W tym czasie NBP będzie mógł 
pośredniczyć w rozliczeniach w systemie T2 (przez system SORBNET-EuRO funkcjonujący w środo-
wisku krajowym jako element systemu T2). zgodnie z decyzją EBC banki centralne są zobligowane 
do zaprzestania pośredniczenia w przeprowadzaniu rozliczeń na SSP po zakończeniu okresu przej-
ściowego. Będzie się to wiązało z zamknięciem systemu SORBNET-EuRO8. Większość rozliczeń płat-
ności dokonywanych w systemie SORBNET-EuRO przejmie system TARGET2-NBP, który od 19 maja 

5  System przeznaczony do przeprowadzania krajowych i transgranicznych detalicznych rozliczeń w euro. Szerzej na temat 
systemu EuroEliXiR w rozdziale 3.2.2.
6  Wspólna platforma, na którą w ramach systemu T2 zostały przeniesione rozliczenia z krajowych systemów RTGS (ang. 
Real Time Gross Settlement, systemy płatności, w których rozrachunek dokonywany jest na bazie brutto w czasie rze-
czywistym).
7  Wymagania te zostały określone w dokumencie Core Principles for Systemically Important Payment Systems, opraco-
wanym w 2001 r. przez Komitet ds. Systemów Płatności i Systemów Rozrachunku przy Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych. Europejski System Banków Centralnych przyjął je jako obowiązujące wytyczne do oceny systemów 
płatności w krajach członkowskich. Dokument Core Principles... zawiera 10 Podstawowych zasad określających wyma-
gania, które powinny być spełnione przez systemy płatności uznane przez krajowy bank centralny za systemowo ważne.
8  System SORBNET-EuRO zostanie przekształcony w wewnętrzną aplikację NBP. Będą tam przeprowadzane operacje, któ-
re nie muszą być przeprowadzane na SSP.
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Wykres 3.1. Kwartalna wartość obrotów brutto i liczba zleceń przetwarzanych w systemie 
SORBNET w latach 2004–2007
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2008 r. ma być prowadzony przez NBP na SSP. Po okresie przejściowym banki korzystające z po-
średnictwa NBP będą musiały podjąć decyzję, czy dokonywać rozliczeń w euro bezpośrednio na 
wspólnej platformie technicznej czy za pośrednictwem innego banku będącego uczestnikiem bez-
pośrednim T2.

3.2.2. Systemy płatności detalicznych

Rozliczenia międzybankowe w złotych wynikające ze zleceń klientowskich przeprowadzane za 
pośrednictwem KiR są realizowane w systemie EliXiR. Na koniec 2007 r. bezpośrednimi uczestnika-
mi wymiany zleceń płatniczych w tym systemie były 54 banki (w tym NBP). W 2007 r. ogólna liczba 
transakcji rozliczanych za pośrednictwem KiR zwiększyła się w porównaniu z 2006 r. o 13,3%, a war-
tość obrotów o 18,7% (wykres 3.4). W iV kwartale 2007 r. w systemie EliXiR realizowano średnio 
4,45 mln zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 2745 zł.

Na koniec 2007 r. uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie EuroEliXiR, przezna-
czonym do przeprowadzania krajowych i transgranicznych detalicznych rozliczeń w euro, było 31 
banków (w tym NBP). W analizowanym okresie wartość obrotów w tym systemie zwiększyła się 
w porównaniu z 2006 r. o 32,8% (wykres 3.5). W iV kwartale 2007 r. w systemie EuroEliXiR reali-
zowano średnio 10,3 tys. zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 4389 
euro. Największy udział, zarówno w wartości obrotów, jak i liczbie zleceń, miały zlecenia transgra-
niczne przychodzące (43,7% wartości obrotów i 59,2% liczby zleceń w iV kwartale 2007 r.).

Po przystąpieniu Polski do systemu T2 system EuroEliXiR w dalszym ciągu będzie rozliczał kra-
jowe i transgraniczne płatności w euro. W pierwszym roku uczestnictwa Polski w systemie T2 roz-
rachunek zleceń pochodzących z systemu EuroEliXiR będzie się odbywał za pośrednictwem systemu 
SORBNET-EuRO. Jako datę przeniesienia rozrachunku zleceń pochodzących z systemu EuroEliXiR 
bezpośrednio do systemu T2 Krajowa izba Rozliczeniowa wyznaczyła 19 maja 2009 r. (wtedy sys-
tem EuroEliXiR zostanie połączony z systemem T2 jako system zewnętrzny). zarówno przed 19 maja 
2009 r., jak i po tej dacie system EuroEliXiR będzie mógł rozliczać zlecenia pochodzące od banków, 
które stały się lub staną się uczestnikami bezpośrednimi systemu T2, jak też od banków, które będą 
nadal uczestnikami systemu SORBNET-EuRO i dopiero w przyszłości przeniosą się na wspólną plat-
formę techniczną.

W 2007 r. w KiR prowadzone były prace mające na celu umożliwienie, od stycznia 2008 r., 
obsługi w systemie EuroEliXiR paneuropejskiego polecenia przelewu (SEPA Credit Transfer, SCT).  
SCT jest jednym z trzech, obok paneuropejskiego polecenia zapłaty (SEPA Direct Debit) i płatności 
kartowych (SEPA Cards), nowych instrumentów płatniczych wprowadzanych w ramach Jednolitego 
Obszaru Płatności w Euro. W ramach przygotowań do obsługi nowych komunikatów opracowano 
odpowiednie zmiany regulaminu systemu EuroEliXiR. KiR współpracowała również z EBA Clearing 
(operatorem systemu STEP2 STC, w którym będzie przeprowadzany rozrachunek paneuropejskiego 
polecenia przelewu), m.in. w celu przygotowania środowiska bankowego do testów nowego instru-
mentu płatniczego. W przeprowadzonych pod koniec 2007 r. testach funkcjonowania SCT w sys-
temie EuroEliXiR wzięło udział siedem banków komercyjnych i NBP.

We wrześniu 2007 r. NBP podjął decyzję o przystąpieniu do systemu STEP2 SCT jako uczest-
nik bezpośredni, co stworzyło polskim bankom możliwość uczestnictwa w tym systemie za jego 
pośrednictwem9. uczestnictwo w systemie STEP2 SCT za pośrednictwem NBP pozwoli bankom z Pol-
ski na oferowanie usługi paneuropejskiego polecenia przelewu bez konieczności wprowadzania 
zmian w ich systemach informatycznych. zainteresowanie przystąpieniem do systemu za pośred-
nictwem NBP w pierwszym terminie (styczeń 2008 r.) zgłosiło siedem banków.

W listopadzie 2007 r. KiR uruchomiła nową formę elektronicznych płatności internetowych 
– PayByNet. Jest to system przekazujący w trybie on-line informację o realizacji bezpośredniego prze-
lewu pomiędzy klientem internetowego sklepu a samym sklepem, bez konieczności posiadania przez 

9  Banki, które nie przystąpią do systemu STEP2 STC, będą mogły również oferować swoim klientom paneuropejskie pole-
cenie przelewu, korzystając np. z pośrednictwa innych banków zagranicznych.
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obie strony rachunku w tym samym banku. Ponadto w pierwszym kwartale 2008 r. KiR planuje 
wprowadzenie usługi BiliX (Elektroniczna Prezentacja i Płatność Rachunków, EBPP10). Pozwoli ona 
klientom bankowości internetowej na realizację płatności masowych (takich jak płatności za energię 
elektryczną, gaz, telefon czy mieszkanie) za pośrednictwem internetu bez wykorzystywania papie-
rowych faktur.

Agencje�pośrednictwa�finansowego

zdecydowana większość płatności masowych w Polsce dokonywana jest w formie gotówko-
wej. Największy udział w rynku gotówkowych płatności masowych ma Poczta Polska. Na tym rynku 
funkcjonują również banki z dobrze rozwiniętą siecią punktów kasowych i agencji, a także agencje 
pośrednictwa finansowego przyjmujące wpłaty na rachunki bankowe (zarówno firmy rozwijające 
sieci punktów kasowych w całym kraju, jak i podmioty obecne tylko na rynku lokalnym).

W 2007 r. obserwowano wzrost wartości i liczby transakcji dokonywanych w agencjach 
pośrednictwa finansowego (tabela 3.1). Na koniec 2007 r. liczba podmiotów zajmujących się przyj-
mowaniem wpłat na rachunki bankowe (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą) wyniosła 129, a liczba punktów obsługi 10,4 tys.

10  Ang. Electronic Bill Presentment and Payment.

Wykres 3.4. Kwartalna wartość obrotów brutto i kwartalna liczba zleceń w systemie ELIXIR 
w latach 2004–2007

uwaga: do 30 czerwca 2004 r. oprócz systemu EliXiR funkcjonował również system SyBiR (system tradycyjnej izby rozliczeniowej służący 
do obsługi rozliczeń międzybankowych netto, w których wykorzystywano dokumenty papierowe). W pierwszej połowie 2004 r. udział tego 
systemu w obrotach KiR wynosił 1,1%.
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Tabela 3.1. Wartość i liczba transakcji dokonywanych w agencjach pośrednictwa finansowego 
w latach 2005–2007

2005 2006 2007

Wartość transakcji (w mln zł) 3 694,6 4 172,6 5 541,4

Liczba transakcji (w mln szt.) 31,9 39,3 46,5

Źródło: NBP.

Działalność agencji pośrednictwa finansowego nie jest nadzorowana przez żadną instytucję. 
zarówno w poprzednich latach, jak i w 2007 r. można było obserwować nieprawidłowości w dzia-
łaniu funkcjonujących na tym rynku podmiotów. W październiku 2007 r. jedna z największych firm 
na rynku podmiotów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe złożyła wniosek o ogłoszenie upa-
dłości. Ponadto w październiku 2007 r. zawiesiła działalność izba Gospodarcza Przedsiębiorstw 
Finansowych – organizacja zrzeszająca agencje pośrednictwa finansowego.

W 2007 r. została uchwalona dyrektywa o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (Pay-
ment Services Directive, PSD11), która powinna zostać wdrożona przez państwa członkowskie uE do 
1 listopada 2009 r. Dyrektywa PSD określa katalog usług płatniczych oraz wprowadza nową kate-
gorię dostawców tych usług – instytucje płatnicze, za które na rynku polskim można uznać m.in. 
agentów rozliczeniowych, wydawców kart płatniczych, a także agencje pośrednictwa finansowego. 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek wyznaczenia orga-
nów właściwych do udzielania zezwoleń i nadzoru nad instytucjami płatniczymi. W 2007 r. trwały 
robocze konsultacje między Ministerstwem Finansów, KNF i NBP w sprawie wyznaczenia organu 
nadzoru nad tymi instytucjami na polskim rynku. We wrześniu 2007 r. w ramach Rady Rozwoju Ryn-
ku Finansowego powołano grupę roboczą ds. usług płatniczych, która zajmie się zagadnieniem 
wdrożenia dyrektywy PSD do krajowego porządku prawnego.

Usługa�cash�back

W 2007 r. można było zaobserwować wzrost zainteresowania usługą cash back, umożliwia-
jącą podejmowanie niewielkich kwot pieniężnych (do 200 zł) przy płaceniu za zakupy kartą płat-
niczą. usługę tę na polskim rynku oferowało trzech agentów rozliczeniowych i jedna organizacja 
wydawców kart płatniczych współpracująca z pięcioma bankami. Według stanu na koniec lipca 
2007 r. z usługi tej można było skorzystać w około 3 tys. placówek usługowo-handlowych dys-
ponujących ponad 4 tys. terminali kasowych POS12. usługa cash back stanowi uzupełnienie sieci 
bankomatów, ułatwia klientom dostęp do gotówki i powinna przyczynić się do popularyzacji kart 
płatniczych.

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: rynki organizowa-
ne przez Giełdę 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 terminowych zawieranych na tej giełdzie.

11  Dyrektywa nr 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych 
na rynku wewnętrznym (Dz.urz. uE l319 z 2007 r., s. 1).
12  http://www.visa.pl.
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Giełda�Papierów�Wartościowych�w�Warszawie

Od 30 sierpnia 2007 r. GPW, oprócz regulowanego rynku giełdowego, prowadzi nieregulo-
wany rynek akcji NewConnect będący alternatywnym systemem obrotu (ASO). zgodnie z ustawą 
o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 r.13 ASO, wielostronne systemy obrotu papierami war-
tościowymi lub instrumentami rynku pieniężnego, mogą być tworzone przez podmioty prowadzące 
działalność maklerską oraz spółki prowadzące rynki regulowane14.

Ponadto w 2007 r. GPW podpisała porozumienia o współpracy z: ukraińską giełdą PFTS (ukr. 
Перша Фондова Торговельна Система), giełdą w Baku oraz wietnamską giełdą HOSE. W paź-
dzierniku 2007 r. stała się akcjonariuszem rumuńskiej giełdy instrumentów pochodnych SiBEX (GPW 
posiada 1,8% kapitału akcyjnego tej giełdy).

W ramach tworzenia rozwiązań mających ułatwić inwestorom dostęp do informacji o spół-
kach notowanych na giełdzie w maju 2007 r. GPW, we współpracy z PAP, uruchomiła serwis infor-
macyjny GPWinfoStrefa, a w październiku serwis internetowy poświęcony zagadnieniom ładu kor-
poracyjnego. W grudniu 2007 r. został uruchomiony portal internetowy poświęcony spółkom zagra-
nicznym notowanym na GPW.

W czerwcu 2007 r. nastąpiła wymiana komputera centralnego oraz części infrastruktury sys-
temu notującego WARSET. zmiany podyktowane były względami bezpieczeństwa, koniecznością 
zapewnienia odpowiedniego poziomu infrastruktury technicznej dla uczestników GPW, a także 
rosnącą aktywnością inwestorów.

Rynek�regulowany

W dniu 4 lipca 2007 r. Rada Nadzorcza GPW przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego – 
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW15. Nowy dokument zaczął obowiązywać 1 stycznia 
2008 r. i zastąpił zasady zawarte w dotychczas obowiązującym dokumencie Dobre praktyki w spół-
kach publicznych 2005. Nowy kodeks ładu korporacyjnego składa się z Preambuły i czterech części, 
które zawierają zasady dobrych praktyk skierowane do spółek giełdowych, zarządów, członków rad 
nadzorczych oraz akcjonariuszy. Spółki zobowiązane są do sporządzenia raportu dotyczącego sto-
sowania zasad ładu korporacyjnego i dołączenia go do raportu rocznego. Ponadto gdy określona 
zasada ładu korporacyjnego zawarta w ii, iii lub iV części kodeksu nie jest stosowana lub została 
naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu zawierającego informacje 
o tym, której zasady nie zastosowano, jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania oraz w ja-
ki sposób zamierza usunąć ewentualne skutki jej niezastosowania.

W porównaniu z poprzednim kodeksem w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 
ogólniej potraktowano niektóre zagadnienia. Większy nacisk położono na samoregulacyjny cha-
rakter kodeksów ładu korporacyjnego, np. zwiększono możliwości kształtowania zapisów regulami-
nu walnego zgromadzenia lub regulaminu rady nadzorczej przez spółki. W nowym kodeksie bra-
kuje jednak kilku istotnych elementów, m.in.: szczegółowych informacji opisujących okoliczności, 
w jakich można odwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy, oraz procedurę z tym związaną, uści-
ślenia roli niezależnych członków rady nadzorczej (np. poprzez wyszczególnienie decyzji, które nie 
mogą być podjęte bez ich akceptacji), a także odniesienia do interesów i roli interesariuszy16.

W marcu 2007 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady wyliczania indeksów giełdowych oraz 
kwalifikacji spółek do tych indeksów. indeks MiDWiG został zastąpiony przez mWiG40, a indeks 
WiRR indeksem sWiG80. Od 2 kwietnia 2007 r. wprowadzono również nowy podział rynku gieł-

13  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 1538).
14  Szerzej na temat ASO w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. Warszawa 2006, Narodowy Bank 
Polski.
15  uchwała nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (z późn. zm.).
16  Przez pojęcie interesariuszy (ang. stakeholders) rozumie się podmioty niemające udziału we własności, ale związane 
ze spółką lub zaangażowane w jej działanie – klientów, kontrahentów, wierzycieli, pracowników spółki, a także społe-
czeństwa oraz rządy narodowe.
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dowego17. Akcje i prawa do akcji wszystkich spółek notowanych na tym rynku są kwalifikowane do 
czterech nowych segmentów: MiNuS 5, 5 PluS, 50 PluS i 250 PluS. Do segmentu MiNuS 5 są zali-
czane akcje spółek, których kapitalizacja w złotych nie przekracza równowartości 5 mln euro, a do 
segmentu 5 PluS akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 50 mln euro. Spółki o kapitaliza-
cji od 50 do 250 mln euro znajdują się w segmencie 50 PluS, natomiast te, których kapitalizacja 
przekracza 250 mln euro, kwalifikowane są do segmentu 250 PluS. Wraz z wprowadzeniem nowej 
segmentacji GPW zaprzestała publikowania listy spółek zakwalifikowanych do dotychczasowych seg-
mentów PRiM i PluS.

Rynek�NewConnect

Dnia 30 sierpnia 2007 r. zaczął działać rynek akcji NewConnect, utworzony i prowadzony 
przez GPW (funkcjonuje on w ramach istniejącej infrastruktury technologicznej systemu WARSET). 
NewConnect jest alternatywnym systemem obrotu i przeznaczony jest dla małych i średnich przed-
siębiorstw o wysokim potencjale wzrostu.

Regulamin rynku NewConnect został przygotowany przez GPW, a zatwierdzony, przez KNF 
zgodnie z wymogami zapisanymi w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (art. 33). 
W związku z uruchomieniem NewConnect powstał Fundusz zabezpieczający rozliczenie transakcji 
zawartych w alternatywnym systemie obrotu, którego prowadzenie powierzono KDPW18. Ponadto 
w sierpniu 2007 r. powołano Komitet Doradczy NewConnect, którego rolą jest wyrażanie opinii na 
temat wszelkich istotnych problemów dotyczących rozwoju rynku NewConnect i zasad jego  
funkcjonowania.

Spółki, które chcą, by ich akcje były notowane na NewConnect, muszą nawiązać współpracę 
z autoryzowanym doradcą oraz animatorem rynku lub market-makerem. Rolą autoryzowanego 
doradcy, którym może być firma inwestycyjna lub doradcza, jest przygotowanie emitenta do debiu-
tu na NewConnect, wsparcie go w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz świadczenie usług 
doradztwa związanego z funkcjonowaniem na NewConnect. zadaniem animatora rynku lub mar-
ket-makera (funkcję tę pełnią firmy inwestycyjne) jest natomiast wspomaganie płynności obrotu 
instrumentami finansowymi danego emitenta. umowa spółki z autoryzowanym doradcą musi obej-
mować co najmniej jeden rok, a z animatorem rynku co najmniej dwa lata, od pierwszego dnia noto-
wania akcji danej spółki na NewConnect.

Obrót akcjami spółek na rynku NewConnect może odbywać się w dwóch systemach notowań. 
Spółki mają do wyboru system kierowany zleceniami, na którym działa animator rynku, lub system 
kierowany cenami, na którym działa market-maker. Animator rynku jest zobowiązany do utrzymania 
płynności akcji danej spółki; składa zlecenia ich kupna i sprzedaży, jednocześnie podając cenę oraz 
liczbę akcji, które chce kupić lub sprzedać. Nie musi być stroną transakcji. z kolei market-maker jest 
zobowiązany do podawania jedynie cen, po których jest skłonny sprzedać i kupić akcje danej spółki 
w trakcie sesji (tzw. kwotowanie). W odróżnieniu od animatora rynku zawsze jest stroną transakcji. 
Ponadto spółki, których akcje znajdą się w obrocie w systemie kierowanym zleceniami, mogą zde-
cydować, czy chcą być notowane w systemie notowań ciągłych, czy w systemie notowań jednolitych 
(z dwoma fixingami). Harmonogram sesji w przypadku rynku kierowanego zleceniami jest taki sam 
jak dla głównego rynku akcji GPW. zlecenia można składać od godz. 8.30 do 16.35. Na rynku kie-
rowanym cenami zlecenia można składać od godz. 9.30 do 16.10 (tabela 3.2).

17  uchwała nr 159/2007 zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie 
wyodrębnienia segmentów rynku regulowanego, zasad i procedur kwalifikacji do tych segmentów oraz zasad obliczania 
wartości rynkowej emitentów giełdowych i ustalania liczby akcji w wolnym obrocie.
18  Szerzej na ten temat patrz rozdział 3.5.
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Tabela 3.2. Harmonogram sesji na rynku NewConnect

Rynek kie�owany zleceniami – notowania ciągłe

godz. 8.30–9.30 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie):

– możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,

– transakcje nie są zawierane.

godz. 9.30 Faza otwarcia (określenie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu):

– zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,

– zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia.

godz. 9.30–16.10 Faza notowań ciągłych:

– możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,

– transakcje są zawierane.

godz. 16.10–16.20 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie):

– możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,

– transakcje nie są zawierane.

godz. 16.20 Faza zamknięcia (określenie kursu i zawarcie transakcji na zamknięciu):

– zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,

– zawierane są transakcje po kursie równym kursowi zamknięcia.

godz. 16.20–16.30 Dogrywka

godz. 16.30–16.35 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie):

– możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,

– transakcje nie są zawierane.

Rynek kierowany zleceniami – notowania jednolite

godz. 8.30–11.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie):

– możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,

– transakcje nie są zawierane.

godz. 11.00–11.15 Faza interwencji

godz. 11.15 Faza otwarcia (określenie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu):

– zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,

– zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia.

godz. 11.15–11.45 Dogrywka

godz. 11.45–14.45 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie):

– możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,

– transakcje nie są zawierane.

godz. 14.45–15.00 Faza interwencji

godz. 15.00 Faza otwarcia (określenie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu):

– zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,

– zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia.

godz. 15.00–15.30 Dogrywka

godz. 15.30–16.35 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie):

– możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,

– transakcje nie są zawierane.

Rynek kie�owany cenami – notowania ciągłe

godz. 9.30–16.10 Faza notowań ciągłych:

– składanie zleceń przez market-makerów (kwotowanie),

– składanie zleceń przez pozostałych członków rynku,

– zawieranie transakcji.

Źródło: GPW.
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Rynki�organizowane�przez�spółkę�MTS-CeTO

Spółka MTS-CeTO jest organizatorem Rynku MTS Poland oraz Rynku Papierów Wartościowych 
CeTO (RPW CeTO). W 2007 r. na rynku MTS Poland liczba uczestników wzrosła do 32 (z 29 
w 2006 r.). Wśród uczestników było 14 zagranicznych podmiotów (rok wcześniej 12). W dniu 
19 grudnia 2007 r. został uruchomiony Segment instytucjonalny, w którym mogą zawierać trans-
akcje banki pełniące na Rynku MTS Poland funkcje market-makera oraz dopuszczeni do działania 
inwestorzy kwalifikowani (w 2007 r. funkcjonował jeden inwestor kwalifikowany). Na koniec 2007 r. 
na rynku RPW CeTO status członka miało 12 instytucji (11 w 2006 r.), a status uczestnika mogącego 
dokonywać obrotu instrumentami finansowymi jedynie na własny rachunek miały dwie instytucje 
(jedna w 2006 r.). 

Warszawska�Giełda�Towarowa

W 2007 r. nie zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu WGT, na której notowane były walu-
towe kontrakty terminowe i opcje na te kontrakty, kontrakty terminowe na stopy procentowe oraz 
obligacje skarbowe. Niejasna była podstawa prawna obrotu instrumentami finansowymi na WGT19. 
Warszawska Giełda Towarowa nie miała bowiem zezwolenia na prowadzenie giełdy towarowej20.

Rejestr�Papierów�Wartościowych

W 2007 r. w funkcjonowaniu RPW nie zaszły istotne zmiany. Na koniec 2007 r. rachunki 
bonów skarbowych miało 50 banków, BFG i KDPW, natomiast w obrocie bonami pieniężnymi uczest-
niczyło 46 banków oraz BFG. Dane dotyczące liczby oraz wartości zarejestrowanych w RPW trans-
akcji bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi przedstawia tabela 3.3.

Tabela 3.3. Liczba i wartość zarejestrowanych w RPW transakcji bonami skarbowymi i bonami 
pieniężnymi w latach 2004–2007

Liczba t�ansakcji (w tys.) Wa�tość t�ansakcji (w mld zł)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Bony skarbowe 105,4 72,8 27,2 12,6 1 821,9 1 262,6 504,8 180,8

Bony pieniężne 1,5 2,4 1,6 1,5 209,8 1 162,7 1 137,0 1 106,2

uwagi: 
liczba transakcji dotyczy rynku wtórnego. 
Wartość transakcji obejmuje rynek pierwotny i wtórny.

Źródło: NBP.

Krajowy�Depozyt�Papierów�Wartościowych

Według stanu na koniec 2007 r. uczestnikami bezpośrednimi KDPW były 63 podmioty 
(w 2006 r. 60 podmiotów): 58 instytucji krajowych oraz 5 instytucji zagranicznych. W 2007 r. do 
454 wzrosła liczba emitentów zarejestrowanych w KDPW (na koniec 2006 r. było ich 361): 425 emi-
tentów krajowych i 29 emitentów zagranicznych. liczba operacji zaewidencjonowanych w KDPW, 
dotyczących wszystkich instrumentów finansowych, zwiększyła się do 19,4 mln (z 14,5 mln 
w 2006 r.). Podobnie jak w poprzednim roku znacznie wzrosła również wartość operacji zaewi-
dencjonowanych w KDPW (wykres 3.6).

W 2007 r. KDPW uruchomił połączenie operacyjne z depozytem estońskim, zwiększając do 
sześciu liczbę połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi. Po 
raz pierwszy wykorzystano również nieaktywne do tej pory połączenie z Euroclear, w związku 
z wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji spółki zagranicznej zgodnie z formułą podwójnych 
notowań (ang. dual-listing).

19  Komentarz do art. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.u. z 2005 r., nr 121, poz. 
1019) w: M. Dul, R. Jastrzębski, Giełdy towarowe. Komentarz, Warszawa 2006, Dom Wydawniczy ABC.
20  http://www.knf.gov.pl/komisja_i_urzad_komisji/ostrzezenia_publiczne/index.html.
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W 2007 r. kontynuowano modyfikację systemu depozytowo-rozliczeniowego, zakładającą m.in. 
stworzenie nowej struktury kont, jednolitej dla rynku terminowego i kasowego. Na obu rynkach będzie 
składało się na nią dziewięć elementów, m.in. kod instytucji, typ własności, typ uczestnika, status aktywów. 
Wprowadzony zostanie też numer klasyfikacyjny klienta (NKK), który na rynku terminowym zastąpi  
obecnie funkcjonujący numer identyfikacyjny klienta (NiK). Nowy system ma się ponadto charakteryzować 
przetwarzaniem zleceń rozliczeniowych w czasie rzeczywistym, automatyzacją zadań realizowanych 
przez KDPW i uczestników systemu, jednolitym oprogramowaniem oraz łatwością rozbudowy systemu 
i jego modyfikowania. Poza tym nowy system ma umożliwiać składanie dyspozycji stałych, czyli zleceń 
wykonywania instrukcji z określoną częstotliwością i w określonym czasie. uruchomienie nowego syste-
mu depozytowo-rozliczeniowego KDPW planowane jest na wrzesień 2008 r. KDPW w dalszym ciągu nie 
pełni jednak funkcji centralnego partnera rozliczeniowego na polskim rynku (ang. Central Counterparty, 
CCP), przejmującego prawne zobowiązania uczestników rozliczających.

W 2007 r. KDPW rozpoczął prowadzenie rozliczeń i rozrachunku transakcji zawieranych 
na nowej platformie obrotu GPW – NewConnect oraz administrowanie funduszem zabezpieczają-
cym rozliczanie transakcji zawieranych na tym rynku.

Izba�Rozliczeniowa�WGT

W 2007 r. nie zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu izby Rozliczeniowej WGT, która speł-
nia zadania związane z rozliczaniem transakcji terminowych zawartych na WGT. 
W 2007 r. na WGT status członka rozliczającego miało sześć podmiotów (rok wcześniej pięć), przy 
czym członkostwo jednego podmiotu zostało zawieszone.

3.4. Projekty europejskie dotyczące infrastruktury rynku finansowego

Na rynku europejskim są realizowane projekty, które wywierają duży wpływ na funkcjonowa-
nie infrastruktury polskiego rynku finansowego. Dotyczą one systemu płatniczego (TARGET2 oraz 
SEPA), a także systemu rozrachunku papierów wartościowych (inicjatywa European Code of Con-
duct for Clearing and Settlement). Przygotowywane są również rozwiązania, które w przyszłości, jeśli 
zapadnie decyzja o ich realizacji, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie podmiotów obecnych na 
polskim rynku finansowym. Są to: projekt TARGET2-Securities oraz propozycja EBC dotycząca zarzą-
dzania zabezpieczeniami ustanawianymi w ramach operacji kredytowych Eurosystemu (Collateral 
Central Bank Management, CCBM2).

System�TARGET2

W dniu 19 listopada 2007 r. został uruchomiony system TARGET2 (T2), który docelowo ma 
zastąpić system TARGET. Migracja poszczególnych państw uE do systemu T2 została podzielona na 
trzy etapy: pierwsze osiem krajów przeniosło rozliczenia na wspólną platformę techniczną (Single 
Shared Platform, SSP) 19 listopada 2007 r., kolejne siedem zrobi to 18 lutego 2008 r., a ostatnia gru-

Wykres 3.6. Wartość operacji zaewidencjonowanych w KDPW w latach 2000–2007

Źródło: KDPW.
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pa krajów, w tym Polska, 19 maja 2008 r. W systemie T2, podobnie jak w systemie TARGET, mogą 
uczestniczyć kraje pozostające poza strefą euro21. Stanowiły one aż połowę pierwszej grupy migra-
cyjnej (Cypr, litwa, Łotwa i Malta).

W okresie od listopada 2007 r. do maja 2008 r. systemy TARGET i T2 będą funkcjonować rów-
nolegle. Dnia 19 maja 2008 r. system T2 ostatecznie zastąpi funkcjonujący od 1999 r. system TAR-
GET. Dla każdej z grup migracyjnych przewidziany został czteroletni okres przejściowy, w ciągu któ-
rego możliwe będzie pośrednictwo banków centralnych poszczególnych krajów w dostępie do sys-
temu T2 (przez krajowe systemy RTGS funkcjonujące jako elementy systemu T2 w środowisku kra-
jowym). zgodnie z decyzją EBC banki centralne są zobligowane do zaprzestania pośredniczenia 
w przeprowadzaniu rozliczeń na SSP po zakończeniu czteroletniego okresu przejściowego. Pod-
mioty, które zdecydują się skorzystać z pośrednictwa banku centralnego, będą zatem musiały pod-
jąć decyzję, czy po okresie przejściowym dokonywać rozliczeń bezpośrednio na wspólnej platformie 
technicznej, czy wybrać innego pośrednika będącego uczestnikiem bezpośrednim T2 (bank krajowy 
lub zagraniczny). Proces przechodzenia z systemu TARGET do systemu T2 przedstawia tabela 3.4.

System T2 jest, w odróżnieniu do systemu TARGET, systemem scentralizowanym. Rozliczenia 
odbywają się na wspólnej platformie technicznej, którą zbudowały trzy banki centralne: Francji 
(Banque de France), Niemiec (Deutsche Bundesbank) oraz Włoch (Banca d’italia). Pod względem 
prawnym system T2 składa się z krajowych systemów RTGS, które są prowadzone przez narodowe 
banki centralne i EBC oraz działają zgodnie z prawem poszczególnych krajów. System T2 zapewnia 
taki sam zakres usług podstawowych (tzw. core services oferowane w ramach modułów obowiąz-
kowych systemu) wszystkim uczestnikom bez względu na ich lokalizację. umożliwia również, ofe-
rując wybór spośród kilku oferowanych modułów dodatkowych, dostosowywanie zakresu wyko-
rzystywanych usług do potrzeb uczestników. System T2 charakteryzuje się: bezpieczeństwem reali-
zacji płatności i zaawansowanymi mechanizmami zapewniającymi ciągłość jego działania, jednolitą 
strukturą cenową (jednolity poziom opłat za transakcje krajowe i transgraniczne oraz transakcje sys-
temów zewnętrznych) oraz zaawansowanymi mechanizmami zarządzania płynnością. Dla bezpo-
średnich uczestników systemu T2 ważne są także: większa automatyzacja i krótszy czas realizacji 
płatności niż w systemie TARGET, niższe opłaty niż w przypadku uczestnictwa pośredniego, poten-
cjalne zwiększenie liczby klientów dzięki łatwiejszemu dostępowi do europejskiego rynku oraz moż-
liwość świadczenia usług pośrednictwa w dostępie do systemu T2.

Projekt�SEPA�–�Jednolity�Obszar�Płatności�w�Euro

SEPA jest projektem, w ramach którego w 31 krajach Europy (27 państwach unii Europejskiej, 
islandii, lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii) zostaną wprowadzone trzy paneuropejskie instrumenty 
płatnicze (SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit oraz SEPA Cards). Realizację projektu SEPA, którego 
głównym koordynatorem jest Europejska Rada Płatnicza (European Payments Council, EPC), zaplanowa-
no w trzech etapach. Od 2004 r. do czerwca 2006 r. trwała faza projektowania standardów instru-
mentów płatniczych oraz standardów rozliczeń. Do końca 2007 r. trwał drugi etap, w trakcie którego 
uczestnicy rynku finansowego przygotowywali się do stosowania nowych instrumentów i standardów 
rozliczeń. Celem ostatniego etapu, którego zakończenie zaplanowano na koniec 2010 r., są implemen-

21  Dla krajów, które przyjęły wspólną walutę, uczestnictwo w systemie TARGET2 jest obowiązkowe.

Tabela 3.4. Proces przechodzenia z systemu TARGET do systemu TARGET2

Grupy 
migracyjne Kraje Termin migracji do T2 Te�min zakończenia 

ok�esu p�zejściowego

Grupa 1 Austria, Cypr, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, 
Niemcy, Słowenia 19 listopada 2007 r. 18 listopada 2011 r.

Grupa 2 Belgia, Finlandia, Francja, Irlandia, Holandia, 
Portugalia, Hiszpania 18 lutego 2008 r. 17 lutego 2012 r.

Grupa 3 Dania, Estonia, Grecja, Włochy, Polska 19 maja 2008 r. 18 maja 2012 r.

Źródło: NBP.
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tacja nowych instrumentów oraz stopniowe zastępowanie narodowych instrumentów płatniczych instru-
mentami SEPA. Projekt SEPA realizują głównie banki. To one muszą dostosować swoje systemy do 
nowych, wspólnych standardów technicznych oraz uruchomić paneuropejskie instrumenty płatnicze.

zgodnie z harmonogramem realizacji SEPA w styczniu 2008 r. zacznie funkcjonować polece-
nie przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer), a także rozpocznie się okres przejściowy przeznaczony na 
dostosowywanie kart płatniczych do zasad SEPA. uruchomienie polecenia zapłaty SEPA nie będzie 
możliwe od początku 2008 r., gdyż wymaga wprowadzenia do krajowych porządków prawnych 
państw uE Dyrektywy o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (Payment Services Directive, 
PSD), co powinno nastąpić najpóźniej do 1 listopada 2009 r.

W każdym z państw SEPA powołano organizacje, których zadaniem jest implementacja SEPA 
w środowisku krajowym. W Polsce ośrodek koordynacji programu SEPA (SEPA Polska) działa przy 
związku Banków Polskich (zBP). Programem SEPA w Polsce steruje SEPA Forum Polska. W 2007 r. 
w ramach przygotowywania polskiego środowiska bankowego do stosowania nowych instrumen-
tów SEPA odbywały się m.in. spotkania grup roboczych funkcjonujących w ramach SEPA Polska (ds. 
polecenia przelewu, polecenia zapłaty, kart, gotówki oraz infrastruktury). Wdrażano również 
poszczególne komponenty SEPA (polecenie przelewu, polecenie zapłaty, płatności kartowe, płat-
ności gotówkowe, infrastruktura) oraz opracowywano dokument Krajowy plan implementacji i mi-
gracji SEPA22, a także prowadzono prace nad dokumentami wchodzącymi w jego skład. Przewidy-
wany proces wprowadzenia SEPA w Polsce przedstawiono na schemacie 3.1.

22  Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA, październik 2007, Warszawa, SEPA Polska, związek Banków Polskich.

Schemat 3.1. Proces wprowadzenia SEPA w Polsce

1 Europay MasterCard Visa – standard kart chipowych

Źródło: Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA, październik 2007, Warszawa, SEPA Polska, związek Banków Polskich.

Karty 
płatnicze 

SEPA

28.01.2008 – początek migracji, polskie banki przystępują do systemu  
Polecenia Przelewu SEPA i oferują klientom krajowe i transgraniczne usługi
31.12.2010 – zakończenie migracji, krajowe i transgraniczne płatności  
w euro dokonywane są zgodnie z zasadami i standardami SEPA

Początek migracji zależy od terminu wprowadzenia dyrektywy PSD,  
nie wcześniej niż 1 listopada 2009 r.
Zakończenie migracji zależne od daty rozpoczęcia mogracji, postępów  
we wdrażaniu PSD oraz zapotrzebowania rynkowego.

01.01.2008 – początek migracji
01.01.2008–31.12.2010 – okres przejściowy, stopniowe zastępowa-
nie kart z paskiem magnetycznym kartami EMV1, przystosowywanie 
terminali oraz bankomatów
31.12.2010 – zakończenie migracji

Polecenie 
zapłaty 
SEPA

Polecenie 
przelewu 

SEPA
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�Kodeks�postępowania�podmiotów�tworzących�infrastrukturę�europejskiego�
rynku�finansowego�–�European�Code�of�Conduct�for�Clearing�and�Settlement

Kodeks postępowania podmiotów tworzących infrastrukturę europejskiego rynku finansowe-
go23 podpisali w listopadzie 2006 r. członkowie trzech organizacji środowiskowych zrzeszających 
podmioty tworzące infrastrukturę europejskiego rynku finansowego (Federacji Europejskich Giełd 
Papierów Wartościowych FESE, Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Partnerów Rozliczenio-
wych EACH oraz Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych 
ECSDA). Kodeks składa się z trzech części, które dotyczą: przejrzystości cenowej i przejrzystości 
świadczenia usług (część pierwsza), umożliwienia współpracy operacyjnej pomiędzy sygnatariuszami 
kodeksu (część druga) oraz niewiązania świadczonych przez te instytucje usług w pakiety i dostoso-
wania zasad księgowości (część trzecia). W 2007 r. minął termin dostosowania się sygnatariuszy 
kodeksu do postanowień zawartych w jego trzeciej części (do pierwszej części kodeksu sygnatariusze 
mieli się dostosować do końca 2006 r., czas na dostosowanie się do części drugiej upłynął w połowie 
2007 r.). Oznacza to, że zarówno KDPW jako członek ECSDA, jak i GPW jako członek FESE od 
1 stycznia 2008 r. zobowiązały się do przestrzegania wszystkich zasad kodeksu.

W 2007 r. trwały prace mające na celu usprawnienie stosowania postanowień Kodeksu. Na 
początku 2007 r. ECSDA powołała grupę roboczą Price Comparability Task Force, której głównym 
zadaniem było wypracowanie standardów, które umożliwią ECSDA realizację postanowień doty-
czących przejrzystości cenowej i przejrzystości świadczenia usług wśród swoich instytucji członkow-
skich. Rezultatem prac prowadzonych w tej grupie była tzw. conversion table, która ma ułatwić 
klientom porównywanie usług oferowanych przez sygnatariuszy kodeksu i związanych z tym opłat. 
W kwietniu 2007 r. powstała grupa robocza zajmująca się współpracą operacyjną pomiędzy sygna-
tariuszami kodeksu (Joint Working Group on Access & interoperability). Wynikiem jej pracy było sfor-
mułowanie wytycznych w zakresie współpracy operacyjnej zawartych w dokumencie Access and 
Interoperability Guideline (instytucje infrastruktury podpisały go w lipcu 2007 r.).

W celu obserwacji postępów we wdrażaniu zapisów kodeksu KE utworzyła specjalną Grupę 
Monitorującą (Monitoring Group of the Code of Conduct on Clearing and Settlement, MOG). z ana-
lizy MOG wynika, że kodeks miał znaczny wpływ na poprawę przejrzystości cen. W większości przy-
padków spełniany był obowiązek publikowania na stronie internetowej informacji nt. wszystkich 
świadczonych usług i ich cen. Początkowo niewystarczające okazały się jednak informacje dotyczące 
zasad udzielania rabatów oraz przykłady ustalania opłat dla różnych kategorii klientów. Na popra-
wę sytuacji w tym zakresie powinno wpłynąć pełne zastosowanie zaproponowanej przez ECSDA 
conversion table. MOG stwierdziła także, że sygnatariusze kodeksu korzystają z opracowanych 
wytycznych dotyczących współpracy operacyjnej oraz przygotowują się do zastosowania zasad trze-
ciej części kodeksu24.

Projekt�TARGET2-Securities

Projekt utworzenia platformy TARGET2-Securities (T2S) został przedstawiony przez EBC w lip-
cu 2006 r. Platforma ta ma umożliwiać rozrachunek w euro w pieniądzu banku centralnego25 trans-
akcji, których przedmiotem są papiery wartościowe. Rozrachunek transakcji ma się obywać wg tych 
samych procedur, na tej samej platformie technicznej i w tym samym czasie, co rozliczenia pie-
niężne w systemie T2.

W marcu 2007 r. Rada zarządzająca EBC zdecydowała, że realizacja projektu T2S jest uza-
sadniona. W kwietniu 2007 r. rozpoczęto, zakończone dwa miesiące później, konsultacje rynkowe 
dotyczące kształtu i zakresu działania platformy T2S. W konsultacjach tych wzięły udział głównie 
pojedyncze banki, związki banków i centralne depozyty papierów wartościowych. Na 57 otrzyma-
nych odpowiedzi 65% zawierało pełne poparcie dla projektu, a 26% instytucji częściowo lub cał-

23  European Code of Conduct for Clearing and Settlement. 7 November 2006, FESE, EACH, ECSDA.
24  Szerzej na ten temat w: European Commission, w: European Commission, Fourth meeting of the Monitoring Group (MOG), Brussels, 10 October 
2007.
25  Transfer funduszy związany z transakcją opiera się na zmianie sald w księgach banku centralnego.
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kowicie nie zgodziło się z jego założeniami26. Konsultacje pozwoliły na doprecyzowanie szczegółów 
projektu (m.in. rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zakresu zadań wykonywanych przez T2S 
oraz niektórych prawnych aspektów funkcjonowania nowego rozwiązania), a także identyfikację 
obszarów wymagających dalszej analizy. W maju 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie utworzonej 
przez EBC grupy roboczej (Advisory Group), której zadaniem jest sformułowanie wymagań użyt-
kowników T2S (user requirements), podsumowanie opinii płynących z rynku dotyczących tych wyma-
gań, a także przekazywanie porad i wskazówek sześciu technicznym grupom pracującym nad szcze-
gółowymi rozwiązaniami platformy T2S. W grudniu 2007 r. rozpoczęto kolejne konsultacje z uczest-
nikami rynku dotyczące wymagań użytkowników oraz metodyki służącej do przeprowadzenia ana-
lizy kosztów i korzyści funkcjonowania T2S.

Do połowy 2008 r. planowane jest zakończenie prac nad sformułowaniem wymagań użyt-
kowników T2S, przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem nowego 
rozwiązania oraz analizy podstaw prawnych funkcjonowania T2S, zarządzania nim i jego relacji 
z otoczeniem. EBC przewiduje, że uruchomienie T2S przyniesie sektorowi finansowemu korzyści rzę-
du ponad 225 mln euro rocznie27. Będą one wynikały m.in. z konsolidacji interfejsów technicznych 
użytkowników (zastąpienie kilku interfejsów w centralnych depozytach jednym interfejsem w T2S), 
redukcji kosztów osobowych obsługi rozrachunku wynikającej z uproszczenia tego procesu, a także 
sprawniejszego zarządzania zabezpieczeniami przez uczestników rynku. Jednorazowe koszty uru-
chomienia platformy T2S (szacowane na 200 mln euro, a wynikające głównie z konieczności dosto-
sowania procesów operacyjnych i systemów informatycznych użytkowników do jednolitych tech-
nicznych wymagań nowego rozwiązania) mogą jednak zniechęcać centralne depozyty do przystą-
pienia do tego systemu. uruchomienie T2S jest wstępnie planowane na 2013 r.

Projekt�CCBM2

W marcu 2007 r. Rada zarządzająca ECB zadecydowała o dokonaniu rewizji procedur doty-
czących zarządzania zabezpieczeniami ustanawianymi w ramach operacji kredytowych Eurosystemu. 
Podmioty uczestniczące w operacjach kredytowych Eurosystemu mogą uzyskać finansowanie tylko 
od banku centralnego kraju, w którym mają siedziby. Jako zabezpieczenie wymagane przy tego typu 
operacjach mogą wykorzystać zarówno uznane za kwalifikowane do tego celu aktywa krajowe, jak 
i wyemitowane w innych krajach. ustanowienie zagranicznych aktywów kwalifikowanych jako 
zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu lub w ramach wspomagania płynności 
w systemie TARGET jest możliwe dzięki wykorzystaniu systemu CCBM (Correspondent Central Ban-
king Model) lub kwalifikowanych do takiego celu połączeń pomiędzy systemami rozrachunku papie-
rów wartościowych.

System CCBM funkcjonuje na podstawie wewnętrznych bilateralnych porozumień pomiędzy 
bankami centralnymi poszczególnych krajów i w związku z tym charakteryzuje się różnym stopniem 
automatyzacji operacji. System ten miał funkcjonować jedynie do czasu wypracowania przez rynek 
innego mechanizmu. Do tej pory jedynym alternatywnym rozwiązaniem dla systemu CCBM są połą-
czenia pomiędzy systemami rozrachunku papierów wartościowych kwalifikowane na potrzeby ope-
racji kredytowych Eurosystemu28. Są one jednak rzadko wykorzystywane do tego celu.

Stosowany obecnie zdecentralizowany system CCBM, wykorzystywany do ustanawiania zabez-
pieczenia na aktywach zagranicznych, ma zostać zastąpiony wspólną platformą CCBM2 (Collateral 
Central Bank Management). Ma ona umożliwiać bankom centralnym strefy euro akceptowanie 
zabezpieczenia ustanawianego na aktywach wyemitowanych zarówno w kraju, jak i za granicą, 
w ramach jednej platformy technicznej. Ma być również w pełni kompatybilny z systemem T2 oraz 
platformą T2S. Jego uruchomienie powinno ułatwić współpracę pomiędzy bankami centralnymi 
a podmiotami przedstawiającymi zabezpieczenie, a także przyczynić się do optymalizacji kosztów 

26  Szerzej na ten temat w: T2S Progress Report, Frankfurt, October 2007, European Central Bank.
27  T2S Progress Report, Frankfurt, October 2007, European Central Bank.
28  W procesie ustanawiania zabezpieczenia na zasadzie transgranicznej przy zastosowaniu połączeń pomiędzy cen-
tralnymi depozytami relacja transgraniczna zachodzi pomiędzy depozytami, a nie między bankami centralnymi, jak w sys-
temie CCBM. Szerzej na ten temat na stronie internetowej EBC: http://www.ecb.int/paym/coll/coll/html/index.en.html.
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transferu zabezpieczenia oraz poprawić jakość zarządzania płynnością przez te podmioty. Wspólna 
platforma techniczna pozwoli bankom centralnym na racjonalizację ich wewnętrznych procedur 
akceptowania zabezpieczenia. Jednolite narzędzia komunikacyjne umożliwią natomiast wszystkim 
uczestnikom operacji kredytowych (bankom centralnym i komercyjnym) monitorowanie przepływu 
instrukcji w czasie rzeczywistym.

W kwietniu 2007 r. rozpoczęto konsultacje rynkowe dotyczące głównych założeń funkcjono-
wania CCBM2. EBC otrzymał odpowiedzi od siedmiu organizacji środowiskowych rynku finansowe-
go i od siedmiu indywidualnych podmiotów. uczestnicy konsultacji w większości zgadzali się ze 
wstępnymi założeniami projektu. Wyniki konsultacji, opublikowane w październiku 2007 r.29, zosta-
ną wykorzystane podczas przygotowywania szczegółowych rozwiązań technicznych tego projektu.

3.5. Systemy ochrony uczestników rynku

W 2007 r. nie zmieniły się zasady funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, sys-
temów ochrony uczestników rynku kapitałowego, funduszu gwarancyjnego sektora funduszy eme-
rytalnych oraz Programu Ochrony Oszczędności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- 
Kredytowych30.

W 2007 r. znowelizowano ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym (uFG) i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych31, jednak nie wpły-
nęło to istotnie na funkcjonowanie uFG. zgodnie z zapisami ustawowymi32 1 stycznia 2007 r. rów-
nież podwyższono górną granicę środków objętych obowiązkowym systemem rekompensat KDPW 
do wysokości równowartości w złotych 19 tys. euro. Ponadto w 2007 r. w związku z uruchomieniem 
rynku NewConnect został utworzony Fundusz zabezpieczający rozliczenie transakcji zawartych w al-
ternatywnym systemie obrotu.

�Fundusz�zabezpieczający�rozliczenie�transakcji�zawartych�w�alternatywnym�
systemie obrotu

Fundusz zabezpieczający rozliczenie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu 
organizowanym przez GPW (NewConnect) prowadzony jest przez KDPW. Tworzony jest z wpłat 
uczestników rozliczających KDPW w zakresie transakcji zawieranych na rynku NewConnect. Fundusz 
składa się z zasobu podstawowego i rezerwowego. Wpłaty do zasobu podstawowego podlegają 
aktualizacji w każdym dniu, w którym w KDPW dokonuje się rozliczeń transakcji zabezpieczonych 
środkami funduszu. zasób rezerwowy tworzą m.in. przychody z lokowania środków zasobu  
podstawowego.

Środki funduszu mogą zostać wykorzystane:

1)  do spełnienia w terminie świadczenia uczestnika KDPW, jeśli z powodu braku pokrycia na 
rachunku pieniężnym nie wykonuje on swych zobowiązań wynikających z rozliczeń trans-
akcji zawartych na NewConnect;

2)  na pokrycie różnic pomiędzy ceną papierów wartościowych, będących przedmiotem trans-
akcji zawartej na NewConnect, której rozrachunek został zawieszony, a ceną ich zbycia lub 
nabycia; środki funduszu wykorzystuje się wówczas, gdy rozrachunek takiej transakcji 

29  European Central Bank, Outcome of the Initial Consultation on the CCBM2 – the Next Generation of Collateral 
Management, Frankfurt, October 2007.
30  Szerzej na temat systemów ochrony uczestników rynku w poprzednich edycjach opracowania NBP Rozwój systemu 
finansowego w Polsce.
31  ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.u. 
z 2007, nr 102 poz. 691). Szerzej na temat nowelizacji tej ustawy w rozdziale 2.
32  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 1538).
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wymaga zbycia lub nabycia papierów wartościowych w celu spełnienia świadczenia na 
rzecz uczestnika, który nie spowodował zawieszenia rozrachunku transakcji33;

3)  w celu udzielenia pożyczki uczestnikowi rozliczającemu, jeśli nie ma on środków pienięż-
nych na rozliczenie transakcji objętych funduszem, ponieważ inny uczestnik nie dostarczył 
papierów wartościowych, które miały służyć do pozyskania środków pieniężnych potrzeb-
nych do rozliczenia.

Środki funduszu uruchamiane są w pierwszej kolejności z wpłaty do zasobu podstawowego 
oraz z udziału w zasobie rezerwowym uczestnika, który nie wykonuje obowiązków wynikających 
z rozliczeń transakcji. W szczególnych przypadkach zarząd KDPW może zdecydować o uruchomie-
niu środków funduszu w wysokości przekraczającej wpłatę tego uczestnika.

3.6. Instytucje zwiększające przejrzystość informacyjną

Biuro�Informacji�Kredytowej

Podstawowym przedmiotem działalności BiK są: gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja 
danych w formie raportów kredytowych o historii kredytowej klientów indywidualnych banków 
i SKOK-ów. informacje znajdujące się w BiK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, które pro-

33  Jeżeli wpłaty do funduszu zabezpieczającego dokonane przez uczestnika, który spowodował zawieszenie rozrachun-
ku, nie zapewniają wykonania jego zobowiązań w pełnym zakresie, zarząd KDPW decyduje o nierealizowaniu rozliczenia 
i rozrachunku na rzecz tego uczestnika oraz zbyciu lub nabyciu (zależnie od okoliczności) papierów wartościowych będą-
cych przedmiotem transakcji w celu zrealizowania rozliczenia i rozrachunku na rzecz uczestnika będącego drugą stroną 
rozliczenia.

Wykres 3.7. Liczba raportów kredytowych oraz ocen scoringowych udostępnianych przez BIK 
w latach 2001–2007

Źródło: BiK.
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wadzą lub prowadziły banki oraz SKOK-i – zarówno spłacanych nieterminowo, jak i obsługiwanych 
prawidłowo. Możliwość tworzenia przez BiK pozytywnej historii zadłużenia ułatwia bankom podej-
mowanie decyzji o udzielaniu kredytów. Dla klientów terminowo wywiązujących się ze zobowiązań 
(w bazie BiK około 95% historii kredytowych ma charakter pozytywny) może to oznaczać uzyskanie 
kredytu na korzystniejszych warunkach. Dane gromadzone przez BiK mogą być również przydatne 
do szacowania parametrów ryzyka w ramach stosowanej przez banki metody wewnętrznych ratin-
gów w procesie obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego.

W 2007 r. wzrosła liczba podmiotów uczestniczących w systemie wymiany informacji – BiK 
współpracowało z 49 bankami komercyjnymi (43 przed rokiem) i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczęd-
nościowo-Kredytową. liczba raportów kredytowych udostępnionych przez BiK wzrosła w 2007 r. 
o 32% w porównaniu z poprzednim rokiem, sporządzono również więcej ocen scoringowych 
(wykres 3.7). W 2007 r. baza danych BiK zawierała informacje o 40,8 mln rachunków kredytowych, 
z których większość stanowiły rachunki dotyczące kredytów na zakup towarów, usług i papierów 
wartościowych oraz rachunki dotyczące pożyczek (wykres 3.8). W 2007 r. BiK prowadziło również 
prace nad uruchomieniem systemu informacji o przedsiębiorstwach (BiK – Przedsiębiorca). udo-
stępnienie raportów kredytowych z tego systemu jest planowane na sierpień 2008 r.

Instytucje�oceniające�ryzyko�inwestycyjne�podmiotów�(agencje�ratingowe)

W Polsce zarejestrowana była jedna agencja ratingowa – Fitch Polska. W 2007 r. nadała ona 
rating dwóm bankom, trzem miastom, dwóm spółkom ubezpieczeniowym oraz czterem emisjom 
obligacji (w tym jednej emisji obligacji przychodowych). Na koniec 2007 r. rating nadany przez Fitch 
Polska miało pięć emisji obligacji (w tym dwie emisje obligacji przychodowych) oraz następujące 
podmioty: 12 banków, 3 województwa, 17 miast, 5 przedsiębiorstw (w tym jedno przedsiębiorstwo 
leasingowe), 2 spółki ubezpieczeniowe oraz Rzeczpospolita Polska jako kraj.
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instytucje finansowe

4 .1 . Banki1

W 2007 r. rozwojowi sektora bankowego w Polsce sprzyjały korzystne warunki makroeko-
nomiczne oraz związana z tym poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw i sytuacji materialnej 
gospodarstw domowych. Tempo wzrostu aktywów sektora bankowego2 było po raz kolejny znacz-
nie wyższe niż tempo wzrostu gospodarczego. Spowodowało to, że stopień „ubankowienia” wyra-
żany relacją aktywów sektora bankowego do PKB wzrósł z 65,1% w 2006 r. do 68,1% w 2007 r. 
Średni poziom tego wskaźnika dla pozostałych czterech krajów, które łącznie z Polską są zaliczane 
do grupy CEC-5, wynosił w 2007 r. 104,4% (w Słowenii 126,6%, w Czechach 105,4%, na Węgrzech 
96,0%, a na Słowacji 89,7%).

Najważniejszym źródłem przyrostu aktywów był wzrost kredytów dla gospodarstw domo-
wych, a zwłaszcza kredytów mieszkaniowych. Wysoka dynamika akcji kredytowej była również 
wynikiem szybkiego tempa wzrostu zadłużenia sektora przedsiębiorstw w bankach. Szybki wzrost 
kredytów spowodował istotną zmianę w bilansie sektora bankowego. W drugiej połowie roku, po 
raz pierwszy w historii, wartość kredytów udzielonych podmiotom niefinansowym przewyższyła 
wartość zgromadzonych przez nie depozytów. Dla niektórych banków oznaczało to wyzwanie 
w zakresie dalszego finansowania akcji kredytowej.

Szybkie tempo wzrostu kredytów spowodowało, że banki uzyskały wyższe przychody z tytu-
łu odsetek i prowizji, co wraz z umiarkowanym wzrostem kosztów działania i utrzymaniem rela-
tywnie niskiego poziomu salda rezerw (odpisów) pozwoliło im osiągnąć bardzo dobre wyniki 
finansowe. Potrzeba sfinansowania dynamicznie rozwijającej się działalności kredytowej była jed-
ną z głównych przyczyn nasilenia się konkurencji w sektorze bankowym w obszarze detalicznych 
produktów lokacyjnych. istotny wzrost depozytów bankowych odnotowano w drugiej połowie 
2007 r. ze względu na kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych oraz będące jego 
skutkiem zaburzenia na światowych rynkach finansowych depozyty bankowe były coraz częściej 
postrzegane jako bezpieczniejsza forma lokowania oszczędności względem alternatywnych form 
oszczędzania, takich jak tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Na skutek spadku cen akcji 
na GPW część inwestorów wycofywała środki z funduszy inwestycyjnych oraz bezpośrednio zain-
westowane na giełdzie i lokowała je w bankach, które coraz silniej konkurowały między sobą, pod-
nosząc oprocentowanie depozytów.

W 2007 r. opublikowano pakiet uchwał przenoszących do polskiego prawa dyrektywy uE 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE, zwane łącznie dyrektywą CRD. Dla banków oznaczało to zakoń-
czenie przygotowań do stosowania od 1 stycznia 2008 r. zapisów dyrektywy uwzględniających 
specyfikę polskiego systemu bankowego. Ponadto 13 marca 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego 
wydała uchwałę w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności3. Przepisy uchwały obo-
wiązują od 1 stycznia 2008 r., jednak już w 2007 r. banki podejmowały prace mające na celu speł-

1  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, dane o sektorze bankowym w 2007 r. zostały zaczerpnięte z bazy danych sprawozdaw-
czych 2 września 2008 r. Dane za lata wcześniejsze mogą się różnić od prezentowanych w poprzednim raporcie, ponie-
waż uwzględniają korekty przekazane przez banki.
2  Aktywa sektora bankowego nie obejmują aktywów banków nieprowadzących działalności operacyjnej oraz banków 
w likwidacji.
3  uchwała nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm 
płynności (Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 3, poz. 11). 
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nienie jej wymogów4 dotyczących m.in. pomiaru ryzyka płynności za pomocą nadzorczych miar 
płynności krótkoterminowej i długoterminowej, płynności płatniczej oraz monitorowania niedo-
pasowania terminów płatności.

Poza przygotowaniami do spełnienia obowiązków wynikających z dyrektywy CRD oraz 
uchwały dotyczącej norm płynności banki musiały również dostosowywać procedury sprzedaży 
instrumentów finansowych do dyrektywy MiFiD. Ponadto kontynuowały prace nad wdrażaniem 
nowych pakietów sprawozdawczych, tj. pakietu sprawozdawczości finansowej FiNREP oraz pakie-
tu sprawozdawczości w zakresie adekwatności kapitałowej COREP.

4.1.1. Ewolucja wielkości i struktury sektora bankowego

W 2007 r. tempo wzrostu aktywów sektora bankowego wyniosło 16,6% (w 2006 r. 16,1%) 
i na koniec roku osiągnęły one wartość 794,95 mld zł, z czego aktywa banków komercyjnych 
wyniosły 746,0 mld zł, a banków spółdzielczych 48,9 mld zł (wykres 4.1.1). udział aktywów ban-
ków komercyjnych oraz banków spółdzielczych w aktywach sektora bankowego nie zmienił się 
w porównaniu z 2006 r. i na koniec 2007 r. wyniósł, odpowiednio, 93,8% oraz 6,2%. Banki komer-
cyjne rozwijały się nieznacznie szybciej niż banki spółdzielcze, co oznacza zmianę tendencji obser-
wowanej w ostatnich latach. Wysokie tempo przyrostu aktywów odnotowały mniejsze banki 
komercyjne, które od niedawna prowadzą działalność na rynku polskim. Około połowy przyrostu 
wartości aktywów sektora bankowego wynikało z rozwoju akcji kredytowej dziesięciu najwięk-
szych banków komercyjnych. 

Na koniec grudnia 2007 r. działalność operacyjną w Polsce prowadziły 64 banki komercyjne, 
w tym 50 banków krajowych oraz 14 oddziałów instytucji kredytowych. liczba banków komer-
cyjnych z przewagą prywatnego kapitału polskiego zmniejszyła się o jeden podmiot (do 6) na sku-
tek zmian w jego akcjonariacie. W listopadzie 2007 r. KNB wydała zgodę na wykonywanie prawa 
ponad 75% głosów na WzA Banku Współpracy Europejskiej SA przez spółkę zagraniczną innova 
Financial Holding S.a.r.l5. liczba podmiotów zaliczanych do grupy banków krajowych z przewagą 
kapitału zagranicznego nie zmieniła się jednak, gdyż w 2007 r. zakończono połączenie banków 
BiSE SA oraz DnB Nord Polska SA, w rezultacie czego pozycje bilansu banku BiSE SA zostały włą-
czone do bilansu banku DnB Nord Polska SA. zmieniła się natomiast liczba oddziałów instytucji 
kredytowych. Działalność operacyjną rozpoczęły bowiem trzy podmioty: Banco Mais SA (SA) 
Oddział w Polsce, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa Oddział w Polsce oraz Elavon 
Financial Services ltd (sp. z o.o.) Oddział w Polsce, a jeden oddział zakończył działalność (Jyske 
Bank A/S (SA) Oddział w Polsce).

4  Szerzej na temat opisywanych uchwał w rozdziale 2.1.
5  W grudniu 2007 r., na skutek realizacji transakcji zakupu akcji Banku Współpracy Europejskiej SA, innova Financial 
Holding S.a.r.l stał się właścicielem 90,2% jego akcji.

Wykres 4.1.1. Aktywa sektora bankowego w latach 2000–2007

Źródło: NBP.
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istotnym wydarzeniem dla sektora bankowego było wydanie przez KNB zgody na podział 
Banku BPH SA. Transakcja ta była konsekwencją dokonanego w listopadzie 2005 r. przejęcia przez 
Grupę uniCredit (inwestora strategicznego Banku Pekao SA) Grupy HVB (ówczesnego inwestora 
strategicznego Banku BPH) oraz porozumienia zawartego pomiędzy uniCredit a Ministerstwem 
Skarbu Państwa w kwietniu 2006 r. Na Bank Pekao SA przeniesiono część majątku Banku BPH SA 
oraz podwyższono jego kapitał zakładowy. W końcu listopada podział został zarejestrowany przez 
sąd i w rezultacie większa część działalności biznesowej Banku BPH SA została włączona do Ban-
ku Pekao SA. Aktywa Banku BPH SA spadły z 62,6 mld zł do 12,9 mld zł, a aktywa Banku Pekao 
wzrosły z 70,5 mld zł do 123,3 mld zł. Tym samym Bank Pekao SA stał się największym bankiem 
w Polsce pod względem udziału w aktywach sektora bankowego, wyprzedzając PKO Bank Polski 
SA. Głównym akcjonariuszem Banku BPH SA pozostał uniCredit (71,03% akcji), jednak na pod-
stawie porozumienia zawartego z GE Money Bank SA nabędzie on w 2008 r. pakiet akcji Banku 
BPH SA (do 66%), stając się jego inwestorem strategicznym. 

zmiany w sektorze banków spółdzielczych wynikały z obowiązku osiągnięcia ustawowego 
minimum funduszy własnych6 i polegały na łączeniu się banków spółdzielczych należących do tych 
samych banków zrzeszających. W rezultacie liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się o trzy 
podmioty. Wszystkie banki spółdzielcze były nadal zrzeszone w trzech bankach zrzeszających7, 
z wyjątkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, który od lat funkcjonuje  
samodzielnie. 

6  Do końca 2007 r. banki spółdzielcze miały obowiązek zwiększyć sumę funduszy własnych do poziomu nie niższego niż 
1 mln euro. Więcej na temat wymogów kapitałowych banków spółdzielczych w: Sytuacja finansowa banków w 2006 r. 
– Synteza. Warszawa 2007, KNB, s. 22.
7  Tj. w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie (350 banków spółdzielczych), Gospodarczym Banku Wielkopolskim 
SA w Poznaniu (152) oraz Mazowieckim Banku Regionalnym SA w Warszawie (79).

Tabela 4.1.1. Liczba banków i struktura własnościowa sektora bankowego  
w latach 2000–2007

Liczba banków

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1.  Banki komercyjne prowadzące działalność 

operacyjną 73 69 59 58 57 61 63 64

1.1. Banki krajowe 73 69 59 58 54 54 51 50

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

1.1.2. Z przewagą kapitału prywatnego: 66 62 52 52 49 50 47 46

– polskiego 20 16 7 6 8 7 7 6

– zagranicznego 46 46 45 46 41 43 40 40

2.2. Oddziały instytucji kredytowych – – – – 3 7 12 14

2.  Banki komercyjne nieprowadzące działalności 
operacyjnej 1 2 3 2 6 8 5 6

          – oddziały instytucji kredytowych – – – – 2 4 0 1

3. Banki spółdzielcze 680 642 605 600 596 588 584 581

Sektor bankowy (1 + 2 + 3) 754 713 667 660 659 658 652 651

Udział w aktywach sekto�a bankowego (w �)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1.  Banki komercyjne prowadzące działalność operacyjną 

(w tym oddziały instytucji kredytowych) 95,8 95,4 95,0 94,8 94,7 94,2 93,8 93,8

1.1. Z przewagą kapitału państwowego 22,9 23,5 25,1 24,4 20,5 20,3 19,8 18,3

1.2. Z przewagą kapitału prywatnego: 72,9 71,9 69,9 70,4 74,2 74,0 74,0 75,5

– polskiego 3,4 3,2 2,5 2,6 6,6 4,0 4,3 4,6

–  zagranicznego (w tym oddziały instytucji 
kredytowych) 69,5 68,7 67,4 67,8 67,6 70,0 69,6 70,9

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

Źródło: NBP.
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Struktura�własnościowa

zmiany własnościowe, które nastąpiły w sektorze bankowym w 2007 r., dotyczyły przede 
wszystkim banków z przewagą kapitału zagranicznego. Nie miały one jednak istotnego wpływu 
na strukturę własnościową całego sektora bankowego. Na koniec grudnia 2007 r. działalność ope-
racyjną prowadziło 50 krajowych banków komercyjnych (tabela 4.1.1). Skarb Państwa nadal kon-
trolował cztery banki: bezpośrednio BGK, w którym miał 100% akcji, i PKO BP SA (51,5%), a pośred-
nio także Bank Pocztowy SA oraz Bank Ochrony Środowiska SA. Łączny udział banków kontrolo-
wanych przez Skarb Państwa w aktywach sektora bankowego wyniósł 18,3% i był nieznacznie niż-
szy niż w 2006 r.

udział banków z przewagą kapitału zagranicznego (w tym oddziałów instytucji kredyto-
wych) w aktywach sektora bankowego nieznacznie się zwiększył (o 1,3 pkt proc.) i na koniec roku 
wyniósł 70,9%. Główną przyczyną tego wzrostu był przyrost aktywów oddziałów instytucji kre-
dytowych, zwłaszcza jednego podmiotu. udział aktywów oddziałów instytucji kredytowych 
w aktywach sektora bankowego zwiększył się z 3,1% do 4,3%. Podobnie jak w poprzednich latach 
banki z przewagą kapitału zagranicznego miały największy udział w depozytach podmiotów sek-
tora niefinansowego (67,5%) oraz w kredytach udzielonych temu sektorowi (70,1%).

Duży udział banków z przewagą kapitału zagranicznego w aktywach sektora bankowego 
charakteryzuje niemal wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej (wykres 4.1.2). Jest to 
wynik transformacji sektorów bankowych tych krajów, która rozpoczęła się w połowie lat 90. 
XX w. i spowodowała wzrost udziału banków z przewagą kapitału prywatnego (zwłaszcza zagra-
nicznego) w aktywach sektorów bankowych zdominowanych wówczas przez kapitał państwowy8. 
Po zakończeniu procesu transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej nastąpiła stabilizacja struk-
tury własnościowej sektorów bankowych i od kilku lat udział inwestorów zagranicznych w ban-
kach działających w tym regionie nie zmienia się istotnie. Obserwuje się natomiast rozwój trans-
granicznej działalności bankowej w krajach uE przez oddziały instytucji kredytowych, w wyniku 
czego powoli zwiększa się ich udział w aktywach krajowych sektorów bankowych.

Sieć�placówek�i�zatrudnienie

W 2007 r. nastąpił dalszy wzrost liczby placówek bankowych oraz zatrudnienia w sektorze 
(wykres 4.1.3). Banki dostosowywały infrastrukturę i zasoby kadrowe do potrzeb wynikających 
z rosnącego popytu na produkty finansowe.

8  Szerzej temat transformacji sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej np. w: G. lanine, R. Vander 
Vennet, Microeconomic Determinants of Acquisitions of Eastern European Banks by Western European Banks, „The 
Economics of Transition”, vol. 15, nr 2, kwiecień 2007, s. 285–308.

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

uwaga:  CEC-5: Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Źródło:  NBP, banki centralne Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier.
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Wzrosła liczba placówek banków komercyjnych (do 4136), jak również liczba filii oraz eks-
pozytur (do 5262). Banki nadal unowocześniały sieć dystrybucji, dążąc do pozyskania nowych grup 
klientów oraz poprawy efektywności kosztowej. Tworzone były mniej kosztochłonne placówki, 
specjalizujące się w sprzedaży określonych produktów – tzw. centra kredytowe, oferujące wyłącz-
nie kredyty konsumpcyjne. Rozwijała się bankowość internetowa. zwiększyła się też liczba ban-
ków, które w ramach swojej działalności utworzyły odrębne marki do sprzedaży produktów hipo-
tecznych. Dynamicznie rozwijały się ponadto placówki franczyzowe9. 

Nasilenie migracji Polaków w ostatnich latach było główną przyczyną wzrostu zaintereso-
wania niektórych banków oferowaniem produktów poza granicami kraju, zwłaszcza w Wielkiej 
Brytanii, irlandii oraz Niemczech. Jeden z banków otworzył oddziały również w Czechach  
i na Słowacji.

W 2007 r. wzrost zatrudnienia w sektorze bankowym (5,8%) był szybszy niż w poprzednim 
roku (3,3%) i nastąpił głównie w mniejszych bankach komercyjnych  (wykres 4.1.4). zatrudnienie 
w bankach spółdzielczych rosło nieco wolniej (4,2%) niż w bankach komercyjnych (6,2%). Jedno-
cześnie szybciej wzrastało zatrudnienie w centralach niż w placówkach, co mogło być związane 
z prowadzonymi w bankach przygotowaniami do wdrożenia NuK oraz systemów sprawozdawczo-
ści finansowej. liczba pracowników przypadających średnio na jedną placówkę nie zmieniła się 
istotnie (10,1 w 2007 r., 10,5 w 2006 r.). Można oczekiwać, że w 2008 r. tempo wzrostu zatrud-

9  Szerzej na temat strategii dystrybucji produktów bankowych w: Deloitte Touche Tohmatsu, Bankowość detaliczna w Polsce 
i Europie Środkowej. Bieżące wyzwania oraz inicjatywy na przyszłość, Warszawa 2007.

Wykres 4.1.3. Liczba oddziałów i pozostałych krajowych placówek banków komercyjnych 
w latach 2000–2007

Źródło: NBP.
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nienia w sektorze bankowym utrzyma się na zbliżonym poziomie. Przyczynią się do tego planowa-
ne rozpoczęcie działalności w Polsce przez nowe banki (Allianz Bank Polska SA i Alior Bank SA), 
korzystne warunki makroekonomiczne oraz rosnące zainteresowanie produktami finansowymi, 
zwłaszcza ze strony gospodarstw domowych. 

4.1.2. Zmiany w strukturze aktywów banków

zmiany w strukturze aktywów sektora bankowego, które zaszły w 2007 r., wynikały przede 
wszystkim ze znacznego przyrostu należności od sektora niefinansowego. Na koniec roku należ-
ności od podmiotów tego sektora wyniosły 421,8 mld zł i stanowiły już ponad połowę (53,0%) 
aktywów banków (wykres 4.1.5). Tempo wzrostu zadłużenia sektora niefinansowego było nie-
mal trzykrotnie wyższe niż tempo wzrostu depozytów od tego sektora. W rezultacie po raz 
pierwszy w historii polskiego sektora bankowego wartość kredytów dla sektora niefinansowego 
przekroczyła wartość depozytów tego sektora (wykres 4.1.6). O szybkim tempie wzrostu należ-
ności od sektora niefinansowego (34,0%) zadecydowała wysoka dynamika zadłużenia gospo-
darstw domowych, w szczególności dynamika zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych. 
W wyniku utrzymującego się od kilku lat szybszego tempa wzrostu należności od gospodarstw 
domowych niż należności od przedsiębiorstw różnica między nimi na koniec roku po raz kolej-
ny wzrosła (wykres 4.1.7). 

Wykres 4.1.6. Kredyty i depozyty sektora niefinansowego w latach 2000–2007

uwaga: dane dotyczą krajowych podmiotów sektora niefinansowego.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.5. Struktura aktywów banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 2006–2007
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Należności od pozostałych sektorów zmniejszyły się, co znalazło odzwierciedlenie w struk-
turze aktywów sektora bankowego. Spadek należności od sektora finansowego wynikał głównie 
ze stopniowego zmniejszania się jednodniowych lokat składanych w bankach zagranicznych (naj-
częściej w podmiotach dominujących). Na koniec grudnia ich wartość wyniosła 22,9 mld zł 
w porównaniu z 49,8 mld zł na koniec grudnia 2006 r. z kolei ujemna dynamika należności od 
instytucji rządowych i samorządowych wynikała ze spadku należności od funduszy ubezpieczeń 
społecznych. 

ze względu na małą wartość bonów pieniężnych posiadanych przez banki pod koniec roku 
w porównaniu z końcem 2006 r. zmniejszył się także udział papierów wartościowych w bilansie sek-
tora bankowego. W portfelu dłużnych papierów wartościowych nadal przeważały polskie papiery 
skarbowe, a zwłaszcza obligacje skarbowe, których udział na koniec roku wyniósł 69,3%. W 2007 r. 
wartość obligacji skarbowych w portfelu banków nieznacznie się zwiększyła (o 2,5 mld zł) i na 
koniec roku wyniosła 92,9 mld zł.

Aktywa banków komercyjnych stanowiły 93,8% aktywów sektora bankowego. z tego wzglę-
du struktura aktywów sektora bankowego była determinowana przez strukturę aktywów banków 
komercyjnych, a tendencje w zakresie kształtowania się poszczególnych kategorii bilansowych sek-
tora bankowego były odzwierciedleniem tendencji występujących w bilansie banków komercyj-
nych (tabela 4.1.2). 

W bankach spółdzielczych, tak jak w bankach komercyjnych, odnotowano wzrost należności 
od sektora niefinansowego (tabela 4.1.3). Dynamika akcji kredytowej dla podmiotów tego sektora 
była jednak niższa w bankach spółdzielczych (wzrost należności o 22,8%) niż w bankach komer-
cyjnych (34,9%). W przeciwieństwie do banków komercyjnych banki spółdzielcze odnotowały 
wzrost należności od sektora finansowego (o 1,1 mld zł) oraz należności od sektora instytucji rzą-
dowych i samorządowych (o 0,2 mld zł). Wartość papierów wartościowych posiadanych przez 
banki spółdzielcze zmniejszyła się o 0,2 mld zł i na koniec roku wyniosła 2,6 mld zł. Tak jak w ban-
kach komercyjnych było to spowodowane zmniejszeniem wartości bonów pieniężnych w portfelu 
banków.

Podobnie jak w poprzednich latach głównym motywem transakcji sekurytyzacyjnych prze-
prowadzonych przez banki komercyjne w 2007 r. była chęć poprawy adekwatności kapitałowej. 
W transakcjach tych banki sprzedawały wierzytelności nieregularne funduszom sekurytyzacyjnym. 
Banki nadal nie mogły zaliczać straty ze sprzedaży wierzytelności do kosztów uzyskania przycho-
dów w przypadku bezpośredniego zbycia wierzytelności firmie windykacyjnej. Dlatego zamiast 
bezpośrednio kupować wierzytelności od banków windykatorzy zakładali własne towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami sekurytyzacyjnymi, którym banki sprzedawały 
wierzytelności. Sekurytyzacja w Polsce nadal znacznie rzadziej niż w innych krajach uE była alter-

Wykres 4.1.7. Należności od sektora niefinansowego w latach 2004–2007

uwaga: w skład kategorii „sektor niefinansowy” wchodzą przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe oraz instytucje niekomercyjne 
działające na rzecz gospodarstw domowych. W skład kategorii „gospodarstwa domowe” wchodzą osoby prywatne, przedsiębiorcy 
indywidualni oraz rolnicy indywidualni. 

Źródło: NBP.
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natywną metodą pozyskiwania środków („uwalniania” kapitału) za pomocą emisji papierów war-
tościowych na bazie aktywów wydzielonych z bilansu banku i podzielonych na transze10.

Kredyty�dla�sektora�niefinansowego

Kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego mają największy udział w strukturze akty-
wów sektora bankowego zarówno w Polsce, jak i w większości państw uE. z tego względu ich 
analizie poświęcono najwięcej uwagi.

10  Szerzej na temat barier rozwoju sekurytyzacji aktywów banków w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., 
Warszawa 2007, NBP, rozdział 4.1.

Tabela 4.1.2. Wybrane pozycje aktywów banków komercyjnych w latach 2004–2007 (w mld zł)

2004 2005 2006 2007

Należności od sektora niefinansowego 209,5 230,3 292,3 394,3

Należności od sektora finansowego 99,0 111,8 121,8 111,4

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 19,9 19,5 21,2 19,7

Papiery wartościowe, w tym: 114,3 132,2 139,7 133,0

– obligacje skarbowe 65,4 79,0 89,5 92,5

– bony skarbowe 22,2 12,7 11,0 10,2

– bony pieniężne 5,5 22,1 17,3 7,0

uwaga: dane łącznie z oddziałami instytucji kredytowych.

Źródło: NBP. 

Tabela 4.1.3. Wybrane pozycje aktywów banków spółdzielczych w latach 2004–2007 (w mld zł)

2004 2005 2006 2007

Należności od sektora niefinansowego 16,6 18,3 22,4 27,5

Należności od sektora finansowego 7,6 10,4 12,7 13,8

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 0,8 0,9 1,5 1,7

Papiery wartościowe, w tym: 1,2 1,7 2,8 2,6

– obligacje skarbowe 0,2 0,2 0,4 0,4

– bony skarbowe 0,8 0,5 1,1 1,2

– bony pieniężne 0,2 0,9 1,1 0,8

Źródło: NBP. 

Wykres 4.1.8. Struktura rodzajowa kredytów dla sektora niefinansowego w latach 2006–2007

uwaga: kategoria „inne” jest kategorią dopełniającą; różni się od kategorii „pozostałe kredyty i pożyczki” z tabeli 4.1.4, gdyż obejmuje 
wartość kredytów eksportowych, dyskontowych i na zakup papierów wartościowych.

Źródło: NBP.
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W 2007 r. przyspieszenie tempa wzrostu kredytów nastąpiło zarówno w sektorze gospo-
darstw domowych, jak i w sektorze przedsiębiorstw (tabela 4.1.4). zadłużenie gospodarstw domo-
wych z tytułu kredytów wzrosło o 38,6%, a zadłużenie przedsiębiorstw o 24,1%. Na koniec roku 
ich wartość wyniosła, odpowiednio, 254,2 mld zł oraz 171,7 mld zł. 

Najwyższą dynamikę wzrostu nadal wykazywały kredyty na nieruchomości, przy czym istot-
ne przyspieszenie ich wzrostu w stosunku do 2006 r. nastąpiło w sektorze przedsiębiorstw. Wyni-
kało to częściowo z rozbudowy potencjału wytwórczego przez przedsiębiorstwa, a także przy-
rostu kredytów dla firm deweloperskich. udział kredytów na nieruchomości w portfelu kredytów 
dla podmiotów sektora niefinansowego zwiększył się i na koniec roku wyniósł 41,4% (wykres 
4.1.8). Podobnie jak w 2006 r., szybko wzrastało także zadłużenie z tytułu kredytów w rachunkach 
kart kredytowych, zwłaszcza w sektorze gospodarstw domowych. Wysoką dynamikę wzrostu 
wykazywały również kredyty w rachunku bieżącym, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw.

Kredyty dla gospodarstw domowych

Decydujący wpływ na wysoką dynamikę wzrostu kredytów w sektorze gospodarstw domo-
wych miał utrzymujący się duży popyt na kredyty mieszkaniowe. Na koniec 2007 r. zadłużenie 
gospodarstw domowych z tytułu tych kredytów wyniosło 117,7 mld zł. Tempo wzrostu kredytów 
mieszkaniowych było nieco niższe niż w 2006 r. (50,6% w 2007 r. w porównaniu z 54,3%)11. Mimo 
to nadal było znacznie wyższe niż średnio w krajach strefy euro oraz w naszym regionie (wykres 
4.1.9). Wartość kredytów mieszkaniowych w relacji do PKB w Polsce zwiększyła się z 7,4% w 2006 r. 
do 10,1% w 2007 r., jednak relacja ta pozostawała około pięciu razy niższa niż średnia dla uE.

W latach 2004–2007 podwoiła się liczba obsługiwanych kredytów mieszkaniowych. Na koniec 
2007 r. liczba tych umów wyniosła 1,1 mln12. Dwukrotnie zwiększyła się także średnia wartość udzie-
lanego przez banki kredytu mieszkaniowego (na koniec 2007 r. wynosiła około 180 tys. zł). Tylko 
w 2007 r. banki udzieliły ponad 311 tys. takich kredytów. W portfelu banków szybko rósł udział kre-
dytów refinansowych, tj. kredytów zaciąganych przez gospodarstwa domowe na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów mieszkaniowych w celu zmniejszenia kosztu finansowania. Szacuje się, że 
ponad połowa kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2007 r. była przeznaczona na ten cel.  

11  Przyrost nominalny kredytów mieszkaniowych, ze względu na umocnienie się złotego w stosunku do franka szwaj-
carskiego, był jednak znacznie wyższy niż w 2006 r. Więcej na ten temat w: Raport o stabilności systemu finansowego, 
Warszawa 2008, NBP.
12  Dane ZBP.

Tabela 4.1.4. Zmiany wybranych rodzajów kredytów dla sektora niefinansowego w latach 
2005–2007 (w %)

Rodzaj kredytu
 

P�zedsiębio�stwa Gospodarstwa domowe Sektor niefinansowy

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

W rachunku bieżącym 18,9 16,8 31,1 4,3 4,6 16,5 13,2 12,4 26,2

Na inwestycje 3,8 10,4 9,5 11,6 18,8 21,0 5,7 12,5 12,7

Na zakup nieruchomości 16,8 28,4 61,4 40,6 54,8 50,8 34,3 48,6 53,2

  –  w tym kredyty 
mieszkaniowe 6,1 16,4 45,2 40,9 54,3 50,6 34,7 49,1 50,3

W rachunku kart 
kredytowych 96,0 15,6 -0,3 45,2 37,3 53,0 44,7 36,1 50,7

Pozostałe kredyty 
i pożyczki1 -9,3 6,7 12,2 22,5 25,5 34,3 5,7 24,0 32,8

Ogółem 3,6 14,1 24,1 24,1 34,5 38,6 13,5 24,9 32,5

Kredyty zabezpieczone 
hipoteką2 5,7 17,3 25,0 32,2 52,6 46,6 13,4 37,5 38,6

1 Głównie kredyty na cele konsumpcyjne, w tym kredyty w systemie sprzedaży ratalnej. Kategoria ta nie obejmuje m.in. kredytów dys-
kontowych, eksportowych oraz kredytów na zakup papierów wartościowych.
2 Wśród kredytów ogółem.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.9. Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych dla gospodarstw 
domowych w wybranych krajach UE w latach 2006–2007

Źródło: NBP, EBC, banki centralne Czech, Węgier i Słowacji.
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Wykres 4.1.10. Kredyty dla gospodarstw domowych wg pierwotnych terminów ich realizacji 
w latach 2005–2007

uwaga: przedziały są prawostronnie domknięte.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.11. Struktura walutowa oraz kwartalne tempo wzrostu kredytów 
mieszkaniowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004–2007

uwaga: dane dotyczą krajowych gospodarstw domowych.

Źródło: NBP.

0

10

20

30

40

50

60

70

0

5

10

15

20

25

30

35

IVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIII

%%

2004 2005 2006 2007

Udział – kredyty złotowe – lewa oÊ Udział – kredyty walutowe – lewa oÊ

Tempo – kredyty walutowe – prawa oÊTempo – kredyty złotowe – prawa oÊ

38,5

61,5

41,1

58,9

43,0

57,0

43,5

56,5

42,0

58,0

39,6

60,4

38,0 36,5

62,0 63,5

34,7

65,3

33,0

67,0

33,5 36,2 37,8
41,4 43,0

66,5 63,8 62,2
58,6 57,0

44,8

55,2



80

4

instytucje finansowe

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

W rezultacie szybkiego wzrostu udział kredytów mieszkaniowych w strukturze kredytów dla gospo-
darstw domowych z roku na rok wzrastał i na koniec 2007 r. wyniósł 46,3%. Spowodowało to tak-
że zwiększenie udziału należności długoterminowych (o terminie pierwotnym powyżej 10 lat) 
w strukturze terminowej kredytów dla gospodarstw domowych (wykres 4.1.10). 

Wyższą dynamikę wzrostu nadal wykazywały kredyty nominowane w złotych (wykres 
4.1.11). Tendencja ta pojawiła się w połowie 2006 r., m.in. w rezultacie wejścia w życie Reko-
mendacji S13 oraz na skutek spadku różnicy między poziomem stóp procentowych w Polsce i Szwaj-
carii. W rezultacie w 2007 r. zwiększył się udział kredytów złotowych w strukturze walutowej kre-
dytów (z 72% do 75,3%). Obserwowane od połowy 2007 r. zaostrzenie polityki pieniężnej w Pol-
sce, oznaczające ponowny wzrost dysparytetu stóp procentowych w Polsce i Szwajcarii, oraz 
zwiększenie liczby banków oferujących kredyty na cele mieszkaniowe we franku szwajcarskim 
prawdopodobnie spowodują jednak, że ponownie zwiększy się popyt na kredyty mieszkaniowe 
nominowane we franku szwajcarskim. Na koniec 2007 r. kredyty te stanowiły 95,3% wszystkich 
kredytów walutowych udzielonych gospodarstwom domowym na cele mieszkaniowe (wykres 
4.1.12). 

W najbliższych latach trudno będzie utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu kredytów 
mieszkaniowych w Polsce. Ceny mieszkań osiągnęły bowiem bardzo wysoki poziom i mimo że 
w 2007 r. rosły wolniej niż w poprzednim roku, siła nabywcza potencjalnych kredytobiorców 
utrzymywała się na niskim poziomie. Dodatkowo, zaostrzenie polityki kredytowej obserwowane 
w niektórych bankach w drugiej połowie 2007 r.14 może przyczynić się do spadku zainteresowa-
nia zakupem nieruchomości (zwłaszcza ze strony inwestorów zagranicznych15). utrzymaniu 
wysokiego tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych nie będą także sprzyjały: rosnący koszt 
kredytu, wynikający m.in. ze wzrostu stóp procentowych w Polsce, zmiana strukturalna w sek-
torze bankowym, polegająca na wzroście wartości kredytów dla sektora niefinansowego ponad 
wartość depozytów, oraz wzrost kosztów finansowania banków będący skutkiem zaburzeń na 
światowych rynkach finansowych w 2007 r.

Tempo wzrostu kredytów na cele konsumpcyjne było nieco wyższe niż w 2006 r., szcze-
gólnie w segmencie kredytów w rachunku bieżącym (16,5%, w 2006 r. 4,6%) oraz w segmencie 
kredytów w kartach kredytowych (53,0%, w 2006 r. 37,3%). Przyczyniły się do tego silna akcja 

13  Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Komisja 
Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006, http://www.nbp.pl/publikacje/nadzor_bankowy/pdf/ rekomendacja_s.pdf. Szerzej 
na ten temat w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., Warszawa 2008, NBP.
14  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, edycje z lat 2007–
2008, Warszawa 2007–2008, NBP.
15  Por. M. Gruszczyński, A. Rembowski, Perspektywy polskiego rynku nieruchomości – rynek hipoteczny po przełomie. 
„Finansowanie Nieruchomości”, marzec 2008, nr 14, s. 74–81.

Wykres 4.1.12. Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych 
w latach 2006–2007

 A. 2006 r. B. 2007 r.

Źródło: NBP, dane dotyczące statystyki stóp procentowych przekazywane do NBP przez próbę sprawozdawczą 20 banków.
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marketingowa dotycząca kart kredytowych, a także sprzedaż wiązana. Banki często zachęcały 
bowiem klientów do zawarcia umowy o kartę kredytową przy okazji sprzedaży innych produktów 
finansowych, takich jak kredyt mieszkaniowy. Podobnie jak w poprzednich latach zadłużenie 
gospodarstw domowych z tytułu kredytów na cele konsumpcyjne rosło jednak wolniej niż zadłu-
żenie z tytułu kredytów mieszkaniowych. Struktura krajowego rynku kredytów nadal więc upodob-
niała się do struktury w krajach strefy euro (wykres 4.1.13). 

Kredyty dla przedsiębiorstw

W 2007 r. nastąpił szybki wzrost kredytów dla przedsiębiorstw. Na koniec grudnia zadłu-
żenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów bankowych wyniosło 171,7 mld zł i było o 24,1% wyższe 
niż na koniec 2006 r. Towarzyszyło temu spowolnienie wzrostu depozytów przedsiębiorstw. Po 
raz pierwszy od 2000 r. tempo wzrostu kredytów dla tego sektora było wyższe niż tempo wzro-
stu depozytów. Miało to miejsce w sytuacji wzrastającego nominalnego oprocentowania kredytów 
(wykres 4.1.14). 

Wysokiej dynamice kredytów dla przedsiębiorstw sprzyjały korzystne warunki rozwoju 
gospodarczego. W sytuacji wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych16 przedsiębiorstwa 

16  W iV kwartale 2007 r. wskaźnik stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych wyniósł 84,1% i był wyższy o 1,5 pkt 
proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Szerzej w: Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym 
uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2008, Warszawa 2008, NBP, s. 40.

Wykres 4.1.13. Relacja kredytów konsumpcyjnych do kredytów mieszkaniowych w Polsce 
i strefie euro w latach 2004–2007

Źródło: NBP, EBC.
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zaciągały kredyty w celu finansowania działalności. Najszybciej wzrastało zadłużenie z tytułu kre-
dytów na nieruchomości (61,4%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (31,1%). ich wartość na 
koniec roku wyniosła, odpowiednio, 34,3 mld zł oraz 39,7 mld zł. Te dwie kategorie kredytu łącz-
nie odpowiadały za 67% przyrostu wartości kredytów dla przedsiębiorstw w 2007 r. Wolniej 
(tj. w tempie 9,5%) rosły natomiast kredyty na finansowanie działalności inwestycyjnej. ich war-
tość na koniec roku wyniosła 46,7 mld zł. 

Szybkie tempo wzrostu kredytów na nieruchomości w połączeniu z wysokimi nakładami na 
środki trwałe oznaczało, że przedsiębiorstwa dążyły do rozbudowy potencjału wytwórczego przez 
nabywanie kolejnych nieruchomości w celu utrzymania dotychczasowej pozycji konkurencyjnej17. 
Mimo szybkiego przyrostu kredytów na nieruchomości w strukturze terminowej należności od 
przedsiębiorstw nadal dominowały należności z terminem zapadalności poniżej jednego roku 
(wykres 4.1.15). 

W najbliższych latach decydujący wpływ na dynamikę kredytów dla przedsiębiorstw będą 
miały: perspektywy rozwoju gospodarczego, sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz możliwości 
i koszty finansowania akcji kredytowej przez banki. ze względu na pogarszanie się pozycji kapi-
tałowej banki mogą dążyć do podwyższenia marż kredytowych dla przedsiębiorstw (co było 
widoczne już w iii kwartale 2007 r.18), a to może prowadzić do osłabienia popytu na kredyt. innym 
czynnikiem oddziałującym na tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw będzie wprowadzenie 
w bankach nowych zasad rachunku adekwatności kapitałowej z tytułu ryzyka kredytowego i ope-
racyjnego (Nowa umowa Kapitałowa), w których przewidziano niższe wagi ryzyka dla podmiotów 
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw19. Może to pozytywnie wpłynąć na rozwój oferty ban-
kowej i przyczynić się do złagodzenia polityki kredytowej względem tego segmentu klientów.

4.1.3. Zmiany w strukturze pasywów banków

W 2007 r. najważniejszymi pozycjami pasywów sektora bankowego były nadal zobowiąza-
nia wobec sektora niefinansowego oraz zobowiązania wobec sektora finansowego (wykres 4.1.16). 
Na koniec roku zobowiązania sektora bankowego wobec podmiotów niefinansowych wyniosły 
428,2 mld zł, co oznaczało wzrost o 11,6% w porównaniu z 2006 r. Dynamika zobowiązań wobec 
przedsiębiorstw (15,1%) była znacznie niższa niż w poprzednim roku (25,9%). Spadek tempa wzro-
stu zobowiązań wobec przedsiębiorstw (w szczególności depozytów) zadecydował o spowolnie-
niu tempa wzrostu zobowiązań wobec całego sektora niefinansowego. Mimo to zobowiązania 

17  Raport o inflacji. Luty 2008, Warszawa 2008, NBP, s. 24.
18  Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – IV kwartał 2007, 
Warszawa 2007, NBP.
19  Szerzej na ten temat w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., Warszawa 2008, NBP, rozdział 4.1.

Wykres 4.1.15. Kredyty dla przedsiębiorstw wg terminów pierwotnych w latach 2005–2007

uwaga: przedziały są prawostronnie domknięte.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.16. Struktura pasywów banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 2006–2007

Źródło: NBP.
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sektora bankowego wobec przedsiębiorstw stawały się coraz ważniejszym źródłem wzrostu bazy 
depozytowej banków (wykres 4.1.17), gdyż dynamika zobowiązań wobec gospodarstw domowych 
była nadal niższa. inna tendencja występowała po stronie aktywnej bilansu sektora bankowego. 
Należności od przedsiębiorstw miały coraz mniejszy udział w należnościach sektora bankowego 
(wykres 4.1.18).

zobowiązania sektora bankowego wobec podmiotów finansowych były wyższe o 33,1% w sto-
sunku do 2006 r. i na koniec grudnia 2007 r. osiągnęły wartość 158,4 mld zł (wykres 4.1.19). Wzrost 
znaczenia tych zobowiązań jako źródła finansowania banków świadczy o istotnej zmianie zachodzącej 
w polskim sektorze bankowym. Ponad połowę (52%) zobowiązań sektora bankowego wobec sektora 
finansowego stanowiły zobowiązania wobec zagranicznych instytucji finansowych. Niektóre banki 
komercyjne, zwłaszcza mające strategicznego inwestora zagranicznego, pozyskiwały środki od insty-
tucji z tej samej grupy kapitałowej, co umożliwiało im dalszy rozwój akcji kredytowej20. 

Mimo wzrostu wartości zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów wartościowych oraz 
zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych nadal miały one marginalne zna-
czenie jako źródło finansowania działalności banków. Wzrost zobowiązań wobec instytucji rządowych 
i samorządowych był spowodowany zwiększeniem wpływów z tytułu składek na FuS oraz NFz. W sek-
torze bankowym nastąpił także wzrost kategorii bilansowej „kapitały i pożyczki podporządkowane”. 
Było to spowodowane zwiększeniem funduszy zapasowych w bankach komercyjnych oraz zasobowych 
w bankach spółdzielczych, a także – w mniejszym stopniu – wzrostem zobowiązań podporządkowa-
nych. z kolei spadek zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów wartościowych wynikał z ograni-
czenia przez banki emisji długoterminowych obligacji (z terminem pierwotnym powyżej dwóch lat). 

Banki komercyjne miały największy udział w sumie bilansowej sektora bankowego. 
z tego powodu struktura pasywów sektora bankowego była determinowana przez strukturę 
pasywów banków komercyjnych, a tendencje kształtowania się poszczególnych kategorii bilan-

20  Raport o sytuacji banków w 2007 r., Warszawa 2008, urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Wykres 4.1.19. Zobowiązania sektora bankowego wobec sektora finansowego  
i niefinansowego w latach 2004–2007

Źródło: NBP.
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Tabela 4.1.5. Wybrane pozycje pasywów banków komercyjnych w latach 2004–2007  
(w mld zł)

2004 2005 2006 2007

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 288,8 311,9 351,5 391,3

Zobowiązania wobec sektora finansowego 78,2 92,0 118,5 157,5

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 22,5 26,2 28,8 39,9

Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 6,5 9,4 15,9 12,4

Kapitały i pożyczki podporządkowane 49,7 51,7 55,4 63,9

Źródło: NBP.
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sowych sektora bankowego były odzwierciedleniem tendencji w bilansie banków komercyj-
nych (tabela 4.1.5).

Finansowanie działalności banków spółdzielczych w znacznie większym stopniu niż w ban-
kach komercyjnych opierało się na środkach pozyskanych od podmiotów sektora niefinansowego 
(tabela 4.1.6, wykres 4.1.16). Wartość zobowiązań wobec instytucji rządowych i samorządowych 
zwiększyła się głównie na skutek przyrostu środków na rachunkach bieżących tych instytucji. 
Wzrost w kategorii „kapitały i pożyczki podporządkowane” wynikał natomiast ze zwiększenia fun-
duszy zasobowych w bankach spółdzielczych (o 0,5 mld zł).

Dalszą część niniejszego podrozdziału poświęcono analizie depozytów sektora niefinanso-
wego, ponieważ miały one największy udział w pasywach sektora bankowego (52,8%).

Depozyty�sektora�niefinansowego21

Na koniec 2007 r. depozyty sektora niefinansowego wyniosły 419,3 mld zł, co stanowiło 
97,9% zobowiązań sektora bankowego wobec podmiotów niefinansowych. Tempo wzrostu depo-
zytów było wolniejsze niż w 2006 r. (11,6% w porównaniu z 14,1%). Miało na to wpływ znaczne 
spowolnienie tempa wzrostu depozytów przedsiębiorstw (tabela 4.1.7), które na koniec roku osią-
gnęły wartość 144,8 mld zł. Depozyty gospodarstw domowych wzrosły bardziej niż w 2006 r. 
zadecydował o tym największy dotychczas miesięczny napływ środków do banków, który nastą-
pił w grudniu (10,6 mld zł). Wiązało się to z wycofywaniem środków z funduszy inwestycyjnych 
przez część gospodarstw domowych i lokowaniem ich w bankach, a także z obserwowanym 
zazwyczaj w tym okresie wzrostem środków na rachunkach bankowych z tytułu dodatkowych 
wypłat w zakładach pracy (premie, nagrody roczne). Na koniec 2007 r. depozyty gospodarstw 
domowych osiągnęły wartość 262,4 mld zł.

21  W 2007 r. ujednolicono sposób klasyfikacji depozytów bezterminowych w statystyce NBP. W wyniku tej zmiany część 
depozytów zaliczanych wcześniej do kategorii „depozyty z terminem pierwotnym powyżej dwóch lat” zaliczono do kate-
gorii „depozyty bieżące”. Dane prezentowane w niniejszym podrozdziale mogą więc być różne niż w poprzednich edy-
cjach raportu (dane zostały skorygowane wstecz). Według obecnie obowiązującej metodyki do depozytów bieżących zali-
cza się depozyty: (1) dla których nie został określony w umowie żaden termin, (2) w przypadku których klient ma możli-
wość wypłaty całości lub części środków na każde żądanie bez utraty należnych odsetek, a dokonanie więcej niż jednej 
wypłaty w miesiącu wiąże się z koniecznością uiszczenia jedynie niewielkiej opłaty, (3) których wysokość oprocentowania 
jest porównywalna z oprocentowaniem depozytów terminowych. 

Tabela 4.1.6. Wybrane pozycje pasywów banków spółdzielczych w latach 2004–2007 (w mld zł)

2004 2005 2006 2007

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 21,4 25,5 32,4 37,0

Zobowiązania wobec sektora finansowego 0,4 0,4 0,5 0,9

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 2,6 3,3 3,6 4,8

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

Kapitały i pożyczki podporządkowane 2,9 3,3 3,8 4,5

Źródło: NBP.

Tabela 4.1.7. Zmiany depozytów sektora niefinansowego w latach 2005–2007 (w %)

  
P�zedsiębio�stwa Gospodarstwa domowe Sektor niefinansowy

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Bieżące 23,7 21,5 19,9 27,4 31,0 25,9 25,5 27,0 23,1

Terminowe 8,8 34,1 9,3 -4,8 -5,1 -3,7 -1,7 4,0 0,6

Złotowe 13,2 25,9 18,5 5,1 10,2 13,5 7,4 14,6 15,1

Walutowe 33,9 30,9 2,0 6,9 -0,1 -12,1 15,5 11,7 -6,2

Ogółem 16,8 26,9 15,0 5,4 8,6 9,9 8,7 14,1 11,6

Źródło: NBP.
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W 2007 r. depozyty bieżące sektora niefinansowego zwiększyły się o 42,6 mld zł, co sta-
nowiło 97% całkowitego przyrostu depozytów tego sektora. istotny wpływ na wzrost depozytów 
bieżących, poza pogorszeniem się sytuacji na rynku giełdowym i związanym z tym wzrostem zain-
teresowania depozytami bankowymi w drugiej połowie 2007 r., miały wzmożona konkurencja 
między bankami o środki gospodarstw domowych oraz wzrost liczby banków oferujących konta 
oszczędnościowe. Depozyty bieżące gospodarstw domowych zwiększyły się o 28,3 mld zł.

Dynamiczny wzrost depozytów bieżących spowodował, że ich udział w strukturze terminowej 
depozytów (zarówno gospodarstw domowych, jak i całego sektora niefinansowego) przekroczył 
50% (wykres 4.1.24a). Dla stabilności źródeł finansowania banków nie jest to zjawisko korzystne, 
zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę tendencje obserwowane w strukturze aktywów banków, tj. wydłu-
żanie terminów ich zapadalności na skutek dynamicznego wzrostu długoterminowych kredytów 
mieszkaniowych. Powstająca w ten sposób luka zmusiła banki do dywersyfikacji źródeł finansowania. 
W 2007 r. banki w większym stopniu korzystały z finansowania w ramach grup kapitałowych, a tak-
że pozyskiwały środki z krajowego i zagranicznego rynku międzybankowego. 

Struktura walutowa depozytów sektora niefinansowego nie zmieniła się istotnie (wykres 
4.1.24B). Dominowały w niej depozyty złotowe, których udział ponownie się zwiększył.

4.1.4. Wyniki finansowe i efektywność sektora bankowego 

W 2007 r. zysk netto sektora bankowego wzrósł o 14,6% i osiągnął wartość 12,3 mld zł 
(wykres 4.1.21). Tak jak w poprzednich latach w sektorze bankowym około 60% wyniku z działal-
ności bankowej stanowił wynik z tytułu odsetek. W 2007 r. zwiększył się o 2,2 mld zł (tj. o 10,8%), 
do poziomu 22,9 mld zł. Tak dobre wyniki finansowe były możliwe głównie dzięki szybszemu niż 
w 2006 r. przyrostowi kredytów dla podmiotów sektora niefinansowego. O wzroście wyniku 
odsetkowego banków z tytułu sprzedaży produktów dla podmiotów sektora niefinansowego 
zadecydował przede wszystkim znacznie większy przyrost przychodów (5,3 mld zł) niż kosztów 
odsetkowych (1,2 mld zł). 

Rosnąca konkurencja wewnątrz sektora bankowego i brak możliwości dalszego obniżania 
marż (zwłaszcza w przypadku kredytów mieszkaniowych) powodowały, że banki coraz częściej 
poszukiwały pozaodsetkowych źródeł przychodów. Taka tendencja występowała również w innych 
krajach uE (zwłaszcza w państwach uE-15)22. W Polsce najważniejszym źródłem przychodów 
pozaodsetkowych w sektorze bankowym są przychody z tytułu prowizji. W 2007 r. wyniosły one 
13,1 mld zł, przy czym 39,7% tej wartości pochodziło z tytułu opłat i prowizji od udzielonych kre-

22  EU Banking Sector Stability, Frankfurt, listopad 2007, ECB.

Wykres 4.1.20. Struktura terminowa i walutowa depozytów sektora niefinansowego 
w latach 2004–2007

 A. Struktura terminowa B. Struktura walutowa

Źródło: NBP.
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dytów, a 31,8% z tytułu rozliczeń, takich jak np. rozliczenia kart płatniczych oraz rozliczenia ajen-
cyjne. Produkty kredytowe, będące głównym źródłem przychodów odsetkowych banków, były 
zatem także istotnym źródłem przychodów pozaodsetkowych, które łącznie z przychodami z tytu-
łu rozliczeń stanowiły niemal 75% przychodów sektora bankowego z tytułu prowizji.

Tak jak w poprzednich latach największą część wyniku finansowego netto sektora bankowego 
(94,4%) wypracowały banki komercyjne (wykres 4.1.21). Spośród 64 działających banków komer-
cyjnych 50 zakończyło rok zyskiem (netto). Stratę poniosło 14 podmiotów: 9 oddziałów instytucji 
kredytowych (na 14 prowadzących działalność w Polsce) oraz 5 mniejszych banków. Podobnie jak 
w poprzednim roku połowa tej straty przypadała na jeden oddział instytucji kredytowej, który roz-
począł działalność w 2006 r. i ponosił wysokie koszty związane z aktywną polityką sprzedaży. Kosz-
ty wejścia na polski rynek usług bankowych były też główną przyczyną strat ponoszonych przez 
pozostałe oddziały instytucji kredytowych. W sektorze banków spółdzielczych stratę poniosły trzy 
banki, przy czym 70% tej straty przypadało na jeden bank, a jej źródłem był odpisy na rezerwy. 

W 2007 r. zyskowność banków mierzona wskaźnikami ROE oraz ROA netto nie zmieniła się 
istotnie (tabela 4.1.8). Banki odnotowały natomiast poprawę wskaźników zyskowności brutto 
(wykresy 4.1.22 i 4.1.23), o czym zadecydowało szybsze tempo wzrostu zysków brutto niż akty-

Wykres 4.1.21. Wynik finansowy netto banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce 
w latach 2004–2007

Źródło: NBP.
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Tabela 4.1.8. Wybrane wskaźniki zyskowności i efektywności sektora bankowego w latach 
2004–2007 (w %)

2004 2005 2006 2007

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)1 1,4 1,6 1,7 1,7

Stopa zwrotu z kapitału (ROE)2 17,2 20,6 22,3 22,5

Koszty operacyjne3/aktywa 3,7 3,5 3,3 3,1

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

Dochody pozaodsetkowe5/aktywa 2,4 2,2 2,1 2,1

Należności zagrożone6/należności brutto 14,9 11,0 7,4 5,2

1 ROA  –  Return on Assets, tj. relacja wyniku finansowego netto do średniej miesięcznej wartości aktywów pomniejszonych o odset-
ki zapadłe od należności zagrożonych.
2 ROE – Return on Equity, tj. relacja wyniku finansowego netto do średniej wartości funduszy podstawowych.
3 Koszty działania banku i amortyzacji.
4 NiM – Net Interest Margin, tj. relacja różnicy między przychodami a kosztami odsetkowymi do średniej wartości aktywów pomniej-
szonych o odsetki zapadłe od należności zagrożonych.
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 obliczeń wykorzystano wartość należności od sektora niefinansowego. Posłużono się przy tym definicją należności zagrożonych dla 
banków stosujących polskie standardy rachunkowości, zaliczając do tej grupy należności poniżej standardu, wątpliwe oraz stracone. Banki 
stosujące MSSF jako należności zagrożone wykazują te należności, co do których stwierdzono obiektywne dowody utraty wartości i uzna-
no, że utraciły wartość zgodnie z zasadami określonymi w MSR 39.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.22. Stopa zwrotu z aktywów (ROA brutto) w sektorach bankowych krajów CEC-5 
w latach 2000–2007

Źródło: NBP, banki centralne Czech, Węgier, Słowacji i Słowenii.
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Wykres 4.1.23. Stopa zwrotu z kapitału (ROE brutto) w sektorach bankowych krajów CEC-5 
w latach 2000–2007

Źródło:  NBP, banki centralne Czech, Węgier, Słowacji i Słowenii.
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Wykres 4.1.24. Marża odsetkowa (NIM) w sektorach bankowych krajów CEC-5 w latach 
2000–2007

Źródło: NBP, banki centralne Czech, Węgier, Słowacji i Słowenii.
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wów i funduszy podstawowych. O poprawie efektywności operacyjnej banków świadczy systema-
tyczny spadek relacji kosztów ich działania do wartości aktywów. Koszty banków związane z roz-
wojem działalności (poniesione np. w związku z otwieraniem nowych placówek) rosły bowiem 
wolniej niż ich aktywa. Podobnie jak w 2006 r. szybki wzrost portfela kredytowego banków miał 
istotny wpływ na obniżenie wskaźnika należności zagrożonych.

Począwszy od 2006 r. zyskowność banków komercyjnych była wyższa niż zyskowność ban-
ków spółdzielczych. Wynikało to z rosnącego udziału nowych kredytów mieszkaniowych w port-
felu kredytowym banków komercyjnych. Odmienna struktura rodzajowa portfela kredytowego 
w bankach komercyjnych i spółdzielczych miała też duży wpływ na poziom marży odsetkowej net-
to, która od lat była wyższa w bankach spółdzielczych.

W porównaniu z krajami CEC-5 zyskowność polskiego sektora bankowego była nadal wyso-
ka. Wskaźnik ROA (brutto) dla polskiego sektora bankowego osiągnął najwyższą wartość wśród 
krajów CEC-5, a wyższy niż w Polsce wskaźnik ROE (brutto) odnotowano tylko na Słowacji (wykre-
sy 4.1.22 i 4.1.23). Pogorszenie wskaźników zyskowności po raz kolejny odnotowały Węgry, a tak-
że Słowacja. Na Węgrzech było to spowodowane przede wszystkim rosnącymi kosztami finanso-
wania, zmniejszaniem marż na skutek nasilającej się konkurencji w sektorze, a także istotnym wzro-
stem kosztów operacyjnych23. Na Słowacji spadek zysku sektora bankowego był głównie wynikiem 
pogorszenia sytuacji finansowej jednego banku24. Mimo obniżenia wskaźników zyskowności na 
Węgrzech i w Słowacji poziom zyskowności w krajach CEC-5 nadal był wyższy niż w strefie euro25, 
co wciąż zachęcało inwestorów zagranicznych do rozwoju działalności bankowej w tych krajach. 

W 2007 r. poziom marży odsetkowej netto w polskim sektorze bankowym był najwyższy 
wśród krajów CEC-5 (wykres 4.1.24). Największy spadek marży odsetkowej nastąpił w bankach 
węgierskich. Proces konwergencji marży odsetkowej w krajach CEC-5 i strefie euro jest procesem 
długotrwałym. W 2007 r. poziom NiM w państwach zaliczanych do CEC-5 nadal znacznie odbie-
gał od obserwowanego w strefie euro (w 2007 r. NiM w strefie euro wyniósł 0,89%, podczas gdy 
w krajach CEC-5 około 2,7%26).

4.1.5. Konsolidacja i koncentracja sektora bankowego

Procesy konsolidacyjne

Procesy konsolidacyjne, które zachodziły w polskim sektorze bankowym w 2007 r., były 
w znacznej mierze kontynuacją transakcji zapoczątkowanych w poprzednim roku. Najważniejszy-
mi wydarzeniammi były podział Banku BPH SA i włączenie części jego aktywów do Banku Pekao 
SA, a także działania zmierzające do przeprowadzenia planowanej na 2008 r. fuzji pozostałej czę-
ści Banku BPH SA z GE Money Bank SA. Ponadto zakończona została operacja połączenia banków 
BiSE SA oraz DnB Nord Polska SA, a Komisja Nadzoru Bankowego wydała zgodę na wykonywanie 
ponad 75% głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Dominet Banku SA przez Fortis 
Brussels SA/NV oraz Banku Współpracy Europejskiej przez spółkę innova Financial Holding. 

Podobnie jak w poprzednich latach przyczyną konsolidacji w sektorze banków spółdziel-
czych było dążenie przez nie do spełnienia wymogów kapitałowych wskazanych w Traktacie Akce-
syjnym (1 mln euro do końca 2007 r.). W rezultacie trzy banki spółdzielcze połączyły się z innymi, 
lepiej wyposażonymi kapitałowo bankami zrzeszonymi w tych samych bankach zrzeszających.

23  Szerzej na ten temat: Report on Financial Stability, Budapeszt, kwiecień 2008 Magyar Nemzeti Bank, s. 58–60.
24  Szerzej na ten temat: The Analysis of the Slovak Financial Sector for the Year 2007, Bratysława 2008 Narodna Banka 
Slovenska, s. 46–47.
25  Np. średnia stopa zwrotu z kapitału w tzw. dużych grupach bankowych w strefie euro (ang. lCBG – large and 
Complex Banking Groups) w 2007 r. wyniosła 13,8%, a w krajach CEC-5 26,5%. Źródło: strefa euro – Financial Stability 
Review, Frankfurt, czerwiec 2008 ECB, s. 30, CEC-5 – obliczenia na podstawie danych NBP oraz banków centralnych 
Czech, Węgier, Słowacji i Słowenii.
26  Źródło: Financial Stability Review, Frankfurt, grudzień 2007, ECB, s. 30.
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Rosnąca konkurencja w sektorze bankowym oraz dążenie do poprawy efektywności były 
główną przyczyną procesów konsolidacyjnych w unii Europejskiej. W latach 2003–2007 liczba 
instytucji kredytowych w uE zmniejszyła się o 707 podmiotów, tj. o około 9%. Spadkowi liczby 
instytucji kredytowych towarzyszył szybki wzrost ich aktywów. Konsolidacja w uE miała głównie 
charakter wewnątrzkrajowy. Wyczerpywanie się możliwości rozwoju na krajowych rynkach powo-
dowało jednak, że banki coraz częściej otwierały swoje oddziały poza krajem macierzystym. Było 
to widoczne również w Polsce, gdzie na koniec 2007 r. funkcjonowało 14 oddziałów instytucji kre-
dytowych mających swoje siedziby w krajach uE. 

Koncentracja

W 2007 r. poziom koncentracji sektora bankowego w Polsce nieznacznie się zwiększył.

W aktywach sektora wzrósł udział pięciu największych banków: z 46,5% w 2006 r. do 
46,6% w 2007 r. (wykres 4.1.25). zwiększyła się także wartość wskaźnika koncentracji Herfin-
dahla-Hirschmana (HHi)27 dla banków komercyjnych, zarówno w odniesieniu do aktywów netto, 
jak i do kredytów udzielonych podmiotom sektora niefinansowego28 (wykres 4.1.26). Przyczyną 
wzrostu tych wskaźników były podział i przeniesienie części aktywów Banku BPH SA do Banku 
Pekao SA. W wyniku tej transakcji Bank Pekao SA stał się największym bankiem w Polsce, a jego 
udział w aktywach sektora bankowego zwiększył się z 10,3% w 2006 r. do 15,5% w 2007 r. 
udział największego dotychczas banku – PKO BP SA – wyniósł odpowiednio 14,6% oraz 13,3% 
(wykres 4.1.27).

Pomimo wzrostu wskaźników CR5 i HHi spadła wartość wskaźników CR10 oraz CR15, co wyni-
kało z dynamicznego rozwoju mniejszych banków aktywnie rozwijających działalność w Polsce.

Poziom koncentracji sektora bankowego w Polsce, mierzony udziałem pięciu największych 
podmiotów w aktywach sektora, był nadal znacznie niższy od średniej dla wszystkich państw 
członkowskich uE, a także niższy niż w strefie euro oraz krajach zaliczanych do grupy CEC-5 
(wykres 4.1.28). Tak jak w 2006 r. tylko w siedmiu krajach uE poziom koncentracji sektora ban-
kowego wyrażany wskaźnikiem CR5 był niższy niż w Polsce. 

W krajach CEC-5 średni poziom koncentracji sektora bankowego ponownie się obniżył 
(wykres 4.1.29). Nastąpiło to głównie na skutek szybkiego rozwoju akcji kredytowej w mniejszych 
bankach. W unii Europejskiej nastąpił dalszy wzrost poziomu koncentracji sektora bankowego. 

27  Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHi) dla aktywów netto jest równy sumie kwadratów udziałów poszczególnych 
podmiotów w aktywach netto sektora. Analogicznie oblicza się 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.
28  W przypadku depozytów złożonych w bankach komercyjnych przez podmioty sektora niefinansowego wskaźnik HHi 
nie zmienił się istotnie.

Wykres 4.1.25. Wskaźnik CR5, CR10, CR15 dla aktywów netto sektora bankowego w latach 
2000–2007

uwaga: CR5, CR10, CR15 oznaczają, odpowiednio, udział w rynku 5, 10 i 15 największych banków w aktywach netto sektora  
bankowego.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.27. Udział największych podmiotów w aktywach sektora banków komercyjnych 
w latach 2004–2007

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.26. Wskaźnik HHI oraz liczba podmiotów w sektorze banków komercyjnych 
w latach 2000–2007
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CR5 dla aktywów w 2007 r.

uwaga: dla poszczególnych grup krajów uE-27, uE-15, uE-10, strefy euro oraz CEC-5 obliczone zostały średnie arytmetyczne.

Źródło: EBC, banki centralne krajów uE.
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Było to wynikiem zarówno zmniejszenia się liczby banków, jak i dynamicznego rozwoju dużych 
europejskich grup bankowych. W rezultacie relatywnie mała liczba banków dysponowała znaczną 
częścią aktywów europejskiego sektora bankowego29.

4.1.6. Zmiany w ofercie produktowej banków

Oferta�dla�klientów�indywidualnych

utrzymujący się wysoki popyt gospodarstw domowych na kredyty mieszkaniowe i kon-
sumpcyjne zadecydował o tym, że zmiany w ofertach kredytowych banków dotyczyły głównie tych 
dwóch kategorii kredytów. W drugiej połowie 2007 r. znacznie zaostrzyła się konkurencja między 
bankami o depozyty gospodarstw domowych. Niektóre banki zmieniały swoje strategie bizneso-
we, które były dotychczas ukierunkowane na wzrost aktywów i większą wagę przywiązywały do 
pozyskiwania stabilnej bazy depozytowej, oferując klientom coraz atrakcyjniejsze oprocentowanie 
depozytów. Wynikało to ze zmiany strukturalnej w sektorze bankowym, polegającej na tym, że 
wartość kredytów dla sektora niefinansowego przekroczyła wartość depozytów. W sytuacji zabu-
rzeń na międzynarodowych rynkach finansowych oraz wzrostu kosztu finansowania na rynku 
pożyczek międzybankowych i papierów dłużnych banki zaczęły dostrzegać, że rozwój działalności 
będzie w dużym stopniu zależał od struktury ich pasywów. 

Zmiany w ofercie kredytowej 

Obserwowana od kilku lat silna konkurencja między bankami na rynku kredytów mieszka-
niowych w Polsce spowodowała, że marże banków przy sprzedaży tych produktów ukształtowały 
się na niskim poziomie. ze względu na ograniczone możliwości ich dalszego obniżania zmiany ofer-
ty kredytów mieszkaniowych w 2007 r. miały głównie charakter pozacenowy. Aby zachęcić klien-
tów do zaciągania kredytów mieszkaniowych, niektóre banki dawały im możliwość regulowania 
wysokości rat w taki sposób, aby dostosować je do bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorców. 
Klienci mogli na przykład w ciągu roku zmienić wysokość kilku rat, a raz w roku zrezygnować z pła-
cenia jednej (tzw. wakacje kredytowe, które automatycznie wydłużały okres kredytowania). innym 
ułatwieniem spłaty kredytów mieszkaniowych było zaoferowanie klientom spłaty jedynie odsetek 
w początkowym okresie obowiązywania umowy kredytowej, a dopiero w kolejnych latach pełnej 
raty kapitałowo-odsetkowej. Dodatkowo część przyznanego kredytu klienci mogli przeznaczyć na 
wybrany przez siebie cel.

Banki często uzależniały wysokość wskaźnika lTV (ang. loan to value) dla oferowanych kre-
dytów od rodzaju zawodu wykonywanego przez kredytobiorcę. Chętniej udzielano kredytów na 
100% wartości nieruchomości osobom wykonującym tzw. zawody zaufania publicznego (np. 

29  European Financial Integration Monitor, SEC(2007) 1696, Brussels 2007, Commission of the European 
Communities, s. 18.

Wykres 4.1.29. Koncentracja sektorów bankowych krajów UE-15, UE-10 i CEC-5 mierzona 
wskaźnikiem koncentracji HHI w latach 2004–2007

Źródło:EBC, banki centralne krajów uE.
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lekarz, prokurator, sędzia, radca prawny). Banki poszerzały też grono potencjalnych kredytobior-
ców. Niektóre były skłonne kredytować zakup mieszkania osobom bez polskiego obywatelstwa, 
a inne miały specjalne oferty dla seniorów. Banki wykazywały ponadto coraz większe zaintereso-
wanie obsługą polskich emigrantów. Aby uzyskać lepszy dostęp do klientów wyjeżdżających do 
pracy za granicę, niektóre banki promowały swoje produkty w obcojęzycznej prasie. Kolejne dwa 
banki rozpoczęły sprzedaż kredytów wykorzystując do tego specjalnie w tym celu utworzone mar-
ki. Banki stawały się coraz bardziej innowacyjne we wprowadzaniu rozwiązań, które mogłyby 
zwiększyć liczbę ich potencjalnych klientów. Jeden z banków zaproponował na przykład sprzedaż 
kredytów za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Ponadto niektóre banki rozważały wprowadzenie do swojej oferty tzw. odwróconego kre-
dytu hipotecznego (ang. reverse mortgage), nazywanego również hipoteką odwróconą lub hipo-
teką odwrotną. Jednak ze względu na złożoną konstrukcję prawną tego produktu będzie on mógł 
się pojawić w ofercie banków działających w Polsce dopiero za kilka lat (szerzej w ramce 4.1.1).

ze względu na wyższe marże banków przy sprzedaży kredytów konsumpcyjnych niż kre-
dytów mieszkaniowych konkurencja w tym segmencie rynku miała częściej charakter cenowy. Ban-

Ramka 4.1.1

OdWRóCONY KREdYT hIPOTECzNY

W umowie o odwrócony kredyt hipoteczny bank udziela kredytu pod zastaw nierucho-
mości osobie mającej prawo własności tej nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy. Własność nieruchomości prze-
chodzi na bank z chwilą śmierci kredytobiorcy. Odwrócony kredyt hipoteczny pozwala kre-
dytobiorcy „uwolnić” kapitał z posiadanej przez niego nieruchomości i służy mu jako dodat-
kowe źródło utrzymania (comiesięczne wpływy niepodlegające opodatkowaniu). 

W zależności od warunków umowy wysokość kredytu waha się od 30% do 50% warto-
ści nieruchomości, a najczęstszą formą wypłaty kredytu jest terminowa lub dożywotnia ren-
ta (możliwa jest także jednorazowa wypłata lub otwarcie linii kredytowej z ustalonym limi-
tem)1. Kredytobiorcą może być osoba, która osiągnęła określony wiek (co najmniej 60 lat).

Po raz pierwszy odwrócony kredyt hipoteczny pojawił się w ofercie banków amerykań-
skich na początku lat 60. XX w. i do dziś jest tam bardzo popularny. W ostatnich latach kre-
dyt ten zaczęły oferować banki we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Nowej zelandii, Australii2, 
Japonii, Rosji i w indiach. Biorąc pod uwagę przewidywane kierunki rozwoju demograficzne-
go w Polsce (proces starzenia się społeczeństwa), wysokość świadczeń w ramach polskiego 
systemu emerytalnego, a także wysoki wskaźnik własności nieruchomości wydaje się, że 
potencjał rozwoju tego innowacyjnego produktu bankowego jest wysoki. ze względu na 
strukturę własnościową polskiego sektora bankowego (wysoki udział inwestorów zagranicz-
nych) wprowadzanie przez banki do ich oferty odwróconego kredytu hipotecznego może 
być łatwiejsze dzięki wykorzystaniu doświadczenia spółek matek. Jednak zakres niezbędnych 
zmian w regulacjach w Polsce jest dosyć szeroki i dotyczyłby kilku ustaw, m.in. prawa ban-
kowego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, kodeksu postępowania cywilnego, a tak-
że kodeksu cywilnego3. Kilka banków przeprowadziło badania popytu na ten produkt, jed-
nak z powodu istniejących ograniczeń prawnych jego wprowadzenie do ofert bankowych 
nastąpi prawdopodobnie za parę lat.

1 Por. E. Poprawska, P. Kowalczyk, Reverse Mortgage. Analiza i perspektywy rozwoju na rynku polskim. 
„Finansowanie Nieruchomości”, czerwiec 2008, nr 15, s. 4–8.

2 W krajach anglosaskich odwrócony kredyt hipoteczny funkcjonuje także pod nazwą equity release.

3 Szerzej na ten temat w: J. Pisuliński, Możliwy kształt umowy o odwrócony kredyt hipoteczny. Zakres koniecz-
nych zmian w prawie bankowym i innych ustawach. „Finansowanie Nieruchomości”, czerwiec 2008, nr 15, 
s. 58–63.
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ki zachęcały klientów np. atrakcyjnym oprocentowaniem umów kredytowych, czerpiąc przy tym 
zyski z dodatkowych opłat i prowizji, które niejednokrotnie mogły okazać się wyższe niż kwota 
płaconych odsetek. Obserwując spadek popytu na kredyty ratalne, niektóre banki proponowały 
klientom kredyty w kartach kredytowych o znacznie niższym oprocentowaniu niż tradycyjny kre-
dyt ratalny. Coraz więcej banków umożliwiało też klientom dokonywanie przelewów z rachunku 
karty kredytowej w celu spłacania bieżących zobowiązań. 

Podobnie jak w przypadku kredytów mieszkaniowych banki były bardzo innowacyjne 
w zakresie poprawy technicznej dostępności kredytów (np. klienci mogli wysyłać SMS-y, by powia-
domić bank o chęci zaciągnięcia kredytu lub pożyczki). utrzymywała się przy tym tendencja do 
skracania czasu podejmowania decyzji kredytowej oraz łagodzenia wymagań w odniesieniu do 
akceptowalnych źródeł przychodów i związanej z nimi dokumentacji.

Zmiany w ofercie depozytowej

W drugiej połowie 2007 r. budowaniu bazy depozytowej banków sprzyjały zaburzenia na 
światowych rynkach finansowych wywołane kryzysem na amerykańskim rynku kredytów hipo-
tecznych oraz bessa na krajowym rynku akcji. Część gospodarstw domowych wycofywała bowiem 
środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych i lokowała je w bankach. Dodatkowym czyn-
nikiem zachęcającym do oszczędzania w bankach był wzrost krajowych stóp procentowych.

Coraz większą popularnością cieszyły się wysoko oprocentowane konta oszczędnościowe 
oferujące swobodę dysponowania zgromadzonymi na nich środkami bez utraty odsetek. Wyrazem 
nasilającej się konkurencji w tym segmencie rynku było przede wszystkim zwiększanie się liczby 
banków oferujących konta oszczędnościowe. We wcześniejszych latach oferowały je tylko mniej-
sze banki, a w ostatnich dwóch latach miały je w swojej ofercie także największe banki. O rosną-
cej konkurencji na tym rynku świadczyły również reklamy banków informujące o wysokim opro-
centowaniu środków na rachunkach, dołączanie przez banki do rachunku bezpłatnych ubezpieczeń 
oraz umożliwienie klientom zakładania rachunków oszczędnościowych przez internet bez koniecz-
ności posiadania tradycyjnego konta w danym banku.

Zmiany�w�ofercie�bankowej�dla�przedsiębiorstw

W 2007 r. banki poszerzyły ofertę dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla małych i średnich firm. 
Coraz większą popularnością cieszyły się usługi pakietowe. Łącząc kilka produktów, banki dawały 
MSP możliwość elastycznego dopasowywania elementów pakietu do bieżących potrzeb; jedno-
cześnie oferowały korzystniejsze ceny dla pakietu niż w przypadku produktów oferowanych indy-
widualnie. Standardem stawało się dołączanie do pakietu usług bankowości internetowej kart płat-
niczych oraz ubezpieczenia. Niektóre banki dodawały tzw. systemy identyfikacji płatnika, dzięki 
którym przedsiębiorstwa mogły kontrolować spłatę zadłużenia przez swoich kontrahentów. Nie-
które banki oferowały przedsiębiorstwom programy konsolidacyjne, pozwalające połączyć kre-
dyty zaciągnięte wcześniej w różnych bankach w jeden, korzystniej oprocentowany. 

Banki wykazywały większe zainteresowanie obsługą przedsiębiorstw rozpoczynających dzia-
łalność gospodarczą. Nowymi propozycjami dla tego segmentu klientów były m.in. kredyty udzie-
lane na sfinansowanie podatku VAT od inwestycji czy sprzedaż ubezpieczeń pomostowych. Ponad-
to banki nieznacznie łagodziły warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw30, a niektóre 
wydawały decyzję kredytową na podstawie oceny wiarygodności kredytowej osoby fizycznej będą-
cej właścicielem małego przedsiębiorstwa. Coraz częściej przedsiębiorstwa, którym banki przy-
znały limity kredytowe, mogły uruchamiać kolejne kredyty bez potrzeby przechodzenia standar-
dowych procedur oceny zdolności kredytowej oraz wykazywania się dodatkowymi zabezpiecze-
niami, co usprawniało proces pozyskiwania przez nie środków.

Ofertę dla polskich przedsiębiorców zaczęły także przedstawiać banki zagraniczne. Jeden 
z nich uruchomił w londynie polskojęzyczną obsługę przedsiębiorców, którzy zdecydowali się pro-

30  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (ii, iii, iV kwartał 
2007 r. oraz i kwartał 2008 r.), Warszawa 2007 i 2008, NBP.
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wadzić działalność w Wielkiej Brytanii, oferując im tanie przelewy do kraju, opiekę doradcy finan-
sowego, a także korzystnie oprocentowany kredyt dla nowo powstających firm.

Karty�płatnicze

W 2007 r. liczba wyemitowanych w Polsce kart płatniczych zwiększyła się o 2,7 mln. Na 
koniec roku w obiegu znajdowało się 26,5 mln kart (wykres 4.1.30). Najsilniejszą tendencją wzro-
stową nadal charakteryzowały się karty kredytowe, które stanowiły już 30% wszystkich kart płat-
niczych w Polsce. 

Mimo szybkiego przyrostu liczby wyemitowanych kart kredytowych oprocentowanie kre-
dytu w kartach nie zmieniło się istotnie, a konkurencja między bankami na tym rynku miała głów-
nie charakter pozacenowy. Banki rozwijały programy partnerskie i lojalnościowe, współpracując 
z coraz większą liczbą instytucji (np. z przewoźnikami lotniczymi, portalami aukcyjnymi czy ope-
ratorami telefonii komórkowej). Nadal skracano czas oczekiwania na wydanie karty, a niektóre ban-
ki decydowały się na jej natychmiastowe wydawanie klientowi.

Banki zwiększały funkcjonalność kart oraz bezpieczeństwo dokonywanych nimi transakcji, 
wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne. Po raz pierwszy w Polsce jeden z banków wpro-
wadził kartę wydaną w technologii PayPass (tzw. karta bezstykowa), która umożliwia dokonywanie 
drobnych płatności bez konieczności podawania numeru PiN i składania podpisu oraz może być 
wykorzystywana jako bilet miejski lub karta parkingowa. Wprowadzono także usługę 3D-Secure, 
która dodatkowo zabezpiecza płatności dokonywane przez internet bez względu na rodzaj wyko-
rzystywanej w tym celu karty płatniczej. zwiększała się też liczba banków oferujących karty płat-
nicze przedsiębiorstwom31.

Bankowość�internetowa32

W 2007 r. liczba klientów bankowości internetowej w Polsce nieznacznie się zmniejszyła i na 
koniec roku wyniosła 9,8 mln (9,9 mln w 2006 r.) (wykres 4.1.31). Przyczyną tego spadku nie było 
jednak ograniczenie popytu na usługi bankowości internetowej. Był to skutek przekształceń wła-
snościowych w sektorze bankowym i związanego z tym zamykania kont przejmowanych klientów. 
liczba banków świadczących usługi bankowości internetowej nie zmieniła się istotnie. 

Aby zachęcić klientów do częstszego korzystania z usług bankowości internetowej, banki 
poszerzały zakres funkcji w ramach rachunków z dostępem przez internet. istotnym elementem 

31  Według wyników badań Pentor Research international przeprowadzonych na zlecenie Visa international około 34% 
MSP w Polsce używało kart firmowych do dokonywania płatności. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2007 r. 
na próbie 500 mikro, małych i średnich firm w Polsce. Szerzej: http://www.visa.pl/informacjebiezace/pressreleases/news16.
jsp, 22.10.2008.
32  Opracowano na podstawie informacji ZBP.

Wykres 4.1.30. Liczba kart płatniczych w Polsce oraz tempo jej przyrostu w latach 2004–2007

Źródło: NBP.
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konkurencji cenowej stało się obniżanie opłat za przelewy zagraniczne oraz bezpłatne prowadze-
nie rachunków internetowych. 

W sytuacji nasilonej migracji Polaków internet stał się dla banków istotnym kanałem dys-
trybucji usług, ułatwiając im zatrzymanie dotychczasowych klientów. Kilka polskich banków umoż-
liwiło osobom wyjeżdżającym tymczasowo za granicę otworzenie przez internet konta walutowe-
go oprocentowanego według lokalnej stopy rynkowej.

Plany banków dotyczące udoskonalenia posiadanych platform internetowych wskazują na 
to, że w kolejnych latach internet pozostanie ważnym kanałem dystrybucji usług bankowych w Pol-
sce. Stanie się tak mimo zapowiadanego dynamicznego rozwoju sieci tradycyjnych placówek ban-
kowych. Ponadto nakłady poniesione na rozwój bankowych platform internetowych powinny się 
szybko zwrócić, ponieważ oczekuje się poprawy dostępu do internetu w Polsce oraz szybkiego 
wzrostu liczby aktywnych klientów bankowości internetowej. 

Wykres 4.1.31. Liczba klientów bankowości internetowej oraz użytkowników Internetu 
w Polsce w latach 2004–2007

Źródło: zBP, MF.
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4.2. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i) są pozabankowymi instytucjami 
finansowymi, zaliczanymi do sektora monetarnych instytucji finansowych. ich działalność nie pod-
lega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Kontrolę nad systemem kas sprawuje Krajowa Spół-
dzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Wielkość�sektora

Na koniec 2007 r. aktywa SKOK-ów wyniosły 7,3 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 22% 
w porównaniu z końcem 2006 r. (wykres 4.2.1). W wyniku zmian legislacyjnych od iV kwartału 
2006 r. zakres usług świadczonych przez SKOK-i powiększył się o kredyty i pożyczki udzielane na 
okres powyżej pięciu lat33. Sprzedaż tych produktów finansowych miała znaczny wpływ na wyso-
kie tempo wzrostu aktywów SKOK-ów w 2007 r., uzyskane w warunkach wolniejszego przyrostu 
liczby członków kas niż w poprzednich latach. Mimo tak dynamicznego rozwoju sektora Spół-
dzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych ich aktywa nadal stanowiły mniej niż 1% sumy 
bilansowej sektora bankowego.

33  ustawa z 8 września 2006 r. o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.u. z 2006 r. 
nr 183, poz. 1354, art. 15) uchyliła przepisy ograniczające maksymalny okres spłaty kredytów i pożyczek udzielanych przez 
kasy do trzech lat (dla kredytów na cele mieszkaniowe do pięciu lat).

Wykres 4.2.1. Aktywa SKOK-ów w porównaniu z aktywami banków spółdzielczych w latach 
2000–2007

Źródło: NBP, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.
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W 2007 r. tempo wzrostu aktywów SKOK-ów było wyższe niż w sektorze bankowym (wykres 
4.2.2). Konkurencję dla kas stanowią jednak głównie banki spółdzielcze. Te dwa rodzaje kredyto-
wych instytucji finansowych kierują swoją ofertę usług do tej samej grupy klientów – mieszkańców 
wsi i małych miasteczek. SKOK-i sukcesywnie zmniejszają dystans do banków spółdzielczych 
i w 2007 r. nastąpił dalszy wzrost relacji sumy bilansowej kas do sumy bilansowej banków spół-
dzielczych z 14,5% do 15,5%.

W dalszym ciągu rozbudowywana była sieć SKOK-ów i powiększała się liczba klientów, choć 
już nie tak dynamicznie jak w latach 2000–2005. W analizowanym okresie liczba oddziałów kas 
wzrosła o 77 (wykres 4.2.3). Na koniec roku w SKOK-ach było zrzeszonych 1,67 mln osób, tj. o 120 
tys. więcej niż w poprzednim roku. Kontynuowana była, obserwowana od początku dekady, ten-
dencja do spadku liczby kas (na koniec 2007 r. było ich 67), co jest skutkiem przejmowania słab-
szych kas przez silniejsze.

Rozwój sektora SKOK-ów w Polsce jest zbieżny z tendencjami występującymi w innych kra-
jach (wykres 4.2.4). W 2007 r. aktywa unii kredytowych na świecie wzrosły o ponad 8%, do  
1,18 mld uSD. liczba członków unii kredytowych wyniosła na koniec roku 177,4 mln osób (wzrost 
o 3,1% wobec 9,5% w 2006 r.). 

Struktura�aktywów�i�pasywów

z usług SKOK-ów od lat korzystały głównie gospodarstwa domowe. Na koniec 2007 r. ich 
udział w kredytach i pożyczkach udzielonych przez kasy wyniósł ponad 81%, a w depozytach – 
prawie 99%. Drugą grupę kredytobiorców stanowiły pozostałe instytucje pośrednictwa finanso-
wego (ponad 18-procentowy udział). 

Wykres 4.2.3. Rozwój sieci SKOK-ów oraz liczba ich członków w latach 2000–2007

Źródło: KSKOK.
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Wykres 4.2.4. Unie kredytowe na świecie w latach 2000–2007

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Światowego związku unii Kredytowych (World Council of Credit unions – WOCCu), 
www.woccu.org.
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Na koniec 2007 r. wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez SKOK-i wyniosła 5,1 mld zł. 
Przyrost portfela kredytowego (o 1,1 mld zł) był największy od powstania systemu SKOK-ów i wy-
nikał w znacznym stopniu z dużego zainteresowania klientów kredytami i pożyczkami konsump-
cyjnymi, udzielanymi na okres powyżej pięciu lat. istotny wzrost wartości kredytów udzielanych na 
okres powyżej pięciu lat spowodował znaczne zmiany w strukturze terminowej portfela kredytów 
i pożyczek dla gospodarstw domowych (tabela 4.2.1). Wbrew oczekiwaniom udział kas w rządo-
wym programie „Rodzina na swoim”34 nie wpłynął na zwiększenie zaangażowania SKOK-ów na 
rynku kredytowania nieruchomości.

Wartość depozytów złożonych w SKOK-ach wzrosła o prawie 1,2 mld zł, do 6,7 mld zł na 
koniec 2007 r. Przyrost ten był największy od powstania kas i dwukrotnie wyższy niż w 2006 r. 
(wykres 4.2.5). Wpływ na tak duży wzrost bazy depozytowej miała głównie atrakcyjna oferta 
SKOK-ów dla gospodarstw domowych. Oprocentowanie depozytów oferowane przez kasy 
(w szczególności mniejsze) było bowiem w dalszym ciągu wyższe niż w bankach. Podobnie jak 
w poprzednich latach w strukturze terminowej depozytów gospodarstw domowych zgromadzo-
nych w SKOK-ach wzrósł udział depozytów bieżących, choć nadal dominowały depozyty ter-

34  Rządowy program „Rodzina na swoim” został wprowadzony na mocy ustawy z 8 września 2006 r. o finansowym 
wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.u. z 2006 r. nr 183, poz. 1354). W ramach programu BGK 
wypłaca ze środków budżetowych dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Kredyt z dopłatą do opro-
centowania może zostać udzielony na zakup mieszkania oraz na zakup lub budowę domu jednorodzinnego, których 
powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio 75 m kw. i 140 m kw.

Wykres 4.2.5. Wartość kredytów i pożyczek oraz depozytów w SKOK-ach w latach 
2004–2007

Źródło: KSKOK.
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Tabela 4.2.1. Udział kredytów i pożyczek oraz depozytów dla gospodarstw domowych 
w kredytach i pożyczkach oraz depozytach ogółem w SKOK-ach w latach 2004–2007 (w %)

2004 2005 2006 2007

Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych 79,1 78,0 80,7 81,1

    w tym:  do 1 roku włącznie 28,8 18,2 14,9 9,4

 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie 71,2 81,8 80,9 62,5

 powyżej 5 lat – – 4,2 28,1

Depozyty gospodarstw domowych 98,6 99,4 99,2 98,5

    w tym:  bieżące    4,1 4,4 6,4 10,4

 terminowe 95,9 95,6 93,6 89,6

Źródło: NBP.
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minowe. Depozyty z terminem zapadalności do jednego roku włącznie stanowiły 88% depo-
zytów terminowych.

Wyniki�finansowe�oraz�wskaźniki�efektywności�i�wypłacalności�

W 2007 r. zysk netto kas wyniósł 36 mln zł i był o 5,1% wyższy w porównaniu z 2006 r. 
Wzrost ten wynikał w znacznym stopniu z osiągnięcia przez kasy dużych przychodów netto ze 
sprzedaży – zysk ze sprzedaży wzrósł o blisko 60% w porównaniu z 2006 r. Nieznacznie pogor-
szyły się wskaźniki efektywności, pozostając jednak na poziomie wyższym niż w 2005 r. Poprawił 
się wskaźnik kredytów i pożyczek przeterminowanych (spadek do 10,8%). Można przypuszczać, 
że było to w dużej mierze spowodowane dynamiczną akcją kredytową. Wysoka dynamika wzro-
stu aktywów wpłynęła na pogorszenie ogólnego wskaźnika wypłacalności. Według wytycznych 
KSKOK dla kas o aktywach powyżej 500 mln zł wskaźnik ten powinien kształtować się na pozio-
mie 8%, dla mniejszych – 12,5%. Kasy, które nie spełniły tego wymogu, zostały zobowiązane przez 
Kasę Krajową do przedstawienia planu odbudowy kapitału. Na koniec 2007 r. plany odbudowy 
kapitału były realizowane przez 11 SKOK-ów.

 
Tabela 4.2.2. Wybrane wskaźniki efektywności i wypłacalności SKOK-ów w latach 2004–2007

2004 2005 2006 2007

Zysk netto (w tys. zł) 35 427 16 168 34 401 36 152

Wynik brutto/aktywa (w %) 0,9 0,3 0,6 0,6

Wynik netto/aktywa (w %) 0,8 0,3 0,6 0,5

Ogólny wskaźnik wypłacalności1 (w %) 8,7 8,1 8,3 7,7

Wskaźnik pożyczek i kredytów przeterminowanych2 (w %) 14,1 12,3 12,5 10,8

1 Ogólny wskaźnik wypłacalności definiowany jest jako kapitał ogółem podzielony przez aktywa i ze względu na odmienną konstrukcję 
jest on nieporównywalny z bankowym współczynnikiem wypłacalności.
2 Wskaźnik pożyczek i kredytów przeterminowanych jest to udział pożyczek i kredytów przeterminowanych w pożyczkach i kredytach 
ogółem. Wskaźnik ten dla SKOK-ów jest nieporównywalny z analogicznym wskaźnikiem dla banków ze względu na odmienną kla-
syfikację należności przeterminowanych.

Źródło: KSKOK.

Wzrost długoterminowych należności wynikał z udzielania przez kasy wielu kredytów i po-
życzek konsumpcyjnych o terminie zapadalności powyżej pięciu lat i finansowania działalności 
głównie depozytami członków o terminie do jednego roku. Przy braku możliwości zaciągania 
zobowiązań na rynku finansowym rodzi to ryzyko niedopasowania struktury terminowej aktywów 
i pasywów SKOK-ów. Wydaje się, że ze względu na wzrost aktywności oraz wspomniane zmiany 
w strukturze aktywów i pasywów kasy powinny zostać objęte nadzorem sprawowanym przez 
urząd państwowy we wszystkich aspektach ich działalności zbieżnych z działalnością bankową.
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4.3. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe

4.3.1. Firmy leasingowe

Wielkość�rynku

W 2007 r. nadal dynamicznie rozwijał się rynek leasingu. Wartość aktywów oddanych w le-
asing wzrosła o 50% w porównaniu z 2006 r. i wyniosła 32,6 mld zł, co stanowiło 2,8% PKB 
(wykres 4.3.1). udział aktywów oddanych w leasing w wartości nakładów brutto na środki trwałe 
w 2007 r. wyniósł 12,7% (w 2006 r. 10,4%). Szacuje się, że wartość portfela aktywnych umów 
leasingu według stanu na koniec 2007 r. wyniosła 48,6 mld zł35. Przedsiębiorstwa, szczególnie 
małe i średnie, chętnie wybierały leasing jako źródło finansowania środków trwałych i w ten spo-
sób zwiększały swój potencjał wytwórczy36. Ponadto dla niektórych firm rozpoczynających dzia-
łalność gospodarczą, które nie miały historii rachunku bankowego oraz nie dysponowały własnymi 
środkami finansowymi, leasing był jedynym źródłem finansowania inwestycji.

W 2007 r. wartość środków przekazanych w leasing w Europie wyniosła 338,9 mld euro37, 
co oznacza wzrost o około 12% w porównaniu z 2006 r. udział wartości aktywów oddanych w le-
asing w Polsce w wartości aktywów oddanych w leasing w Europie wyniósł 2,5%. W ujęciu war-
tościowym około połowy aktywów (zarówno ruchomych, jak i nieruchomości) oddano w leasing 
w trzech krajach: Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech. 

Według danych GuS w 2007 r. działalność leasingową w Polsce prowadziło 56 podmio-
tów38. Wśród nich przeważały spółki kontrolowane przez zagranicznych udziałowców, przede 
wszystkim banki i inne instytucje finansowe. W firmach z kapitałem polskim głównymi udziałow-
cami były najczęściej przedsiębiorstwa niefinansowe. Na koniec 2007 r. w związku Przedsiębiorstw 
leasingowych (zPl) było zrzeszonych 35 spółek: 20 należących do grup bankowych, 8 producenc-
kich39 i 7 pozostałych. Spośród firm zrzeszonych w zPl 6 największych miało około 49% udziału 
w rynku leasingu. 

Według danych GuS na koniec 2007 r. liczba leasingobiorców wyniosła 244,9 tys. i była 
o około 22% wyższa niż na koniec 2006 r. Większość (67,6%) korzystała z leasingu finansowego, 

35  Na podstawie danych zPl.
36  Szerzej w: Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV 
kwartale 2007 r. Warszawa 2008, NBP, s. 42–44 oraz Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinanso-
wych w 2007 roku w świetle danych F-01/I-01. Warszawa 2008, NBP, s. 36.
37  Na podstawie danych leaseurope, www.leaseurope.org. 
38  W 2008 r. GuS po raz pierwszy opublikował dane o działalności przedsiębiorstw leasingowych w Polsce – Działalność 
przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku. Warszawa 2008, GuS.
39  Pojęcie „spółki producenckie” oznacza producentów środków trwałych, którzy oferują je w ramach usługi leasingu.

Wykres 4.3.1. Wartość aktywów oddanych w leasing w Polsce w latach 2000–2007

Źródło: zPl.
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pozostała część – z operacyjnego bądź mieszanego. umowy leasingowe były najczęściej zawie-
rane na okres od dwóch do pięciu lat.

Struktura�leasingowanych�dóbr

Dobra koniunktura gospodarcza oraz duży popyt na dobra i usługi skłaniały przedsiębiorstwa 
do zwiększania mocy produkcyjnych i inwestowania w środki trwałe. W 2007 r., tak jak w latach 
poprzednich, w strukturze leasingowanych aktywów dominowały środki ruchome. ich wartość na 
koniec 2007 r. wyniosła 29,6 mld zł i była o połowę wyższa niż na koniec 2006 r. Wzrosła również 
wartość nieruchomości oddanych w leasing, z 2 mld zł w 2006 r. do 3,1 mld zł w 2007 r. 

W strukturze leasingowanych aktywów w 2007 r. nadal przeważały środki transportu dro-
gowego (tabela 4.3.1); ich udział wyniósł około 60%. Przedmiotem leasingu były przede wszyst-
kim nowe pojazdy. Przedsiębiorcy powiększali swoją flotę samochodową oraz wymieniali samo-
chody kupione we wcześniejszych latach. W leasing najczęściej oddawano samochody osobowe 
i specjalistyczne środki transportu drogowego (tj. ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy). ich 
udział w wartości portfela pojazdów wynosił odpowiednio 37,6% i 37%, natomiast samochody 
ciężarowe stanowiły 22% wartości leasingowanych pojazdów40. Długi okres oczekiwania (od kil-
ku do kilkunastu miesięcy) na niektóre marki lub modele pojazdów utrudniał rozwój leasingu 
samochodów ciężarowych. W leasingu pojazdów specjalizowało się sześć firm (w tym pięć ban-
kowych): wartość wyleasingowanych przez nie pojazdów stanowiła łącznie około 52% portfela. 
Samochody zakupione w leasingu stanowiły około 1/3 wszystkich pojazdów zarejestrowanych 
w 2007 r. na przedsiębiorstwa. ze względu na zapotrzebowanie przedsiębiorstw firmy leasingowe 
rozwijały przede wszystkim usługi typu full service leasing, łączące finansowanie z administrowa-
niem flotą pojazdów (ang. car fleet management – CFM). Ponadto firmy leasingowe oferowały 
przedsiębiorstwom różne usługi dodatkowe związane z utrzymaniem floty, np. pakiety ubezpie-
czeń i karty paliwowe.

znaczny udział maszyn i urządzeń w strukturze aktywów oddanych w leasing był skutkiem 
utrzymywania się skłonności przedsiębiorstw do zwiększania mocy produkcyjnych. Korzystna sytu-
acja na rynku budowlanym wpłynęła na wysoki, 33-procentowy udział sprzętu budowlanego w war-
tości portfela leasingowanych maszyn i urządzeń. Przedmiotem leasingu były też m.in. maszyny poli-
graficzne, maszyny do obróbki metalu i maszyny rolnicze. Średnia wartość maszyn i urządzeń odda-
nych w leasing w 2007 r. wyniosła 168 tys. zł, a średnia długość umowy – 47 miesięcy. leasing 
maszyn i urządzeń był coraz popularniejszy wśród jednostek samorządu terytorialnego, zakładów 
komunikacji miejskiej, zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wodno-kanalizacyjnych.

40  W 2007 r. w statystyce pojazdów oddanych w leasing zPl wyróżnił dwie nowe kategorie: ciągniki siodłowe oraz 
naczepy i przyczepy, które w poprzednich latach zaliczano do kategorii samochody ciężarowe powyżej trzech ton. 

Tabela 4.3.1. Wartość i struktura aktywów oddanych w leasing w latach 2004–2007 

Wa�tość (w mld zł) St�uktu�a (w �)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Środki ruchome, w tym: 12,28 13,82 19,63 29,60 85,9 84,8 90,6 90,7

– maszyny i urządzenia 2,85 4,26 6,45 8,86 20,4 26,2 29,8 27,1

– komputery i sprzęt biurowy 0,30 0,33 0,37 0,48 2,0 2,0 1,7 1,5

– środki transportu kolejowego, powietrznego 0,16 0,35 0,58 0,58 1,0 2,1 2,7 1,8

– środki transportu drogowego, w tym: 8,85 8,80 12,09 19,46 61,5 54,0 55,8 59,6

     osobowe 1,45 2,76 4,35 7,31 9,0 17,2 20,1 22,4 

– inne 0,12 0,08 0,14 0,22 1,0 0,5 0,6 0,7

Nieruchomości 1,93 2,46 2,03 3,05 14,1 15,2 9,4 9,3

Środki ruchome i nieruchomości ogółem 14,21 16,28 21,66 32,65 100,0 100,0 100,0 100,0

uwaga: dane dotyczące komputerów i sprzętu biurowego nie zawierają informacji z firm informatycznych, leasingujących sprzęt iT bez-
pośrednio od producenta.

Źródło: dane zPl.
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udział nieruchomości w strukturze aktywów przekazanych w leasing prawie nie zmienił się 
w porównaniu z 2006 r. Specjalizowało się w nim jedynie kilka firm. Najpopularniejszą formą 
finansowania nieruchomości był leasing zwrotny. Nadal najczęściej leasingowano obiekty han-
dlowe i usługowe, ale ich udział wśród nieruchomości przekazanych w leasing zmniejszył się do 
44% (z 71% w 2006 r.). W porównaniu z 2006 r. częściej oddawano w leasing obiekty biurowe 
(stanowiły one 27% wyleasingowanych nieruchomości, wobec 9% w 2006 r.). udział budynków 
przemysłowych oraz obiektów hotelowo-rekreacyjnych nie zmienił się istotnie i wyniósł, odpo-
wiednio, 17% i 2%. Centra handlowo-usługowe i biurowe były przedmiotem najdłuższych umów 
leasingu (na około 12–14 lat). Średnia wartość zawieranej umowy leasingu nieruchomości zmniej-
szyła się do około 17 mln zł (z 18,8 mln zł w 2006 r.), co wynikało z kierowania oferty głównie do 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz obniżania przez firmy leasingowe wcześniej przyjętych 
minimalnych wartości transakcji. 

Nadal obserwowano małe zainteresowanie leasingiem statków, samolotów i środków trans-
portu kolejowego (ang. big tickets). Chętnie leasingowano mniejsze jednostki wodne, jak jachty 
żaglowe i łodzie motorowe. Dość rzadko przeprowadzano transakcje dotyczące nietypowych środ-
ków transportu, ale miały one dużą wartość jednostkową. Rozwój rynku leasingu aktywów typu 
big tickets w Polsce ograniczają przede wszystkim: mała liczba dużych przewoźników i armatorów 
oraz procedury przetargowe dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

Dostępne dane wskazują na słaby rozwój leasingu sprzętu biurowego i komputerów (pół-
tora procentowy udział w portfelu aktywów w leasingu). Większość transakcji tego typu odbywa 
się jednak bezpośrednio pomiędzy producentami sprzętu iT a leasingobiorcami, co utrudnia wła-
ściwą ocenę stopnia rozwoju tego segmentu rynku. 

Bariery�rozwoju

istotną barierę rozwoju niektórych segmentów rynku leasingu stanowią uregulowania praw-
ne i podatkowe. Na przykład, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku nieruchomości 
gruntowej należy stosować dwa rodzaje leasingu (operacyjny wobec budynku i finansowy wobec 
gruntu)41. Do leasingu nieruchomości przedsiębiorców zniechęcają również: długi okres amortyzacji 
nieruchomości (40 lat), wynikający z niskiej rocznej stawki amortyzacji (2,5% dla tej kategorii akty-
wów)42 oraz długi, co najmniej 10-letni okres, na jaki umowa leasingu nieruchomości musi być 
zawarta43. Ponadto zapisy ustawy o podatku od wartości dodanej nakładają na leasingobiorcę obo-
wiązek zapłaty tego podatku z góry od całej kwoty transakcji leasingu finansowego, który przeważa 
na rynku krajowym44. Często stanowi to duże jednorazowe obciążenie finansowe dla firmy, która 
chce korzystać z tej formy finansowania. Niejasne przepisy podatkowe dotyczące możliwości doko-
nywania odpisów amortyzacyjnych nadal były barierą rozwoju leasingu konsumenckiego.

4.3.2. Faktoring

Wielkość�rynku

W 2007 r. przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystały z faktoringu. Wielu firmom, szcze-
gólnie małym i średnim, sprzedaż faktur pozwoliła na szybsze regulowanie zobowiązań oraz 
wydłużanie odbiorcom terminów płatności. Według danych GuS wartość faktur skupionych 

41  Według ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.u. z 2000 r., nr 60, poz. 
700 z późn. zm.) grunt i prawa wieczystego użytkowania gruntu nie podlegają amortyzacji. inne zapisy tej ustawy okre-
ślają, że jeżeli umowa leasingu zawarta na czas oznaczony obejmuje grunty, a suma ustalonych w niej opłat leasingowych 
pokrywa co najmniej koszty ich nabycia, to stosuje się rozwiązania takie same, jak dla leasingu finansowego. Podobny 
zapis występuje w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.u. z 2000 r., nr 104, 
poz. 1104 z późn. zm.).
42  załącznik nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.u. z 2000 r.,  
nr 104, poz. 1104 z późn. zm.) oraz załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.u. z 2000 r., nr 60, poz. 700 z późn. zm.).
43  Według zapisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.u. z 2000 r.,  
nr 60, poz. 700 z późn. zm.).
44  J. Grzywacz, M. Burłacka-Majcher, Leasing w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007, SGH, s. 103.
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w 2007 r. przez banki i firmy faktoringowe wyniosła 30,3 mld zł i była o 36,4% wyższa w po-
równaniu z 2006 r.45 (wykres 4.3.2). Obroty firm faktoringowych wyraźnie się zwiększyły, o oko-
ło 37,4% w porównaniu z 2006 r. i blisko 18,9 mld zł. Wartość wierzytelności skupionych przez 
banki wzrosła o 35% i wyniosła 11,4 mld zł. W 2007 r. z faktoringu skorzystało 4,9 tys. przedsię-
biorstw (3,7 tys. w 2006 r.). Najczęściej były to firmy zajmujące się handlem, naprawą pojazdów, 
przetwórstwem przemysłowym i budownictwem. 

Oferta usług świadczonych przez banki różni się od oferty wyspecjalizowanych firm fakto-
ringowych. Banki na ogół jedynie finansują faktury. z kolei firmy faktoringowe w miarę wzrostu 
popytu na ich usługi oraz wzrostu konkurencji poszerzały swoją ofertę o usługi dodatkowe, świad-
czone poza wykupem faktur. Do najpopularniejszych usług dodatkowych, które zwiększały zain-
teresowanie faktoringiem wśród przedsiębiorstw, należały: ewidencja wierzytelności i płatności, 
porządkowanie rozliczeń i inkasowanie płatności, sporządzanie analiz handlowych i raportów  
(np. o terminowości dokonywania spłat bądź o sytuacji ekonomicznej kontrahentów), monitoro-
wanie należności i zarządzanie nimi, a także prowadzenie tzw. miękkiej windykacji.

Mimo szybkiego rozwoju faktoringu w Polsce w ostatnich dwóch latach relacja wartości sku-
pionych faktur do PKB była nadal niska (2,6%). W Europie relacja ta wyniosła 7,1%. Faktoring był 
najczęściej wykorzystywany w Wielkiej Brytanii (14% PKB) i we Włoszech (8% PKB). W Czechach 
i na Węgrzech relacja wartości skupionych faktur do PKB była podobna jak w Polsce i wyniosła, 
odpowiednio, 3,7% i 3,1%46. 

Na koniec 2007 r. w Polsce działało 16 firm faktoringowych (11 było zrzeszonych w Polskim 
związku Faktorów), a 21 banków komercyjnych świadczyło usługi faktoringu. Członkostwo w PzF 
w 2007 r. uzyskały dwie firmy. Na rynku usług świadczonych przez firmy faktoringowe utrzymy-
wała się silna koncentracja. Na cztery podmioty zrzeszone w PzF przypadało 80% obrotów reali-
zowanych przez firmy PzF. Największy udział miała firma iNG Commercial Finance Polska (24%). 
Wśród firm faktoringowych było osiem podmiotów ze 100-procentowym udziałem kapitału pol-
skiego, sześć ze 100-procentowym udziałem kapitału zagranicznego, a w dwóch kapitał własny 
miał charakter mieszany47.

45  Działalność faktoringowa w 2007 roku, Warszawa 2008, GuS.
46  Na podstawie danych Factors Chain international.
47  Dane GuS.

Wykres 4.3.2. Wartość skupionych wierzytelności w Polsce w latach 2000–2007

uwaga: dane za 2006 i 2007 r. pochodzą z GuS, dane wcześniejsze pochodzą z Polskiego związku Faktorów (PzF). Wartość obrotów 
firm faktoringowych do 2006 r. dotyczy firm zrzeszonych w PzF.

Źródło: PzF, GuS.
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Struktura�faktoringu

W 2007 r. w strukturze obrotów nadal dominował faktoring krajowy. Jego udział zmniejszył 
się jednak w porównaniu z 2006 r. i stanowił 88,8% wartości skupionych wierzytelności. zmiana 
ta wynikała z dalszego wzrostu wykorzystania faktoringu zagranicznego, szczególnie eksportowe-
go. udział faktoringu importowego w wartości skupionych wierzytelności wyniósł zaledwie 1,2%. 
Wzrost popytu na faktoring eksportowy był skutkiem spowolnienia gospodarczego w strefie euro 
i związanego z tym wydłużania terminów płatności przez kontrahentów zagranicznych. Wynikał 
również z chęci zabezpieczenia się eksporterów przed ryzykiem walutowym. Wcześniejsza zapła-
ta za fakturę pozwalała ograniczyć wpływ aprecjacji kursu złotego na przychody faktoranta. 
Ponadto coraz częstszy udział w transakcji faktora z kraju importera ułatwiał weryfikację wiary-
godności kredytowej partnerów zagranicznych, monitoring płatności oraz ewentualne docho-
dzenie niespłaconych należności.

Ponad połowa ogólnej liczby faktorantów skorzystała w 2007 r. z faktoringu z regresem, 
który jest tańszy i łatwiejszy do uzyskania dla przedsiębiorstw niż pozostałe rodzaje faktoringu. 
Stanowił on 67,6% wykupionych wierzytelności krajowych (w 2006 r. 70%). Podobnie jak w 2006 r. 
banki chętniej niż firmy faktoringowe podejmowały ryzyko niewypłacalności dłużnika (wykres 
4.3.3). Wynikało to z mniejszych zasobów kapitałowych firm faktoringowych oraz z szerszego 
dostępu banków do informacji o historii kredytowej przedsiębiorstw, których ryzyko przejmują. 
W 2007 r. udział faktoringu bez regresu w strukturze wykupionych wierzytelności krajowych 
wyniósł 27,6%, mieszanego48 zaś 4,8%. Nową usługą na polskim rynku jest faktoring z ubezpie-
czeniem. Stosuje się go wówczas, gdy przejęcie ryzyka przez faktora lub bank okazuje się dla fir-
my zbyt drogim produktem. 

Wśród form finansowania skupionych wierzytelności nadal najczęściej stosowano faktoring 
zaliczkowy (44,3% wartości umów). Faktoring przyspieszony stanowił 41,1% wartości umów, a wy-
magalnościowy 14,6%49. Dominował faktoring jawny (notyfikowany), a zatem większość dłużni-
ków (97,7% podmiotów) była powiadomiona o zawartej umowie faktoringowej50.

48  Faktoring mieszany łączy cechy faktoringu z regresem i bez regresu.
49  Faktoring zaliczkowy polega na tym, że faktorant otrzymuje od faktora zaliczkę w wysokości mniejszej niż wartość 
wierzytelności. zaliczka, której wysokość zależy od wartości wierzytelności i terminu spłaty, jest wypłacana natychmiast 
po otrzymaniu faktur przez faktora, a pozostałą część wypłaca się w momencie rzeczywistej spłaty przez dłużnika. 
Faktoring przyspieszony polega na tym, że faktor wypłaca 100% wartości wierzytelności natychmiast po otrzymaniu fak-
tury przez klienta. Faktoring wymagalnościowy polega na przejęciu ryzyka niewypłacalności dłużnika bez szybszego regu-
lowania zobowiązania, gdyż należność wobec faktoranta jest regulowana w terminie płatności dłużnika lub np. siedem 
dni po jego upływie. 
50  Dane GuS.

Wykres 4.3.3.  Struktura wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym w 2007 r.

 A. Firmy faktoringowe B. Banki

Źródło: GuS.
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W 2007 r. jedna z firm faktoringowych wprowadziła do swojej oferty faktoring odwró-
cony, w którym faktor na mocy umowy zawartej z odbiorcą finansuje jego dostawców. Odbior-
ca przekazuje faktury za dostarczone towary i usługi faktorowi, który następnie wypłaca środki 
dostawcom. Ponieważ spłata finansowania udzielonego przez faktora spoczywa w całości na 
jednym podmiocie – odbiorcy, jego kondycja finansowa musi być bardzo dokładnie zweryfiko-
wana i monitorowana. 

Bariery�rozwoju

Rozwój rynku faktoringu w Polsce był nadal utrudniony ze względu na małą przejrzystość 
finansów firm z sektora MSP, ograniczony dostęp firm faktoringowych do baz danych o historii kre-
dytowej przedsiębiorstw oraz małą innowacyjność firm w zarządzaniu finansami. Część przed-
siębiorców nadal myliła faktoring z innymi technikami finansowymi (m.in. windykacją długów). 
Stosowanie zakazu dokonywania cesji wierzytelności przez niektóre sieci supermarketów unie-
możliwiało znacznej części przedsiębiorstw korzystanie z faktoringu. Barierami rozwoju faktoringu 
były nieprecyzyjne przepisy dotyczące opodatkowania usług faktoringowych podatkiem VAT51. 
Mimo czynników ograniczających rozwój faktoringu w Polsce coraz szersza wiedza przedsiębior-
ców na temat tej usługi i rosnąca konkurencja wśród faktorów sugerują, że faktoring pozostanie 
jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego.

4.3.3. Pośrednicy usług finansowych

Podstawowym obszarem działalności krajowych pośredników usług finansowych była sprze-
daż kredytów udzielanych przez banki. istotną rolę w ofercie pośredników odgrywały także usłu-
gi doradztwa finansowego. W ostatnich latach można zaobserwować tendencję do łączenia w jed-
nej firmie usług pośrednictwa kredytowego i doradztwa finansowego. Potwierdzają to badania 
GuS52, z których wynika, że w 2007 r. spośród 33 ankietowanych podmiotów pośrednictwo kre-
dytowe było jedynym rodzajem świadczonych usług przez 8 firm, podczas gdy w 2006 r. przez 11. 
Pośrednicy usług finansowych coraz częściej współpracują z kilkoma instytucjami finansowymi. 
Poza pośrednictwem w udzielaniu kredytów doradzali przy sprzedaży polis ubezpieczeniowych, 
tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (krajowych i zagranicznych), a także zajmo-
wali się akwizycją różnych programów oszczędnościowych. Na polskim rynku funkcjonowało rów-
nież kilku pośredników udzielających pożyczek ze środków własnych oraz oferujących własne pro-
dukty finansowe tworzone dla ich klientów wspólnie z bankami, towarzystwami funduszy inwe-
stycyjnych i zakładami ubezpieczeń. 

Największą popularnością wśród klientów korzystających z usług pośredników finansowych 
nadal się cieszyły kredyty i pożyczki (tabela 4.3.2). W 2007 r. przy współudziale pośredników usług 
finansowych zawarto około 5 mln umów kredytowych o łącznej wartości 23 mld zł. Oznacza to 
wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem odpowiednio o 44% i 77%. Rosnąca skala pośred-
nictwa w udzielaniu kredytów wynika z dużego popytu gospodarstw domowych na kredyty miesz-
kaniowe i konsumpcyjne oraz dużej różnorodności produktów, co utrudniało wybór najkorzyst-
niejszej oferty i skłaniało kredytobiorców do korzystania z usług firm doradztwa finansowego. 
W rynku pośrednictwa kredytowego dominowały podmioty o zasięgu ogólnopolskim. Spośród 33 
biorących udział w badaniu GuS 14 największych miało ponad 85% udziału w wartości zawartych 
umów kredytowych.

Kredyty hipoteczne stanowiły pod względem wartości najważniejszą grupę produktów 
sprzedanych przez pośredników (wykres 4.3.4). W 2007 r. wartość tych kredytów udzielonych przy 
współudziale pośredników usług finansowych przekroczyła 11,3 mld zł i była prawie o 90% więk-
sza niż w 2006 r. Według danych uKNF53 w 2007 r. około 4% umów o kredyt hipoteczny zawar-

51  J. Czarecki, Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, Warszawa 2007, WN PWN, s. 142–143.
52  Dane wykorzystane w tym podrozdziale pochodzą z publikacji GuS: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kre-
dytowego w 2007 r., Warszawa 2008, GUS.
53  Na podstawie wyników badania ankietowego banków, przeprowadzonego przez uKNF w 2008 r. Szerzej: Raport 
o sytuacji banków w 2007 r., Warszawa 2008, uKNF, s. 31.
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to przy zaangażowaniu pośredników usług finansowych, a ich wartość stanowiła 10% nowych kre-
dytów w portfelach banków. Średnia wartość kredytu hipotecznego sprzedanego przez pośred-
ników wzrosła ze 170 tys. zł w 2006 r. do ponad 260 tys. zł w 2007 r., co było przede wszystkim 
skutkiem wzrostu cen na rynku mieszkaniowym.

Największą popularnością wśród klientów pośredników usług finansowych cieszyły się kre-
dyty i pożyczki gotówkowe oraz kredyty ratalne. Kredyty i pożyczki gotówkowe stanowiły 
w 2007 r. prawie 30% wartości kredytów sprzedanych przez pośredników. ze względu na niską 
średnią wartość kredytów ratalnych ich udział w całkowitej kwocie umów zawartych przez pośred-
ników wyniósł niecałe 17%.

W 2007 r. istotnie wzrosła sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, co wią-
zało się z największym napływem środków do funduszy inwestycyjnych, jaki obserwowano od 
momentu powstania tych instytucji w Polsce. Wzrosty cen akcji na GPW, które obserwowano do 
połowy 2007 r., zachęcały gospodarstwa domowe do zakupu jednostek uczestnictwa funduszy, przy 
czym część z nich dokonywała tej inwestycji za pośrednictwem firm doradztwa finansowego. 

W 2007 r. zmniejszyła się aktywność pośredników w dystrybucji produktów ubezpieczenio-
wych. W porównaniu z 2006 r. liczba umów zawartych za ich pośrednictwem spadła prawie dwu-
krotnie. Niektóre produkty ubezpieczeniowe były sprzedawane wraz z kredytami mieszkaniowymi 

Tabela 4.3.2. Działalność pośredników usług finansowych w latach 2006–2007

Produkty finansowe w ofercie

Liczba podpisanych umów  
(tys. sztuk)

Wa�tość z�ealizowanych 
umów (mln zł)

2006 2007 2006 2007

Kredyty i pożyczki ogółem, w tym: 3 416 4 912 13 089,2 23 157,9

– kredyty i pożyczki gotówkowe 1 399 2 200 3 196,2 6 610,1

– kredyty ratalne 1 938 2 134 3 229,9 3 877,5

– kredyty hipoteczne 36 43 6 039,5 11 379,7

– kredyty samochodowe 16 17 352,1 509,1

Inne produkty finansowe, w tym: 1 668 1 115 902,0 2 204,0

– produkty ubezpieczeniowe 1 649 920 299,1 398,3

– jednostki funduszy inwestycyjnych 11 34 441,1 1 189,3

Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2007 r., Warszawa 2008, GuS.

Wykres 4.3.4. Struktura kredytów i pożyczek udzielonych przez firmy świadczące usługi 
pośrednictwa finansowego w latach 2006–2007

Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2007 r., Warszawa 2008, GuS.
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– umowy o ochronę ubezpieczeniową mające minimalizować straty banku w przypadku niewypła-
calności kredytobiorcy.

Oprócz tradycyjnych produktów inwestycyjnych (m.in. papierów wartościowych, tytułów 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym) doradcy finansowi oferowali produkty strukturyzowane, łączące cechy tradycyjnego 
produktu lokacyjnego z instrumentami pochodnymi, których wartość zależy od zmian cen na ryn-
ku kapitałowym, walutowym lub surowcowym. Profile wypłaty z takich produktów zależą od ryzy-
ka, jakie podejmuje inwestor. Stopa zwrotu z instrumentu nie jest z góry określona, ale często gwa-
rantowana jest tzw. stopa minimalna. W 2007 r. powstało kilka firm sprzedających jedynie tego 
typu instrumenty i dystrybuujących je wyłącznie przez internet. ich wpływ na rozwój rynku usług 
pośrednictwa finansowego będzie można ocenić dopiero w kolejnych latach.

ze względu na bogatą i zróżnicowaną ofertę kredytów i instrumentów lokacyjno-oszczęd-
nościowych na polskim rynku pośrednicy coraz częściej doradzają klientom indywidualnym przy 
wyborze produktów finansowych. Niektóre z tych produktów (np. kredyt mieszkaniowy) mają 
wpływ na sytuację finansową klienta przez znaczną część jego życia. Dlatego zadaniem każdego 
doradcy powinno być nie tylko wskazanie najlepszej oferty na rynku, ale także przedstawienie 
klientowi ryzyka, na jakie będzie narażony, korzystając z określonego produktu finansowego.

Wagę profesjonalnego i rzetelnego doradztwa na rynku detalicznych usług finansowych 
dostrzega Komisja Europejska. Komisja prowadzi prace, których celem jest ocena konieczności 
podjęcia na szczeblu uE działań prawnych dotyczących m.in. pośredników kredytowych54. Kro-
kiem w kierunku uregulowania w Polsce relacji pomiędzy pośrednikami usług finansowych a ich 
klientami może się stać wdrożenie dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych 
(MiFiD)55. zgodnie z tą dyrektywą podmioty pośredniczące w sprzedaży jednostek uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych mogą być zobowiązane do uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności inwestycyjnej (licencji maklerskiej). Dyrektywa przewiduje jednak możliwość wykluczenia 
spod jej działania podmiotów spełniających warunki określone w art. 3, z zastrzeżeniem, że ich 
działalność jest regulowana na szczeblu krajowym. zastosowanie wyłączenia pozostaje w gestii 
krajów członkowskich. Na koniec 2007 r. nie były jeszcze znane rozwiązania, które w tej kwestii 
zostaną wprowadzone w nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych. Wydaje się jednak, że 
niezależnie od przyjętych rozwiązań prawnych część pośredników usług finansowych, w szcze-
gólności firmy zajmujące się doradztwem i oferujące produkty inwestycyjne, podejmie starania 
o uzyskanie licencji maklerskiej. Posiadanie takiej licencji przez firmę zajmującą się doradztwem 
w zakresie usług finansowych uwiarygodnia ją bowiem w oczach klientów oraz pozwala na posze-
rzanie oferty – budowanie własnych portfeli inwestycyjnych i wprowadzanie nowych produktów 
lokacyjnych.

54  zob. rozdział 2, s. 42–46.
55  Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów 
finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG Dyrektywa nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.urz. uE l145 z 2004 r., s. 1).
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4.4. Sektor kapitału wysokiego ryzyka (private equity oraz venture capital)

Wielkość�sektora

W 2007 r. wartość inwestycji rozpoczętych przez fundusze private equity z siedzibą w Pol-
sce zwiększyła się prawie o 90% i wyniosła blisko 2,2 mld zł. liczba przedsiębiorstw, które otrzy-
mały finansowanie od tych funduszy, wyniosła 50 i była o 13 wyższa w porównaniu z poprzednim 
rokiem. Wartość środków zgromadzonych przez fundusze wysokiego ryzyka56 zarejestrowane 
w Polsce była o ponad 40% niższa w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła prawie 
2,2 mld zł (tabela 4.4.1). Tak znaczny spadek był częściowo skutkiem dużej bazy. Rekordowa war-
tość środków pozyskanych przez sektor kapitału wysokiego ryzyka w 2006 r. wynikała m.in. z uru-
chomienia dużego funduszu przez największą spółkę zarządzającą funduszami private equity 
w Polsce. Charakterystyczną cechą sektora kapitału wysokiego ryzyka w Polsce jest jego silna kon-
centracja, mierzona wartością rozpoczętych inwestycji. W 2007 r. około 23% inwestycji dokonała 
jedna spółka zarządzająca funduszami private equity. Relatywnie niewielkie rozmiary tego sektora 
oraz wysoki stopień koncentracji sprawiają, że pojedyncze transakcje mogą mieć duży wpływ na 
tempo i kierunki jego rozwoju.

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity i Venture Capital (European Pri-
vate Equity and Venture Capital Association – EVCA) w 2007 r. wartość inwestycji rozpoczętych 
przez fundusze private equity zarejestrowane w Europie wzrosła o 3,7% i wyniosła 73,8 mld 
euro57. Pomimo wzrostu wartości inwestycji ich relacja do PKB nieznacznie spadła w porównaniu 
z 2006 r. i wyniosła 0,584% (0,598% w 2006 r.). Pod względem relacji wartości inwestycji do PKB 
(0,186%) polski sektor kapitału wysokiego ryzyka nadal był słabiej rozwinięty niż w innych krajach 
europejskich (wykres 4.4.1). W 2007 r. wartość środków pozyskanych przez fundusze wysokiego 
ryzyka zarejestrowane w Europie spadła o 30% i wyniosła 79 mld euro.

56  W opracowaniu zamiennie stosuje się pojęcia: fundusze wysokiego ryzyka, sektor kapitału wysokiego ryzyka oraz pri-
vate equity. Ponieważ termin venture capital jest węższy od terminu private equity i stanowi jego podkategorię, w tekście 
posłużono się terminem private equity, który odnosi się zarówno do działalności funduszy private equity, jak i venture 
capital.
57  W opracowaniu Pan-European Private Equity &Venture Capital Activity Report, EVCA Yearbook 2008, Bruksela 2008, 
EVCA uwzględniono następujące kraje: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, 
irlandię, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Szwecję, Szwajcarię, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy.

Wykres 4.4.1. Inwestycje krajowych funduszy private equity w relacji do PKB w wybranych 
krajach europejskich w latach 2006–2007

Źródło: EVCA.
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Struktura�pozyskanych�kapitałów

W 2007 r. wszystkie środki zgromadzone przez fundusze private equity zarejestrowane 
w Polsce pochodziły z zagranicy, w tym 60,3% z innych państw europejskich, a 39,7% ze Stanów 
zjednoczonych. Struktura podmiotowa środków pozyskiwanych przez fundusze w dużym stopniu 
zależy od rodzaju planowanych przez nie inwestycji. ze względu na różne preferencje co do ryzy-
ka nie wszyscy inwestorzy chcą się angażować w transakcje wykupów lewarowanych (lBO58) oraz 
niektóre branże, w jakich działają potencjalne spółki portfelowe. W porównaniu z 2006 r. istotnie 
zmieniła się struktura inwestorów dostarczających kapitał dla funduszy wysokiego ryzyka zareje-
strowanych w Polsce (wykres 4.4.2). znacznie zmalał udział funduszy funduszy (ang. funds of 
funds). W 2007 r. najwięcej środków zgromadzonych przez fundusze private equity pochodziło od 
firm ubezpieczeniowych. znaczny udział w strukturze podmiotowej źródeł kapitału miały także 
inne instytucje finansowe – fundusze emerytalne i banki. W przeciwieństwie do poprzednich lat 

58  Wykup lewarowany (ang. Leveraged Buy-Out – lBO) to transakcja, która w znacznej części jest finansowana długiem 
– głównie środkami pochodzącymi z kredytów lub emisji dłużnych papierów wartościowych. 

Tabela 4.4.1. Inwestycje oraz wartość środków pozyskanych przez fundusze private equity 
działające w Polsce w latach 2004–2007 (mln zł)

20041 20051 20061 20071

Wartość inwestycji krajowych funduszy private equity, w tym: 590 620 1 144 2 162

– na rynku krajowym 370 434 1 093 1 742

– na rynkach zagranicznych 220 186 51 420

Wartość inwestycji zagranicznych funduszy private equity w Polsce 184 49 963 1 082

Wartość pozyskanych środków2 1 378 238 3 649 2 158

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały finansowanie 34 25 37 50

Liczba przedsiębiorstw, w których fundusze zakończyły inwestycje 41 29 25 23

Relacja wartości inwestycji krajowych funduszy
 private equity do PKB (w %) 0,063 0,064 0,114 0,186

1 Do wyliczeń zastosowano średni kurs NBP EuR/PlN, wynoszący 4,5340 w 2004 r., 4,0254 w 2005 r., 3,8951 w 2006 r. i 3,7829 
w 2007 r.
2 Tj. wartość środków pozyskanych w danym roku przez fundusze private equity z siedzibą w Polsce.

Źródło: rocznik Polskiego Stowarzyszenia inwestorów Kapitałowych (PSiK) za 2004 r., Annual Survey of Pan-European Private Equity 
&Venture Capital Activity. EVCA Yearbook 2006, EVCA Yearbook 2007, EVCA Yearbook 2008, EVCA, Bruksela 2006, 2007 i 2008.

Wykres 4.4.2. Źródła pochodzenia kapitału funduszy private equity działających w Polsce 
i Europie w latach 2006–2007

uwaga: dane dla Europy dotyczą krajów wymienionych na wykresie 4.4.1.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie: Annual Survey of Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity, EVCA Yearbook 2007, 
Bruksela 2007, EVCA; Pan-European Private Equity and Venture Capital Activity Report, EVCA Yearbook 2008, Bruksela 2008, EVCA.
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w 2007 r. zagraniczne osoby prywatne nie finansowały działalności funduszy private equity z sie-
dzibą w Polsce. W 2005 r. połowa środków zgromadzonych przez te fundusze pochodziła od tej 
kategorii inwestorów, a w 2006 r. prawie 20%. W Europie najważniejszymi pomiotami dostar-
czającymi środków funduszom wysokiego ryzyka były: fundusze emerytalne, banki, fundusze fun-
duszy oraz firmy ubezpieczeniowe.

W przyszłości ważnym źródłem finansowania krajowych funduszy private equity może być 
Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK). Rozpoczął on działalność pod koniec 2007 r. Jego jedynym 
akcjonariuszem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem działania KFK jest wspieranie rozwoju 
funduszy private equity inwestujących w przedsiębiorstwa z sektora MSP, w szczególności w przed-
siębiorstwa innowacyjne, prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz w przedsiębiorstwa 
o wysokim potencjale rozwoju. Działalność KFK powinna ułatwić pozyskanie finansowania (zmniej-
szyć tzw. lukę kapitałową) małych inwestycji oraz projektów na wczesnych etapach rozwoju. Środ-
ki przeznaczone na statutową działalność KFK pochodzą z budżetu państwa, funduszy struktural-
nych unii Europejskiej oraz z innych źródeł, np. od instytucji zagranicznych. W grudniu 2007 r. KFK 
podpisał pierwsze umowy z dwoma funduszami private equity dotyczące finansowania spółek 
z branży wysokich technologii będących na wczesnych etapach rozwoju. Łączna kapitalizacja tych 
funduszy wyniosła 100 mln zł.

Struktura�inwestycji

Fundusze private equity zarejestrowane w Polsce najczęściej lokowały kapitał na rynku kra-
jowym – ponad 80% wartości realizowanych projektów (wykres 4.4.3). Spośród inwestycji zagra-
nicznych zainteresowaniem funduszy nadal cieszyły się przedsięwzięcia na rynku rumuńskim 
i bułgarskim. Wśród projektów rozpoczętych w analizowanym okresie najwięcej środków zain-
westowały w spółki z sektorów: produktów przemysłowych (24,2%), transportowego (23,7%) 
oraz finansowego (22,0%). istotnie spadło zainteresowanie funduszy inwestycjami w sektorze 
telekomunikacyjnym. W 2007 r. do tego sektora trafiło zaledwie 2,4% całkowitej wartości środ-
ków zainwestowanych przez krajowe fundusze wysokiego ryzyka, podczas gdy w 2006 r. było 
to 56,2%59.

Obecnie fundusze wysokiego ryzyka z reguły nie angażują się w projekty o wartości mniej-
szej niż 3 mln euro. Wynika to z faktu, że koszty przygotowania transakcji oraz monitorowania 
inwestycji o małej wartości są zbyt wysokie w relacji do skali takiego projektu. Ponadto fundusze 
niechętnie uczestniczą w projektach na wczesnych etapach rozwoju (ang. seed, start-up) ze wzglę-
du na wysokie ryzyko inwestycyjne. Działalność KFK może przyczynić się do zwiększenia zaintere-
sowania funduszy private equity inwestycjami w małe podmioty oraz spółki na wczesnych etapach 
rozwoju.

W 2007 r. wartość wyjść z inwestycji, liczona według początkowej kwoty inwestycji, wynio-
sła 360 mln zł i była o 1/3 niższa niż w poprzednim roku. W 2007 r. krajowe fundusze zakończyły 
inwestycje w 23 spółkach, podczas gdy w poprzednim roku w 25 podmiotach. Głównymi sposo-
bami zakończenia projektów były sprzedaż udziałów innemu funduszowi private equity (43,2% 
całkowitej wartości wyjść z inwestycji), spłata pożyczek przez spółki (23,5%) oraz sprzedaż udzia-
łów inwestorowi branżowemu (14,8%). 

W porównaniu z poprzednimi latami istotnie spadło znaczenie sprzedaży akcji na rynku gieł-
dowym. W 2007 r. sprzedaż akcji stanowiła jedynie 5,8% całkowitej wartości wyjść (53,4% 
w 2006 r.). Na rynku giełdowym fundusze sprzedały akcje sześciu spółek, z tego w trakcie pier-
wotnej oferty publicznej (ang. Initial Public Offering – iPO) dokonały dezinwestycji w pięciu spół-
kach (tyle samo co w 2006 r.), a na rynku wtórnym sprzedały akcje jednej spółki (16 w 2006 r.). 
Mała wartość dezinwestycji za pośrednictwem rynku giełdowego wiązała się z pogorszeniem 
koniunktury na GPW w drugiej połowie roku. Niższe wyceny spółek oraz mniejszy popyt na akcje 

59  W 2007 r. struktury inwestycji realizowanych w Polsce przez krajowe oraz przez zagraniczne fundusze private equity 
były podobne. Najwięcej środków fundusze ulokowały w spółki z sektorów: dóbr konsumenckich i handlu detalicznego 
(18,9%), produktów przemysłowych (18,6%), usług finansowych (17,8%) oraz transportu (14,5%). Branża telekomuni-
kacyjna, która była celem około połowy inwestycji w 2006 r., przyciągnęła zaledwie 3,5% całkowitej wartości zainwesto-
wanych środków.
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sprawiały, że fundusze odkładały decyzje o wyjściu z inwestycji lub postanawiały w inny sposób je 
zakończyć (np. sprzedać udziały innemu funduszowi).

W przyszłości atrakcyjnym sposobem wyjścia z inwestycji w małe podmioty może być wpro-
wadzenie akcji spółki portfelowej na rynek NewConnect. Rynek ten został uruchomiony przez GPW 
pod koniec sierpnia 2007 r. i działa jako alternatywny system obrotu. Notowane na nim są małe 
spółki o krótkiej historii działalności i wysokim potencjale wzrostu, które chcą finansować swój roz-
wój, pozyskując kapitał za pośrednictwem emisji akcji.

Wykres 4.4.3.  Struktura geograficzna inwestycji funduszy private equity z siedzibą w Polsce

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych EVCA.
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4.5. Instytucje wspólnego inwestowania

4.5.1. Fundusze inwestycyjne

Polski sektor funduszy inwestycyjnych obejmuje zarówno podmioty krajowe działające na pod-
stawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych60, jak i podmioty zagraniczne 
funkcjonujące w Polsce na zasadzie jednolitego paszportu europejskiego, zapisanej w dyrektywie 
uCiTS. uczestnikami funduszy inwestycyjnych są głównie osoby fizyczne. Na koniec grudnia 2007 r. 
udział tytułów uczestnictwa nabytych przez osoby fizyczne w aktywach netto funduszy inwestycyj-
nych wyniósł 83% (bez tytułów kupionych przez zakłady ubezpieczeń w związku z zawarciem przez 
osoby fizyczne umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

Wielkość�i�dynamika�sektora

W 2007 r. aktywa netto krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w porównaniu z koń-
cem 2006 r. o 34,9% (34,6 mld zł), osiągając na koniec grudnia wartość 133,8 mld zł (wykres 
4.5.1). Wzrost ten był w 89% spowodowany napływem nowych środków do funduszy (30,7 mld zł), 
a w nieznacznym stopniu wynikał ze zmian wyceny aktywów (wykres 4.5.2). Wartość aktywów 
netto funduszy zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były oferowane w Polsce, wyniosła na 
koniec 2007 r. 2,5 mld zł. Aktywa tych funduszy wzrosły o 68% (1,02 mld zł) w porównaniu 
z 2006 r., przede wszystkim w wyniku napływu nowych środków do tych funduszy61.

Napływ nowych środków do funduszy inwestycyjnych w 2007 r. był największy od momen-
tu powstania tych instytucji w Polsce. Dzięki utrzymującej się do połowy 2007 r. hossie na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie fundusze inwestycyjne osiągały bardzo dobre wyniki, a ich 
historyczne stopy zwrotu często były wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych. Relatywnie 
wysoka rentowność inwestycji w tytuły uczestnictwa przy jednoczesnym wzroście dochodów do 
dyspozycji ludności przyczyniła się do dużego napływu nowych środków do funduszy. 

W porównaniu z 2006 r. wartość salda wpłat i umorzeń wzrosła o 17,8% (4,6 mld zł). W lip-
cu i sierpniu 2007 r. fundusze odnotowały największe wartości wpłat. W sierpniu natomiast było 
najwięcej wypłat, jednak saldo pozostało dodatnie. Takie zachowanie inwestorów wynikało praw-
dopodobnie z ich niepewności co do dalszych zmian cen na rynkach finansowych. ujemne saldo 
wpłat i umorzeń środków do funduszy inwestycyjnych zaobserwowano w dwóch ostatnich mie-
siącach 2007 r., po 33 miesięcach wpłat netto do funduszy (wykres 4.5.3). Od sierpnia, na skutek 
pogarszania się salda wpłat i umorzeń oraz ujemnych wyników zarządzania, aktywa funduszy 

60  ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.u. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z poźn. zm.).
61  W dalszej części opracowania skoncentrowano się głównie na opisie krajowych funduszy inwestycyjnych. Jeżeli ana-
liza będzie obejmować fundusze zagraniczne, zostanie to wyraźnie określone w tekście.

Wykres 4.5.1. Miesięczna wielkość oraz miesięczne tempo zmian aktywów netto funduszy 
inwestycyjnych w latach 2004–2007

Źródło: Analizy Online.

0

30

60

90

120

150

-8

-4

0

4

8

12

XIIXVIIVIIIIXIIXVIIVIIIIXIIXVIIVIIIIXIIXVIIVIIII

Tempo zmian – prawa oÊWartoÊç aktywów – lewa oÊ

%mld z∏

2004 2005 2006 2007



114

4

instytucje finansowe

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

zaczęły się obniżać. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych na koniec roku była podob-
na jak na przełomie maja i czerwca 2007 r.

W 2007 r. udział salda wpłat i umorzeń w przyroście aktywów netto funduszy inwestycyj-
nych był wyjątkowo wysoki, najwyższy od 2001 r. Było to skutkiem zarówno dużego napływu 
środków, jak i stosunkowo niskiego wyniku zarządzania aktywami. Ten ostatni w ujęciu nominal-
nym nie przekroczył 4 mld zł i był niższy od wyników osiągniętych w latach 2005–2006, kiedy fun-
dusze dysponowały znacznie mniejszymi aktywami.

W 2007 r. wydano siedem zezwoleń na utworzenie nowych towarzystw funduszy inwe-
stycyjnych. W większości z nich akcjonariuszami były spółki i osoby prywatne związane od wielu 
lat z rynkiem finansowym, w tym zajmujące się zarządzaniem aktywami funduszy. Na koniec 
2007 r. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego miały 33 towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
(w 2006 r. – 26) zarządzające 277 funduszami (tabela 4.5.1). 

W 2007 r. wyraźnie zmniejszyła się liczba funduszy inwestycyjnych otwartych. Spadek ten był 
związany z przekształcaniem funduszy otwartych w fundusze z wydzielonymi subfunduszami. Prze-
kształcenia funduszy otwartych w fundusze parasolowe oraz tworzenie nowych funduszy z wy-
dzielonymi subfunduszami wpłynęły na znaczny wzrost liczby subfunduszy. Na koniec 2007 r. funk-
cjonowało około 140 subfunduszy, podczas gdy na koniec 2006 r. było ich około 7062. Dynamiczny 

62  Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2007 r., Warszawa 2008, KNF.

Wykres 4.5.2. Struktura przyrostu aktywów netto funduszy inwestycyjnych w 2007 r. 
(narastająco)

uwaga: struktura przyrostu aktywów netto została opracowana na podstawie danych szacunkowych. Saldo wpłat i umorzeń do fun-
duszy zostało pomniejszone o opłatę dystrybucyjną, a od wyników funduszy odjęto opłatę za zarządzanie.

Źródło: Analizy Online.
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rozwój funduszy z wydzielonymi subfunduszami wynikał przede wszystkim z możliwości odroczenia 
płatności podatkowych do czasu zakończenia inwestycji w danym funduszu, przy zachowaniu pra-
wa konwersji jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych pomiędzy subfunduszami. Ponad-
to towarzystwa były skłonne do zakładania funduszy parasolowych lub przekształcania dotychcza-
sowych funduszy w fundusz z wydzielonymi subfunduszami, gdyż utworzenie nowego subfunduszu 
nie wymagało zebrania wpłat w wysokości określonej w statucie. W przypadku tworzenia funduszu 
inwestycyjnego (z wyjątkiem funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego certyfikaty nie-
publiczne) łączna wysokość wpłat nie może być niższa niż 4 mln zł63. 

W 2007 r. KNF wydała zgodę na utworzenie 74 nowych funduszy inwestycyjnych (w 2006 r. 
– 63), w tym 13 funduszy otwartych, 7 specjalistycznych funduszy otwartych oraz 54 funduszy 
zamkniętych. Można było zaobserwować wyraźną tendencję do tworzenia funduszy zamkniętych 
emitujących niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Spośród nowo utworzonych funduszy zamknię-
tych 41 deklarowało emitowanie certyfikatów niepublicznych. Popularność tych funduszy wynikała 
przede wszystkim z szerokiego katalogu lokat, określającego w jakie instrumenty finansowe mogą 
one inwestować, oraz możliwości tworzenia produktu przeznaczonego dla wybranych inwestorów. 
Ponadto zaletą funduszy zamkniętych jest to, że przy ich tworzeniu można dokonywać wpłat w for-
mie papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wśród nowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych istotną kategorię stanowiły fundusze 
aktywów niepublicznych (tabela 4.5.2). Niektóre towarzystwa tworzyły w tej formie fundusze nie-
ruchomości. Praktyka ta wynikała stąd, że fundusz nieruchomości działający w formie funduszu 
aktywów niepublicznych miał wydłużony o rok czas na dostosowanie swojego portfela inwesty-
cyjnego do zapisów ustawowych, czyli zakupu minimum czterech nieruchomości. Ponadto w port-
felach inwestycyjnych niektórych polskich funduszy nieruchomości istotną kategorią lokat były 
udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusze tworzyły bowiem spółki celowe, 
których zadaniem było nabywanie nieruchomości oraz ich wynajmowanie.

63  Art. 15, ust. 2 i 4 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.u. z 2004 r., 
nr 146, poz. 1546 z poźn. zm.).

Tabela 4.5.1. Liczba funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2004–20071

 2004 2005 2006 2007

Fundusze Inwestycyjne Otwarte 107 134 144 130

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte 24 20 28 33

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte2 23 36 69 114

Razem 154 190 241 277

1 Dane dotyczą funduszy, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności.
2 Dla danych z 2004 r. w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych zostały uwzględnione fundusze zamknięte, specjalistyczne 
zamknięte i mieszane.

Źródło: KNF.

Tabela 4.5.2. Liczba funduszy inwestycyjnych utworzonych na podstawie zezwolenia 
wydanego w 2006 i 2007 r. według szczególnych typów i konstrukcji

Konstrukcje funduszy 
inwestycyjnych 2006 2007 Typy funduszy 

inwestycyjnych 2006 2007

Fundusze z różnymi kategoriami 
jednostek uczestnictwa  4  0 Fundusze rynku pieniężnego 0 0

Fundusze z wydzielonymi 
subfunduszami 9 12 Fundusze portfelowe 0 0

Fundusze podstawowe 2 0 Fundusze sekurytyzacyjne 7 5

Fundusze powiązane 4 0 Fundusze aktywów 
niepublicznych 10 39

Źródło: KNF.
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Na koniec 2007 r. żaden polski fundusz nie był notyfikowany w innym kraju unii Europejskiej 
pomimo ułatwienia w postaci jednolitego paszportu (ramka 4.5.1). W Polsce na koniec 2007 r. było 
notyfikowanych 47 podmiotów zagranicznych, z czego 18 funduszy zbywało tytuły uczestnictwa 
więcej niż jednego subfunduszu. W grudniu 2007 r. całkowita liczba subfunduszy i funduszy ofe-
rowanych przez zagraniczne podmioty wyniosła 458, czyli więcej niż oferowały krajowe towa-
rzystwa. 

W europejskim sektorze funduszy inwestycyjnych zmniejszyło się tempo wzrostu aktywów: 
z ponad 14% w 2006 r. do 4,9% w 2007 r. W ciągu roku aktywa funduszy inwestycyjnych wzro-
sły o 373 mld euro i na koniec grudnia osiągnęły 7 925 mld euro (aktywa funduszy zharmonizo-
wanych wzrosły o 252 mld euro i na koniec 2007 r. wyniosły 6 203 mld euro). zmniejszenie dyna-
miki przyrostu aktywów funduszy inwestycyjnych było wywołane głównie mniejszym napływem 
środków do funduszy (spadek wartości salda wpłat i umorzeń z 452 mld euro w 2006 r. do 
170 mld euro w 2007 r.). Wycofywanie środków z funduszy w drugim półroczu 2007 r. było skut-
kiem zaburzeń na światowych rynkach finansowych, spadków cen akcji oraz rosnących stóp pro-
centowych w strefie euro, co skłaniało gospodarstwa domowe do wyboru bezpieczniejszych form 
oszczędzania (ang. flight-to-safety). Największy odpływ środków obserwowano w funduszach 
obligacyjnych i akcyjnych. interesującą formą lokowania oszczędności nadal były fundusze hybry-
dowe i rynku pieniężnego. 

KONSTRUKCJA PRAWNA POLSKICh FUNdUSzY 
INWESTYCYJNYCh A zASAdA JEdNOLITEGO PASzPORTU

zgodnie z dyrektywą uCiTS zharmonizowane fundusze inwestycyjne mogą mieć nastę-
pującą formę prawną: trust (ang. unit trust), spółka inwestycyjna (ang. investment company), 
fundusz kontraktowy (ang. contractual form). Trusty wywodzą się z prawodawstwa anglosa-
skiego. Fundusze kontraktowe działają na podstawie umowy inwestorów z firmą zarządzającą, 
która zobowiązuje się nabyć instrumenty finansowe i zarządzać portfelem inwestycyjnym. 
Spółka inwestycyjna jest natomiast samodzielnym podmiotem korporacyjnym. Przykładem 
spółki inwestycyjnej jest francuski SiCAV – spółka akcyjna o zmiennym kapitale.

ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, wdrażająca zapisy dyrektywy 
uCiTS w Polsce, wprowadziła trzy rodzaje funduszy inwestycyjnych: otwarte, specjalistyczne 
otwarte i zamknięte. Spośród nich jedynie fundusze otwarte są funduszami zharmonizowa-
nymi w rozumieniu wspomnianej dyrektywy. Konstrukcja prawna polskich funduszy inwe-
stycyjnych nie odpowiada żadnej z form przewidzianych w dyrektywie uCiTS. Rozwiązanie 
to jest natomiast podobne do tego, które obowiązuje w krajowym sektorze funduszy eme-
rytalnych. Jego główną cechą jest wydzielenie dwóch osób prawnych: funduszu inwesty-
cyjnego i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Ta odrębność prawna ma na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Środki wpła-
cone przez uczestników funduszy są własnością funduszu, a upadek towarzystwa zarzą-
dzającego funduszem nie pociąga za sobą upadku funduszu. Podobną konstrukcję mają tyl-
ko spółki inwestycyjne, ale różnią się rolą spółki zarządzającej. Spółki inwestycyjne często są 
instytucjami samozarządzającymi, a w przypadku trustów i funduszy kontraktowych akty-
wa muszą być zarządzane przez spółkę zarządzającą. 

Wydaje się, że odmienna konstrukcja prawna polskich zharmonizowanych funduszy inwe-
stycyjnych, choć zwiększa ochronę inwestorów, może być przyczyną braku notyfikacji polskich 
funduszy w innych krajach unii Europejskiej. Ograniczenia ekspansji zagranicznej nie można 
bowiem tłumaczyć jedynie tym, że niektórzy zagraniczni właściciele TFi tworzą swoje fundusze 
w innych krajach niż Polska. Na polskim rynku są bowiem dostępne tytuły uczestnictwa fun-
duszy krajowych i zagranicznych znajdujących się w jednej grupie kapitałowej.

Ramka 4.5.1
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W 2007 r. aktywa netto polskich funduszy inwestycyjnych (uCiTS i non-uCiTS) stanowiły 
0,47% aktywów sektora funduszy inwestycyjnych państw zrzeszonych w EFAMA (European Fund 
and Asset Management Association). Największy udział w aktywach netto miały fundusze zare-
jestrowane w luksemburgu i Francji. Dzięki intensywnemu napływowi środków do podmiotów 
krajowych Polska odnotowała jeden z najwyższych przyrostów aktywów wśród krajów zrzeszo-
nych w EFAMA, zajmując szesnaste miejsce pod względem zgromadzonych środków. Polska utrzy-
mała pozycję lidera w regionie pod względem wartości aktywów funduszy zharmonizowanych 
oraz w relacji ich aktywów do PKB (wykres 4.5.4). 

Koncentracja�i�konkurencja

W 2007 r. nastąpiły, zgodnie z obserwowaną od kilku lat tendencją, poprawa konkurencji 
i zmniejszenie koncentracji w sektorze funduszy inwestycyjnych, o czym świadczy m.in. wartość 
wskaźników CR3 i HHi (tabela 4.5.3). Najważniejszy wpływ na to miał spadek udziału w rynku 
trzech największych podmiotów, których tempo przyrostu aktywów było niższe niż średnia dla 
całego sektora. Największy spadek udziału, o ponad 2 pkt proc., odnotował największy podmiot 
na rynku. Od kilku lat towarzystwo to konsekwentnie traci udział w rynku. Spośród 24 towarzystw 
zarządzających funduszami w latach 2006–2007 połowa odnotowała spadek udziału w rynku, 
a połowa wzrost. Swój udział w rynku najbardziej zwiększyły towarzystwa zarządzające niewiel-
kimi aktywami, które w swojej ofercie miały głównie fundusze przeznaczone dla ograniczonego 
grona inwestorów. Główną przyczyną wzrostu ich udziału był relatywnie wysoki, w stosunku do 
wartości aktywów netto, napływ nowych środków do funduszy. Miały na to wpływ zarówno dobre 
wyniki inwestycyjne uzyskiwane w poprzednich okresach, jak i skuteczna akcja reklamowa. 

W 2007 r. 208 podmiotów dystrybuowało tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
(w 2006 r. – 125). znaczny przyrost liczby wydanych zezwoleń wynikał z dużego zainteresowania 
banków spółdzielczych dystrybucją tytułów uczestnictwa (prawie 80% zezwoleń). Kolejną grupę 
stanowiły firmy doradztwa finansowego; mniej zainteresowane były banki komercyjne. Spadki cen 

Wykres 4.5.4.  Relacja aktywów zharmonizowanych funduszy inwestycyjnych do PKB w Polsce, 
Czechach i na Węgrzech w latach 2006–2007

Źródło: EFAMA oraz Eurostat.
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Tabela 4.5.3. Wskaźniki koncentracji TFI w latach 2004–2007

2004 2005 2006 2007

Liczba TFI 20 23 26 33

CR3 (w %) 55,09 54,92 53,78 50,08

HHI1 0,1603 0,1469 0,1232 0,1131

1 indeks Herfindahla-Hirschmana.

Źródło: KNF, obliczenia NBP na podstawie Analiz Online.
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na rynku akcji oraz istotne zmniejszenie napływu środków do funduszy akcyjnych w drugiej poło-
wie 2007 r. spowodowały, że dystrybutorzy domagali się zwiększenia pobieranych przez nich 
opłat, co mogło dodatkowo skłaniać inne podmioty do uzyskiwania zgody KNF na pośredniczenie 
w zbywaniu tytułów uczestnictwa. 

Rozwój sieci dystrybucji tytułów uczestnictwa i wzrost konkurencji wpłynęły na przyrost licz-
by klientów funduszy inwestycyjnych. Pomimo wycofywania środków przez uczestników funduszy 
w drugiej połowie 2007 r. liczba uczestników systematycznie rosła. Na koniec roku wyniosła 
3,4 mln osób (na koniec 2006 r. – około 2,35 mln osób). W 2007 r. pozyskano ponad milion 
nowych klientów, z czego około 800 tys. inwestowało w tytuły uczestnictwa funduszy zarządza-
nych przez towarzystwa związane z bankowymi grupami kapitałowymi. 

W 2007 r. na celu wzmocnienia ochrony uczestników funduszy inwestycyjnych Komisja Nad-
zoru Finansowego przyjęła uchwałę w sprawie form przekazu reklamowego dotyczącego funduszy 
inwestycyjnych64. zgodnie z postanowieniami uchwały KNF przekaz reklamowy musi być rzetelny, 
zawierać informację o ryzyku inwestycyjnym związanym z nabyciem tytułów uczestnictwa fun-
duszu oraz nie powinien wprowadzać w błąd potencjalnych inwestorów. Wydaje się, że pozy-
tywnie wpłynie to na rozwój sektora funduszy inwestycyjnych, gdyż przyczyni się do wzrostu świa-
domości finansowej potencjalnych inwestorów. Duże znaczenie dla dystrybutorów jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będą również miały działania podjęte w celu wdrożenia 
dyrektywy MiFiD. Dodatkowe obowiązki nałożone na dystrybutorów w celu ochrony klientów fun-
duszy inwestycyjnych mogą istotnie zmienić strukturę rynku pośredników w zbywaniu i odkupy-
waniu jednostek funduszy.

Struktura�rynku65 

zaburzenia na światowych rynkach finansowych i związane z nimi spadki cen akcji na GPW 
w drugiej połowie 2007 r. spowodowały zmiany w strukturze sektora funduszy inwestycyjnych. 
Największą wartość aktywów netto zgromadziły na koniec 2007 r. fundusze zrównoważone. 
utrzymały one pozycję lidera mimo znacznego spadku dodatniego salda wpłat i umorzeń środków 
w porównaniu z 2006 r. Do zwiększenia ich udziału w rynku istotnie przyczynił się najwyższy we 
wszystkich typach funduszy inwestycyjnych zysk z działalności inwestycyjnej, zarówno pod wzglę-
dem nominalnym, jak i w relacji do przyrostu aktywów netto. 

Drugą pozycję pod względem wielkości aktywów netto zajęły krajowe fundusze akcyjne. ich 
wysokie tempo przyrostu aktywów netto było spowodowane prawie wyłącznie napływem nowych 

64  uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego 
odnośnie do form przekazu reklamowego dotyczącego funduszy inwestycyjnych.
65  ze względu na zmianę zasad klasyfikacji funduszy inwestycyjnych do poszczególnych typów zmieniły się również 
dane za lata poprzednie.

Tabela 4.5.4. Aktywa netto podstawowych typów funduszy inwestycyjnych w latach  
2004–2007 (w mld zł)

Typy funduszy 2004 2005 2006 2007 Zmiana 07/06 
(w �)

Krajowe akcyjne 4,8 6,5 19,3 33,1 71,5

Krajowe papierów dłużnych 8,2 11,6 8,1 7,0 -13,6

Rynku pieniężnego i gotówkowe 5,1 7,1 7,6 8,3 9,2

Stabilnego wzrostu 7,1 13,9 22,5 25,9 15,1

Zrównoważone 6,5 13,7 30,4 42,3 39,1

Zagraniczne akcyjne 0,3 0,8 1,8 8,9 394,4

Zagraniczne papierów dłużnych 4,0 4,4 2,8 1,9 -32,1

Pozostałe 1,6 3,6 6,7 6,4 -4,5

Razem 37,6 61,6 99,2 133,8 34,9

Źródło: Analizy Online.



4

instytucje finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEGO W POlSCE W 2007 R. 119

środków (97-procentowy udział). Odnotowały one największe saldo wpłat i umorzeń środków 
wśród wszystkich typów funduszy inwestycyjnych. Saldo to było o ponad 50% większe niż 
w 2006 r. Duże zainteresowanie funduszami akcyjnymi widoczne było przez cały rok, z wyjątkiem 
sierpnia i listopada, kiedy wycofywano środki z tego typu funduszy. 

Największe tempo przyrostu aktywów netto osiągnęły fundusze akcyjne lokujące poza gra-
nicami kraju. W 2007 r. był to jedyny typ funduszy, który wyróżniał się dodatnim saldem wpłat 
i umorzeń środków w każdym miesiącu. inwestorów nie zniechęcił nawet fakt, że fundusze tego 
typu odnotowały ujemny wynik działalności inwestycyjnej. Potrzeba dywersyfikacji ryzyka oraz 
chęć uniezależnienia się od zmian cen akcji na polskiej giełdzie przyczyniły się do dużej popular-
ności funduszy zagranicznych. Wśród akcyjnych funduszy zagranicznych najwięcej środków zebra-
ły fundusze inwestujące na rynkach wschodzących. Pod względem wartości aktywów zagraniczne 
fundusze akcyjne posiadały więcej środków niż krajowe fundusze papierów dłużnych oraz rynku 
pieniężnego i gotówkowe. 

W 2007 r. najwięcej środków wycofano z funduszy krajowych papierów dłużnych. Dodatnie 
saldo wpłat i umorzeń odnotowały jedynie w sierpniu i w listopadzie, czyli w miesiącach, w któ-
rych wycofywano środki z krajowych funduszy akcyjnych. Środki były wycofywane także z zagra-
nicznych funduszy papierów dłużnych, które osiągnęły ujemne wyniki inwestycyjne. 

Analiza sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce pod względem aktywów netto zgroma-
dzonych w różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych wskazuje na utrzymywanie się przewagi 
funduszy inwestycyjnych otwartych (tabela 4.5.5), mimo że w porównaniu z końcem 2006 r. ich 
liczba się zmniejszyła. zmalał także udział funduszy otwartych w wartości aktywów netto całego 
sektora. Największą dynamiką przyrostu aktywów cechowały się specjalistyczne fundusze inwe-
stycyjne otwarte. Dominowały wśród nich fundusze z wydzielonymi subfunduszami. ich parasolo-

Wykres 4.5.5. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według typów w 2006 i 2007 r.  
(% aktywów netto)

Źródło: Analizy Online.
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Tabela 4.5.5. Aktywa netto poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w latach 
2004–2006

 2004 2005 2006 2007

Fundusze Inwestycyjne Otwarte 32,6 53,8 79,7 102,9

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte 3,5 4,4 12,7 20,4

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte 1,6 3,1 6,8 10,5

Razem 37,7 61,3 99,2 133,8

Źródło: Analizy Online, izFiA.
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wa konstrukcja pozwalała ograniczyć wycofywanie środków i umożliwiała zamianę jednostek jed-
nego subfunduszu na jednostki subfunduszu innego typu.

Grupą, która wciąż zyskiwała na znaczeniu w sektorze funduszy inwestycyjnych w Polsce, 
były fundusze zarejestrowane za granicą i prowadzące sprzedaż transgraniczną na terytorium Pol-
ski. Na koniec 2007 r. wartość aktywów netto tych funduszy wyniosła 2,5 mld zł i była większa 
o około 70% (nominalnie – o około 1 mld zł) w porównaniu z końcem 2006 r. Przyrost aktywów 
był spowodowany głównie napływem nowych środków o wartości 900 mln zł. Wzrost zaintereso-
wania funduszami zagranicznymi wyrażał się w rosnącej liczbie nabywców ich tytułów uczest-
nictwa. Na koniec 2007 r. klientami funduszy zarejestrowanych za granicą było ponad 42 tys. 
osób, prawie 15 tys. więcej niż w 2006 r.

W 2007 r. w strukturze aktywów europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych nastąpiły 
nieznaczne zmiany. W porównaniu z 2006 r. aktywa większości typów funduszy zwiększyły swo-
ją wartość. Wyjątkiem były fundusze obligacyjne, których wartość aktywów spadła o 3,5%. Naj-
większym, 40-procentowym udziałem w rynku cechowały się wciąż fundusze akcyjne. Najmniejszy, 
15-procentowy udział miały fundusze hybrydowe, choć charakteryzowało je największe tempo 
przyrostu aktywów (wykres 4.5.6). 

Struktura polskiego sektora funduszy inwestycyjnych była odmienna niż w krajach euro-
pejskich oraz w Stanach zjednoczonych. Krajowy rynek cechował się bowiem największym udzia-
łem funduszy hybrydowych w aktywach funduszy zharmonizowanych spośród wszystkich krajów 
zrzeszonych w EFAMA (wykres 4.5.6). Podobnie jak w 2006 r. największym udziałem funduszy 
akcyjnych wyróżniał się rynek szwedzki (68% aktywów funduszy uCiTS), a w przypadku funduszy 
obligacyjnych rynek duński (50% aktywów funduszy uCiTS). 

�Struktura�portfela�inwestycyjnego�funduszy�inwestycyjnych�i�ich�wpływ�na�rynki�
finansowe

Wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych fundusze inwestycyjne miały największy 
udział w strukturze nabywców akcji notowanych na GPW. Wartość akcji w ich portfelu inwestycyj-
nym wyniosła na koniec grudnia 2007 r. ponad 52 mld zł i była prawie o 17 mld zł (o 48%) więk-
sza niż na koniec 2006 r. Blisko 85% przyrostu wartości portfela akcyjnego wynikało z zakupu 
nowych akcji, a jedynie 15% ze wzrostu wyceny nabytych papierów wartościowych. istotnie wzrósł 
udział funduszy we free float na GPW, gdyż akcje nabywane przez te podmioty są klasyfikowane 
jako papiery wartościowe w wolnym obrocie (tabela 4.5.6).

zakup nowych akcji przez fundusze inwestycyjne był spowodowany znacznym napływem 
nowych środków do tych funduszy, które deklarowały inwestowanie w krajowe papiery udziałowe, 

Wykres 4.5.6. Struktura aktywów funduszy UCITS w podziale na poszczególne typy 
w wybranych państwach oraz średnia dla Europy w 2007 r.

uwaga: dane dla Europy obejmują następujące kraje: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Włochy, 
lichtenstein, luksemburg, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię, Turcję, Wielką 
Brytanię.

Źródło: EFAMA.
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zwłaszcza funduszy akcyjnych. Około 50% środków, które napłynęły do funduszy inwestycyjnych, 
zainwestowano na krajowym rynku akcji. Tym samym udział akcji w aktywach netto funduszy 
inwestycyjnych wzrósł z 35,5% na koniec 2006 r. do 39% na koniec 2007 r. W lipcu 2007 r. zaan-
gażowanie funduszy inwestycyjnych w rynek akcji osiągnęło 65 mld zł, co stanowiło 46% ich akty-
wów netto. Od sierpnia 2007 r. na skutek zaburzeń na światowych rynkach finansowych oraz 
związanych z nimi spadków cen akcji na GPW fundusze nie tylko ograniczyły zakup akcji, ale rów-
nież zaczęły wyprzedawać posiadane papiery (wykres 4.5.7). 

W 2007 r. istotnie zmieniła się struktura portfela akcyjnego funduszy inwestycyjnych. Na 
skutek znacznego napływu środków do funduszy małych i średnich spółek w pierwszym półroczu 
2007 r. udział akcji dużych spółek w tym portfelu spadł do 43,5%. Spadki cen na GPW oraz wyco-
fywanie środków z funduszy małych i średnich spółek w drugiej połowie roku przyczyniły się do 
wzrostu udziału spółek wchodzących w skład indeksu WiG20 w strukturze portfela akcyjnego do 
54% na koniec 2007 r.

Pod względem udziału w aktywach netto drugim rodzajem lokat funduszy inwestycyjnych 
były krajowe obligacje skarbowe. W porównaniu z 2006 r. ich wartość w portfelu funduszy zwięk-
szyła się o niecałe 10% i osiągnęła poziom 37,5 mld zł (według wartości nominalnej). Niewielka 
zmiana zaangażowania funduszy inwestycyjnych w obligacje skarbowe była spowodowana odpły-
wem środków z funduszy obligacyjnych, przy równoczesnym napływie środków do funduszy zrów-
noważonych i stabilnego wzrostu. Pod względem wartości nominalnej około 50% portfela obli-
gacji skarbowych stanowiły 5- i 10-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu. W drugim półroczu 

Wykres 4.5.7. Napływ środków do funduszy inwestycyjnych i saldo inwestycji w akcje na tle 
zmian wartości indeksu WIG w latach 2004–2007

Źródło: GPW i Analizy Online.

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13

XIIXVIIVIIIIXIIXVIIVIIIIXIIXVIIVIIIIXIIXVIIVIIII

Miesi´czna stopa zwrotu z indeksu WIG – prawa oÊ

Saldo inwestycji w akcje – lewa oÊ

Napływ Êrodków do funduszy lokujàcych w krajowe akcje – lewa oÊ

%mld zł

2004 2005 2006 2007

Wykres 4.5.8. Struktura portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych w latach 2004–2007
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2007 r. duration portfela krajowych obligacji hurtowych funduszy inwestycyjnych było najwyższe 
spośród portfeli krajowych inwestorów instytucjonalnych.

W 2007 r. istotną kategorią lokat stały się inwestycje w tytuły uczestnictwa, zwłaszcza w ty-
tuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za gra-
nicą (wykres 4.5.8). Nabywając zagraniczne tytuły, krajowe fundusze odzwierciedlały politykę 
inwestycyjną wybranej instytucji. Korzyści dla uczestników krajowego funduszu wynikające z po-
lityki naśladownictwa pojawiają się zwłaszcza wtedy, gdy rynki, na których inwestują fundusze 
zagraniczne, nie są dobrze znane polskim TFi. Ponadto na koniec 2007 r. krajowe fundusze inwe-
stycyjne znacznie zwiększyły swoje zaangażowanie w depozyty. Było to skutkiem zaburzeń na ryn-
kach finansowych i związanego z nimi wycofywania środków przez uczestników funduszy.

Wyniki�inwestycyjne�i�poziom�podejmowanego�ryzyka

Spadki cen akcji i wzrost rentowności obligacji skarbowych obserwowane w drugiej połowie 
2007 r., przy dużym udziale tych instrumentów w strukturze portfela inwestycyjnego polskich fun-
duszy, spowodowały pogorszenie ich wyników w porównaniu z 2006 r. W 2007 r. fundusze inwe-
stycyjne osiągnęły wynik inwestycji na poziomie około 4 mld zł, co stanowiło jedynie 11% przyrostu 
wartości ich aktywów netto. Na wynik ten składały się w 70% zyski z inwestycji w akcje spółek noto-
wanych na GPW. W 2007 r. stopy zwrotu wszystkich indeksów GPW były jednak niższe niż w 2006 r., 
co przyczyniło się do zmniejszenia stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych lokujących swoje aktywa 
w akcje notowane na krajowym rynku. Ponadto wzrost stóp procentowych w Polsce wpłynął na 
pogorszenie wyceny tytułów uczestnictwa funduszy inwestujących w obligacje. 

W 2007 r. żaden typ funduszy inwestycyjnych nie osiągnął wyników lepszych niż w 2006 r. 
Średnia ważona stopa zwrotu dla całego sektora obniżyła się o 11 pkt proc., co przy wyższym 

Tabela 4.5.7. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w latach 2004–2007 (w %)

Typy funduszy 2004 2005 2006 2007

Krajowe akcyjne 23,8 22,9 47,7 16,1

Krajowe papierów dłużnych 6,0 6,5 3,9 2,1

Rynku pieniężnego i gotówkowe 5,0 4,7 3,6 3,6

Stabilnego wzrostu 10,7 11,6 12,8 7,0

Zrównoważone 14,4 18,1 21,5 10,3

Zagraniczne akcyjne -11,8 12,2 6,5 2,1

Zagraniczne papierów dłużnych -14,9 7,6 -4,6 -7,5

Średnia ważona dla wszystkich funduszy 
inwestycyjnych 8,1 12,0 20,4 9,4

Średnioroczna inflacja (CPI) 3,5 2,1 1,0 2,5

uwaga: stopy zwrotu uzyskiwane przez fundusze inwestycyjne podane są jako iloczyn arytmetycznych średnich miesięcznych stóp 
zwrotu dla danej kategorii funduszy. Średnia ważona dla wszystkich funduszy inwestycyjnych nie uwzględnia grupy funduszy nie-
sklasyfikowanych. 

Źródło: Analizy Online, GuS.

Tabela 4.5.6. Zaangażowanie funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym w latach 
2004–2007 (w %)

2004 2005 2006 2007

Udział w rynku bonów skarbowych 13,3 8,1 9,6 10,4

Udział w rynku obligacji skarbowych 5,2 9,5 10,5 10,5

Udział we free float GPW 9,7 11,7 19,3 25,0

Udział w kapitalizacji giełdy1 4,0 5,1 8,1 10,3

1 Kapitalizacja obejmuje tylko spółki krajowe.

Źródło: Ministerstwo Finansów, GPW, Analizy Online.
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Wykres 4.5.9. Stopa zwrotu osiągnięta przez fundusze inwestycyjne a wartość ich aktywów 
netto w 2007 r.

uwaga: hipotezę o braku zależności między wielkością funduszu a osiąganą przez niego stopą zwrotu potwierdzono także, analizując 
populację funduszy inwestycyjnych w podziale na dwie podgrupy. Pierwsza zawierała 86 funduszy i subfunduszy, których aktywa netto 
nie przekraczały 100 mln zł. Druga obejmowała podgrupę 149 podmiotów z aktywami ponad 100 mln zł. Podział ten umożliwił uzy-
skanie zbliżonej struktury typów funduszy inwestycyjnych w każdej podgrupie. Podział krajowych funduszy akcyjnych na dwie pod-
grupy, o aktywach do 500 mln zł i powyżej 500 mln zł, pozwolił na sformułowanie wniosku o braku istotnego zróżnicowania osiąganej 
stopy zwrotu zależnie od wartości aktywów netto.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Analiz Online.
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Wykres 4.5.11. Rozkład rocznych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w 2006 i 2007 r.

 A. 2006 r.  B. 2007 r.

uwaga: funkcja gęstości estymowana metodą nieparametryczną przy wykorzystaniu jądra Epanechnikowa. Na osi odciętych prezento-
wane są roczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych. 

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Analiz Online.
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poziomie inflacji niż w 2006 r. oznaczało istotne zmniejszenie realnych stóp zwrotu. Największy 
spadek rentowności inwestycji, o ponad 30 pkt proc., odnotowały fundusze akcyjne. Średnia sto-
pa zwrotu tego typu funduszy była jednak wyższa niż stopa zwrotu indeksu WiG, głównie ze 
względu na inwestycje w akcje małych spółek, dla których stopa zwrotu prawie 2,5-krotnie prze-
kroczyła stopę zwrotu z portfela akcji odzwierciedlającego najszerszy indeks warszawskiej giełdy. 
W 2007 r. zmniejszyło się natomiast zróżnicowanie stóp zwrotu pomiędzy typami funduszy inwe-
stycyjnych (tabela 4.5.7).

Nieznacznie zmieniły się stopy zwrotu funduszy pieniężnych i gotówkowych. Pozytywny 
wpływ na wyniki tych funduszy mógł mieć wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym 
i związany z tym wzrost oprocentowania depozytów bankowych, które stanowiły ważną kategorię 
ich portfela inwestycyjnego. Największe straty poniosły zagraniczne fundusze papierów dłużnych, 
których ujemne stopy zwrotu były w znacznym stopniu skutkiem silnej aprecjacji złotego.

Analiza zróżnicowania wyników inwestycyjnych w zależności od wartości aktywów netto 
zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne sugeruje, że nie istniała statystycznie istotna relacja 
między wielkością funduszu a osiąganą przez niego stopą zwrotu (wykres 4.5.9). z kolei wnio-
skowanie na temat racjonalności zachowań klientów funduszy inwestycyjnych, oparte na badaniu 

Wykres 4.5.12. Relacja stopy zwrotu do ryzyka w funduszach inwestycyjnych w 2006 
i 2007 r.

uwagi: 1. Skróty na wykresie oznaczają: AK – fundusze akcji krajowych, Az – fundusze akcji zagranicznych, PDK – fundusze pol-
skich papierów dłużnych, RP – fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe, SW – fundusze stabilnego wzrostu, zR – fundusze zrów-
noważone. 

2. Stopa zwrotu została wyrażona w ujęciu miesięcznym, natomiast ryzyko jako odchylenie standardowe stóp zwrotu dla danego typu 
funduszu.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Analiz Online.

Wykres 4.5.13. Indeks Sharpe’a dla wybranych typów funduszy inwestycyjnych w 2006 
i 2007 r.

uwaga: skróty na wykresie oznaczają: AK – fundusze akcji krajowych, Az – fundusze akcji zagranicznych, PD – fundusze polskich papie-
rów dłużnych, RP – fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe, SW – fundusze stabilnego wzrostu, zR – fundusze zrównoważone.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Analiz Online.
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powiązań między wynikami różnych typów funduszy inwestycyjnych a napływem środków do 
nich, wskazuje, że w 2007 r. saldo wpłat i umorzeń w dużym stopniu zależało od wyników fun-
duszy inwestycyjnych, zarówno w danym roku, jak i w roku poprzednim (wykres 4.5.10).

Porównanie wyników inwestycyjnych funduszy w latach 2006–2007 wskazuje, że rozkład 
rocznych stóp zwrotu uzyskanych w 2007 r. wykazuje leptokurtozę (smukłość), w przeciwieństwie 
do rozkładu z 2006 r., dla którego wartość kurtozy była zbliżona do poziomu odpowiadającego 
rozkładowi normalnemu (wykres 4.5.11). Oznacza to, że w 2007 r. bardzo duża liczba funduszy, 
bez względu na charakter ich polityki inwestycyjnej, osiągnęła podobne stopy zwrotu. W obu ana-
lizowanych rozkładach występowała prawostronna skośność (większe niż w rozkładzie normalnym 
prawdopodobieństwo uzyskiwania stóp zwrotu wyższych niż wartość średnia) i zbliżony poziom 
zmienności wyrażonej odchyleniem standardowym. istotnie różna była natomiast rozpiętość stóp 
zwrotu uzyskiwanych przez fundusze w obu latach. O ile najniższe stopy zwrotu osiągnięte 
w 2006 r. i 2007 r. pozostawały identyczne, o tyle maksymalne wyniki inwestycyjne uzyskane 
w 2007 r. 2,5-krotnie przewyższyły wyniki najlepszych funduszy w 2006 r.

Niższym w porównaniu z 2006 r. stopom zwrotu w całym sektorze funduszy inwestycyjnych 
towarzyszył podobny poziom podejmowanego ryzyka, wyrażony odchyleniem standardowym 
miesięcznych stóp zwrotu (wykres 4.5.12). zmienność wyników inwestycyjnych dla poszczególnych 
typów funduszy inwestycyjnych była związana ze strukturą ich portfela inwestycyjnego. W 2007 r. 
wzrosła, w porównaniu z 2006 r., wariancja stóp zwrotu z indeksu akcji małych i średnich spółek, 
co zostało odzwierciedlone w podwyższonym poziomie ryzyka podejmowanego przez fundusze 
akcyjne. W tym typie funduszy znaczna grupa podmiotów inwestowała bowiem w walory małych 
i średnich spółek. Największy wzrost ryzyka w połączeniu z obniżeniem stopy zwrotu odnotowały 
fundusze akcji zagranicznych. Przyczyniły się do tego zaburzenia na światowych rynkach finan-
sowych i aprecjacja złotego.

W 2007 r. istotnie obniżył się poziom indeksu Sharpe’a obrazujący efektywność zarządzania 
aktywami poszczególnych typów funduszy inwestycyjnych (wykres 4.5.13). znaczny wpływ na 
pogorszenie efektywności wywarły niższe niż w 2006 r. stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych. 
Do obniżenia indeksu Sharpe’a, w szczególności dla funduszy rynku pieniężnego i gotówkowych, 
przyczyniło się również podwyższenie poziomu stopy wolnej od ryzyka. Najwyższym poziomem 
efektywności zarządzania charakteryzowały się w 2007 r. fundusze zrównoważone. Wyprzedziły 
one fundusze akcyjne, które w porównaniu z 2006 r. odnotowały najmniejszy procentowy spadek 
wartości indeksu Sharpe’a, co może świadczyć o skuteczności zarządzania. 

Nowości�w�ofercie�produktowej

W 2007 r. ze względu na duże zainteresowanie tytułami uczestnictwa funduszy inwestycyj-
nych, wyrażające się znacznym napływem nowych środków do funduszy, oraz chęć dostosowania 
oferty produktowej do oczekiwań inwestorów powstało najwięcej nowych funduszy inwestycyj-
nych od 1999 r. Wśród nowych podmiotów dominowały fundusze zamknięte emitujące niepublicz-
ne certyfikaty inwestycyjne, w tym zwłaszcza fundusze aktywów niepublicznych. W analizowanym 
okresie powstały fundusze sektorowe, w tym: fundusze sektora finansowego, fundusze inwestu-
jące w akcje spółek związanych z branżą energetyczną oraz fundusz lokujący środki w akcje pol-
skich eksporterów. Ponadto powstały fundusze, które koncentrowały się na inwestowaniu tylko 
w papiery wartościowe spółek związanych z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej 
w 2012 r.

Towarzystwa poszerzały ofertę o fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych, głównie 
na rynkach wschodzących, na których panowała dobra koniunktura. Było to odpowiedzią na 
potrzebę dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego uczestników funduszy. Towarzystwa umożliwiały 
inwestowanie w instrumenty zagraniczne bezpośrednio (zakup przez fundusze papierów warto-
ściowych zagranicznych spółek) lub przez inwestowanie w tytuły uczestnictwa zagranicznych fun-
duszy lokujących swoje środki na wybranych rynkach zagranicznych. Ten drugi sposób, choć obcią-
żony podwójną opłatą za zarządzanie, wydaje się uzasadniony w odniesieniu do inwestycji na ryn-
kach, które nie są dobrze znane polskim TFi. 
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Towarzystwa wciąż tworzyły nowe fundusze sekurytyzacyjne. Podmioty utworzone w 2007 r. 
miały formę funduszy niestandaryzowanych, których polityka inwestycyjna pozwala lokować środ-
ki w różne rodzaje wierzytelności. 

4.5.2. Otwarte fundusze emerytalne

Wielkość�sektora

W 2007 r. aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zwiększyły się w sto-
sunku do 2006 r. o 23,5 mld zł i na koniec grudnia wyniosły 140 mld zł (wykres 4.5.14). Tempo 
wzrostu środków, którymi zarządzały Powszechne Towarzystwa Emerytalne, było około dwu-
krotnie niższe niż w latach 2003–2006, na co miały wpływ głównie gorsze wyniki inwestycyjne 
wynikające ze spadku cen na krajowym rynku finansowym w drugiej połowie roku. Przyrost akty-
wów netto w 70% wynikał z napływu składek przekazanych przez zuS, a tylko w 30% z dzia-
łalności inwestycyjnej OFE. 

ze względu na zwiększenie liczby uczestników systemu emerytalnego (związane z wcho-
dzeniem na rynek pracy nowych roczników i spadkiem bezrobocia) oraz wzrost płac, od których 
naliczane są składki członków OFE, wartość środków przekazanych przez zuS wzrosła w 2007 r. 
do 17,7 mld zł. Około 1,5 mld zł z tej wartości stanowiła spłata zobowiązań zuS wobec członków 
OFE, w formie obligacji skarbowych. W analizowanym okresie OFE pobrały opłaty od składek66 
o wartości 1,1 mld zł (6,2% środków przekazanych przez zuS). W całym okresie funkcjonowania 
zreformowanego systemu emerytalnego opłaty te wyniosły 6,4 mld zł i stanowiły około 6,6% skła-

66  Otwarty fundusz emerytalny może pobierać opłatę od składki, tzw. opłatę dystrybucyjną. Jest ona wyrażana w pro-
centach przekazywanej składki i nie może przekroczyć 7%.

Wykres 4.5.14. Wielkość oraz tempo zmian aktywów netto funduszy emerytalnych w latach 
2000–2007 

Źródło: KNF.

0

25

50

75

100

125

150

0

20

40

60

80

100

120

20072006200520042003200220012000

Tempo zmian – prawa oÊWielkoÊç aktywów – lewa oÊ

%mld z∏

Wykres 4.5.15. Dekompozycja przyrostu aktywów netto OFE w latach 2006–2007

 A. 2006 r.  B. 2007 r.

uwaga: pozostałe pozycje ustalono metodą rezydualną; obejmują m.in. składki, które nie zostały przeliczone na jednostki rozrachun-
kowe.

Źródło: KNF.
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dek wniesionych do systemu. Wynik finansowy OFE wyniósł 7,0 mld zł i był ponaddwukrotnie niż-
szy niż w 2006 r. (wykres 4.5.15). 

liczba członków OFE wzrosła o 6,3% i na koniec grudnia wyniosła 13,13 mln (w grudniu 
2006 r. 12,35 mln). W 2007 r. do funduszy przystąpiło 785 tys. osób, z których 243 tys. nie zawar-
ło umowy z OFE w terminie wymaganym przepisami prawa. Osoby te zostały członkami konkret-
nego funduszu w wyniku losowań przeprowadzonych przez zuS. Dla funduszy biorących udział 
w losowaniu jest to bezkosztowa forma pozyskania nowych członków, bez konieczności pono-
szenia nakładów na reklamę i akwizycję. 

Polskie fundusze emerytalne należą do najbardziej rozwiniętych w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej mających systemy emerytalne z obowiązkową częścią kapitałową o zdefiniowanej 
składce (wykres 4.5.16). znacznie większa wartość aktywów, jak też liczba członków tych funduszy 
w porównaniu np. z Węgrami wynika z ustawowego obowiązku uczestnictwa w OFE dla wszyst-
kich pracujących urodzonych po 1968 r. Na Węgrzech reforma emerytalne została przeprowadzo-
na rok wcześniej niż w Polsce (tj. w 1998 r.), ale wymogiem uczestnictwa w kapitałowej części sys-
temu objęto jedynie osoby, które dopiero wchodziły na rynek pracy. 

Pierwsze wypłaty emerytur z kapitałowej części systemu emerytalnego nastąpią 2009 r. 
W analizowanym okresie nie sfinalizowano prac nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby na zakoń-
czenie reformy emerytalnej i uregulowałyby zasady wypłaty tych świadczeń. zgodnie z rządowym 
projektem ustawy przedstawianym pod koniec 2007 r. zarządzaniem środkami przekazywanymi 
przez OFE na wypłatę świadczeń emerytalnych i dokonywaniem, za pośrednictwem zuS, wypłat 
tych świadczeń miałyby się zajmować nowe instytucje finansowe – zakłady emerytalne. W pro-
jekcie proponowano trzy formy świadczeń, które mogliby wybrać uczestnicy nowego systemu 
emerytalnego: indywidualną emeryturę dożywotnią, emeryturę z gwarantowanym okresem 
wypłat i emeryturę małżeńską. 

ze względu na obowiązkowy charakter systemu emerytalnego w długim okresie aktywa fun-
duszy nadal będą systematycznie wzrastać, mimo że od 2009 r. część środków zgromadzonych 
w OFE będzie przekazywana na wypłatę świadczeń emerytalnych. Wartość środków przeznacza-
nych na wypłaty emerytur w początkowym okresie tylko nieznacznie wpłynie na wartość środków 
zarządzanych przez PTE. zgodnie z prognozami średnia roczna wartość składek przekazywanych 

Tabela 4.5.8. Wskaźniki koncentracji OFE w latach 2004–2007

2004 2005 2006 2007

CR3 (w %) 64,10 63,74 63,59 63,91

HHI 0,1616 0,1602 0,1588 0,1601

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF.

Wykres 4.5.16. Rynek funduszy emerytalnych w wybranych krajach w 2007 r. 

Źródło: FiAP.
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do OFE w latach 2008–2020 będzie się mieściła w przedziale 20–25 mld zł, a średnia roczna war-
tość kapitału przekazywanego na wypłatę świadczeń emerytalnych nie przekroczy 4 mld zł. 

Koncentracja�i�konkurencja�

W 2007 r. nadal działało 15 Powszechnych Towarzystw Emerytalnych zarządzających otwar-
tymi funduszami emerytalnymi. W analizowanym okresie nastąpiły zmiany w strukturze akcjona-
riatu dwóch PTE. Nabycie przez spółkę AEGON Woningen Nova B.V. wszystkich akcji PTE Ergo 
Hestia SA spowodowało zmianę nazwy towarzystwa z PTE Ergo Hestia SA na AEGON PTE SA. z ko-
lei w wyniku zmiany akcjonariusza strategicznego towarzystwo Winterthur PTE SA zostało prze-
kształcone w AXA PTE SA. 

W 2007 r. liczba transferów członków między funduszami emerytalnymi utrzymywała się na 
wysokim poziomie, co wynikało m.in. z aktywnej i kosztownej działalności akwizycyjnej niektórych 
PTE, nastawionej na umocnienie pozycji rynkowej funduszu.. Fundusze emerytalne zmieniło 
382 tys. osób, czyli około 3% członków OFE. Najwyższe dodatnie saldo transferów odnotowały 
AXA PTE SA (34 tys. osób) oraz iNG PTE SA (22 tys. osób). Najwięcej osób zrezygnowało z człon-
kostwa w Aegon PTE SA (blisko 23 tys.) oraz w AiG PTE SA (19 tys.).

W 2007 r. zahamowany został obserwowany od kilku lat spadek koncentracji na rynku 
otwartych funduszy emerytalnych. Odnotowano nieznaczny wzrost wskaźników Herfindahla-
-Hirschmana (HHi) oraz CR3, opisującego udział w rynku trzech największych funduszy pod 
względem aktywów netto (tabela 4.5.8). Wzrost wskaźników koncentracji nastąpił na skutek nie-
wielkiego zwiększenia udziału w rynku największych OFE, które w większości odnotowały wyż-
szy wzrost wartości jednostek rozrachunkowych niż średnia dla rynku oraz dodatnie saldo trans-
ferów. Jednocześnie wzrost znaczenia największych podmiotów był ograniczany przez obo-
wiązujący system losowania osób, które nie wybrały funduszu. W losowaniu uczestniczą bowiem 
OFE, których udział w rynku mierzony wartością aktywów netto nie przekracza 10% oraz uzy-
skały stopy zwrotu wyższe niż średnie ważone stopy zwrotu z dwóch ostatnich okresów. W naj-
bliższych latach koncentracja na rynku OFE może wzrastać ze względu na planowane fuzje 
i przejęcia PTE.

�Struktura�portfela�inwestycyjnego�otwartych�funduszy�emerytalnych�i�ich�wpływ�
na�rynki�finansowe

W 2007 r. głównymi kategoriami aktywów w portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy 
emerytalnych były obligacje skarbowe i akcje notowane na GPW. Od kilku lat udział tych instru-
mentów finansowych w strukturze inwestycji OFE nieznacznie się zmienia (wykres 4.5.17). Wynika 
to z ustawowych limitów inwestycyjnych obowiązujących OFE oraz wielkości i struktury krajowego 
rynku finansowego. Wraz ze wzrostem aktywów funduszy emerytalnych ten drugi czynnik w coraz 
większym stopniu determinuje udział poszczególnych instrumentów w portfelu inwestycyjnym. 

Wykres 4.5.17. Struktura portfela inwestycyjnego funduszy emerytalnych w Polsce w latach 
2004–2007 

Źródło: KNF.
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W analizowanym okresie fundusze emerytalne zwiększyły swoje zaangażowanie na krajo-
wym rynku obligacji skarbowych (tabela 4.5.9) i stały się na nim największym inwestorem, wyprze-
dzając inwestorów zagranicznych. OFE zakupiły obligacje o równowartości 13,6 mld zł (według 
wartości nominalnej), o 3 mld zł mniej niż w roku poprzednim. Na skutek wzrostu stóp procento-
wych w Polsce spadła wycena portfela obligacji funduszy emerytalnych. Na koniec 2007 r. wartość 
obligacji skarbowych w portfelu inwestycyjnym OFE wyniosła 81,2 mld zł, co oznacza wzrost 
o 11,3 mld zł w porównaniu z końcem 2006 r. Około 75% obligacji skarbowych w posiadaniu OFE 
stanowiły papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, w tym głównie 5- i 10-letnie. Tak duże 
zainteresowanie tymi obligacjami wynikało z ich dużej wartości w obiegu oraz płynności rynku 
wtórnego. W strukturze portfela obligacji skarbowych wyraźnie wzrósł udział obligacji o zmien-
nym oprocentowaniu: z 10% na koniec 2006 r. do 14,9% na koniec 2007 r. Wynikało to przede 
wszystkim z zakupu w 2007 r. przez OFE 10-letnich obligacji Wz0118 oraz w mniejszym stopniu 
z przekazania OFE obligacji Dz1111 w związku ze spłatą zobowiązań zuS wobec członków OFE, 
przejętych przez Skarb Państwa. Na koniec 2007 r. duration portfela hurtowych obligacji skarbo-
wych wyniosło około 3,2 roku i było najniższe wśród portfeli inwestorów instytucjonalnych zaan-
gażowanych na krajowym rynku skarbowych papierów wartościowych. 

Portfel akcji notowanych na GPW będących w posiadaniu OFE osiągnął na koniec 2007 r. 
wartość 47,8 mld zł, tj. o 22,7% większą w porównaniu z końcem 2006 r. udział funduszy eme-
rytalnych w kapitalizacji giełdy oraz we free float nieznacznie się jednak zwiększył (tabela 4.5.9). 
Na skutek zaburzeń na światowych rynkach finansowych oraz związanych z tym spadków cen na 
GPW w drugiej połowie 2007 r. udział akcji w portfelu inwestycyjnym funduszy emerytalnych ule-
gał dużym wahaniom. zaangażowanie OFE w akcje notowane na GPW osiągnęło najwyższy 
poziom (około 38,5% udziału w portfelu inwestycyjnym) na przełomie maja i czerwca, podczas 
gdy na koniec grudnia udział akcji spadł poniżej 35%. W 2007 r. fundusze kupiły netto na GPW 
akcje o wartości około 4 mld zł. W pierwszej połowie roku, kiedy indeksy giełdowe wzrastały, port-
fel akcyjny funduszy emerytalnych powiększał się, głównie na skutek wzrostu cen akcji oraz nie-
wielkich zakupów netto tych instrumentów. Jednak ze względu na zwiększenie zaangażowania 
prawie do obowiązującego OFE 40-procentowego limitu inwestycji w tę kategorię lokat od kwiet-
nia fundusze sprzedawały posiadane akcje. Saldo inwestycji w akcje w pierwszej połowie roku było 
przez to bliskie zera. W drugiej połowie roku, przy spadkach cen papierów notowanych na GPW, 
OFE zintensyfikowały zakup akcji. W iV kwartale, kiedy fundusze inwestycyjne redukowały swoje 
zaangażowanie w akcje notowane na GPW, fundusze emerytalne per saldo dokupywały te papie-
ry wartościowe. W porównaniu z końcem 2006 r. struktura portfela akcyjnego nie zmieniła się 
istotnie. Niecałe 55% tego portfela stanowiły akcje spółek wchodzących w skład indeksu WiG20. 

W 2007 r. fundusze emerytalne istotnie zwiększyły swoje zaangażowanie w nieskarbowe 
papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, banki oraz jednostki samorządu terytorialnego. 
Wartość portfela nieskarbowych papierów dłużnych wzrosła z 335 mln zł (0,3% portfela inwe-
stycyjnego) na koniec 2006 r. do 2 mld zł (1,5% portfela inwestycyjnego) na koniec 2007 r. Fun-
dusze emerytalne były głównie zainteresowane zakupem papierów emitowanych przez spółki 
publiczne na rynku nieregulowanym. istotną kategorię stanowiły wśród nich papiery dłużne emi-
towane przez spółki wchodzące w skład indeksu WiG20 (m.in. PKO BP SA, PKN Orlen SA, Globe 
Trade Centre SA). 

ze względu na realokację inwestycji, wynikającą m.in. ze zmian cen na rynkach finansowych, 
stały napływ składek członków OFE oraz okresowe transfery ich środków, fundusze emerytalne 

Tabela 4.5.9. Otwarte fundusze emerytalne na rynkach finansowych w latach 2004–2007 (w %)

 2004 2005 2006 2007

Udział OFE w rynku obligacji Skarbu Państwa 15,3 18,4 21,4 23,2

Udział OFE we free float spółek krajowych notowanych na GPW 22,4 21,1 20,8 22,0

Udział OFE w kapitalizacji spółek krajowych notowanych na GPW 9,3 8,6 8,7 9,0

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF, MF, GPW.
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utrzymują część aktywów w bardzo płynnych instrumentach. zarządzając płynnością, OFE loko-
wały wolne środki w bankach: składały krótkoterminowe niezabezpieczone depozyty oraz depo-
zyty zabezpieczone papierami skarbowymi w postaci transakcji buy-sell-back. W porównaniu z de-
pozytami bankowymi transakcje buy-sell-back cechowały się z reguły wyższym oprocentowaniem 
oraz były zawierane na dłuższe okresy.

Otwarte fundusze emerytalne nadal w niewielkim zakresie lokowały środki na rynkach zagra-
nicznych. Na koniec 2007 r. udział inwestycji zagranicznych w portfelu inwestycyjnym OFE wyniósł 
1% (na koniec 2006 r. – 1,3%). W portfelu zagranicznym przeważały akcje spółek notowanych na 
giełdach zagranicznych (63%). Spadek nominalnej wartości portfela zagranicznego wynikał głów-
nie ze spadku cen akcji na zagranicznych giełdach. 

Wyniki�inwestycyjne�OFE�a�poziom�podejmowanego�ryzyka

W 2007 r. średnia stopa zwrotu z inwestycji OFE była znacznie niższa niż w poprzednich 
latach i wyniosła 6,2%. Oznacza to, że po uwzględnieniu inflacji realna stopa zwrotu zmniejszyła 
się ponadczterokrotnie w porównaniu z 2006 r. W dziewięcioletniej historii funkcjonowania kapi-
tałowej części systemu emerytalnego OFE notowały niższe stopy zwrotu jedynie w 2001 r. Tak 
istotne pogorszenie wyników inwestycyjnych wynikało ze spadków cen akcji na GPW w drugiej 
połowie 2007 r. Od stycznia do czerwca 2007 r. wartość jednostki rozrachunkowej zwiększyła się 
o 11,6%, a w drugim półroczu spadła o 4,8%. zróżnicowanie stóp zwrotu między najlepszym a naj-
gorszym OFE zmniejszyło się w porównaniu z 2006 r. Rozpiętość wyników inwestycyjnych wynio-
sła około 5 pkt proc. i była podobna jak w latach 2004–2005, kiedy odnotowano znacznie wyż-
sze średnie roczne stopy zwrotu dla OFE (tabela 4.5.10).

W 2007 r. wszystkie fundusze osiągnęły 36-miesięczną minimalną wymaganą stopę zwro-
tu (MWSz), która w marcu wyniosła 26,829%, a we wrześniu 26,249%. Średnie 3-letnie stopy 

Wykres 4.5.18. Aktywa netto i stopy zwrotu funduszy emerytalnych w 2007 r.

Źródło: KNF.
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Tabela 4.5.10. Stopy zwrotu uzyskane przez fundusze emerytalne w latach 2004–2007 (w %)

2004 2005 2006 2007

Średnia roczna stopa dla OFE 14,0 15,0 16,4 6,2

Najlepszy OFE w danym roku 16,7 16,4 22,7 7,1

Najgorszy OFE w danym roku 11,9 11,2 15,2 2,2

Średnioroczna inflacja (CPI) 3,5 2,1 1,0 2,5

Źródło: KNF, GuS.
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zwrotu dla całego rynku liczone w tych samych miesiącach wyniosły 53,657% oraz 52,497%, czy-
li stopy zwrotu w ujęciu rocznym ukształtowały się na poziomie 15,4% oraz 15,1%. Tak znaczna 
różnica między 3-letnią stopą zwrotu w ujęciu rocznym a średnią stopą zwrotu, jaką OFE osią-
gnęły w 2007 r., wynikała z tego, że 36-miesięczny okres wyliczania MWSz uwzględniał głównie 
okresy wysokich wzrostów cen akcji na GPW (wykres 4.5.18).

znacznie niższe, w porównaniu z 2006 r., stopy zwrotu OFE zostały osiągnięte przy wyższym 
poziomie podejmowanego ryzyka (wykres 4.5.19). O ile rozpiętość stóp zwrotu uległa zmniejsze-
niu, o tyle zróżnicowanie poziomu ryzyka wyraźnie się zwiększyło. Wynikało to ze zróżnicowania 
w zmienności poszczególnych indeksów giełdowych. Największą zmiennością charakteryzował się 
indeks sWiG80, a najmniejszą WiG20. zwiększenie rozpiętości poziomu ryzyka spowodowało spa-
dek wartości indeksu Sharpe’a dla wszystkich podmiotów sektora emerytalnego. indeks Sharpe’a 
zmniejszył się najmniej w przypadku funduszy, których portfele w większym stopniu odzwiercie-
dlały indeks WiG20, Największy spadek poziomu indeksu odnotował fundusz cechujący się naj-
mniejszym zaangażowaniem w akcje wchodzące w skład indeksu WiG20 (wykres 4.5.20). 

Pomimo pogarszających się wyników inwestycyjnych funduszy emerytalnych, wyniki finan-
sowe powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) istotnie się poprawiły. zysk netto PTE wzrósł 
o 14%, natomiast przychody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie OFE o 19,5%. Przychody z tytu-
łu opłaty od składki stanowiły największą pozycję w rachunku zysków i strat towarzystw, jednak wraz 
ze wzrostem aktywów OFE będzie się zwiększał udział wynagrodzenia za zarządzanie. zgodnie  
z zasadami rachunkowości obowiązującymi w sektorze emerytalnym opłata od składki jest pobie-
rana przez fundusz przed przeliczeniem składki na jednostki rozrachunkowe i niezwłocznie przeka-
zywana do PTE, czyli nie jest uwzględniana w sprawozdaniu finansowym funduszu. Opłata za zarzą-
dzanie stanowi koszt funduszu emerytalnego i jednocześnie przychód towarzystwa. 

Wykres 4.5.19. Stopy zwrotu i ryzyko inwestycyjne OFE w latach 2006–2007

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF.
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Wykres 4.5.20. Indeks Sharpe’a dla poszczególnych OFE w latach 2006–2007

Źródło: obliczenia własne NBP na podstawie danych KNF.
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Część kosztów i przychodów PTE zależy od wielkości aktywów zarządzanego funduszu. 
Koszty związane z zarządzaniem OFE zwiększyły się w 2007 r. prawie o 12%, z czego obowiązko-
we obciążenia o niecałe 5%, a pozostałe koszty (w tym m.in. koszty promocji i akwizycji) o około 
18%. W strukturze kosztów PTE 44% stanowiły koszty obowiązkowe, a 33,2% koszty akwizycji, 
której celem było pozyskiwanie członków z innych OFE. W związku z tym wydaje się, że towa-
rzystwa emerytalne mają możliwość ograniczenia niektórych kosztów, a zatem można rozważyć 
zmniejszenie poziomu opłat pobieranych przez fundusze i przekazywanych PTE.

4.5.3. Pracownicze programy emerytalne oraz indywidualne konta emerytalne

zreformowany system emerytalny umożliwia dobrowolne gromadzenie środków na cele 
emerytalne, w formie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) oraz na indywidualnych kon-
tach emerytalnych (iKE). W 2007 r. liczba osób, które korzystały z tych form oszczędzania, wzro-
sła do 1 mln 225 tys. (tj. 7,8% zatrudnionych67). Wartość oszczędności zgromadzonych w PPE i iKE 
wyniosła 5,7 mld zł, co stanowiło zaledwie 4,1% aktywów netto OFE (wykres 4.5.21).

Pracownicze�programy�emerytalne�(PPE)

W 2007 r. zwiększyło się zainteresowanie tworzeniem PPE, na co wskazuje wzrost liczby 
złożonych wniosków o wpis programów do rejestru. złożono 82 nowe wnioski o wpis PPE do 
rejestru (w 2006 r. – 50), a do rejestru wpisane zostały 62 nowe programy. Według stanu na 
koniec 2007 r. programami objętych było 312 tys. osób (w 2006 r. – 281,5 tys. osób). Na rynku 
funkcjonowało 1019 PPE, o 45 więcej niż na koniec 2006 r. Programy były tworzone zarówno 
przez duże, jak i małe podmioty. Pracodawcy prowadzący programy PPE zmieniali podmioty 
zarządzające zgromadzonymi środkami, co może świadczyć o wzroście konkurencji wśród pod-
miotów oferujących usługi zarządzania aktywami. innym zjawiskiem były przekształcenia pro-
gramów zakładowych w programy międzyzakładowe, co wynikało ze zmiany struktury wła-
snościowej pracodawców. Jedną z form PPE były pracownicze fundusze emerytalne (PFE), pro-
wadzone i zarządzane przez pracownicze towarzystwa emerytalne. Na koniec 2007 r. zarejestro-
wanych było tylko pięć pracowniczych funduszy emerytalnych, a ich aktywa wyniosły 1,1 mld zł, 
co stanowiło blisko 30% wartości środków zgromadzonych w PPE. Pracownicze fundusze eme-
rytalne inwestowały zgromadzone środki głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwesty-
cyjnych i obligacje skarbowe (wykres 4.5.22).

67  liczba osób pracujących, aktywnych zawodowo. Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2007, Warszawa 
2008, GuS, s. 31.

Wykres 4.5.21. Liczba uczestników i środki zgromadzone w PPE i IKE w latach 2004–2007 

Źródło: KNF.
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Indywidualne�konta�emerytalne�(IKE)

Na koniec 2007 r. wartość środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytal-
nych (iKE) wzrosła w porównaniu z końcem 2006 r. o około 45%, do 1,9 mld zł. Najwięcej środ-
ków było ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i zakładach ubezpieczeń (wykres 4.5.23). 
Podmioty te prowadziły też najwięcej iKE. Średnia roczna wpłata na iKE wyniosła 1719 zł (w 2006 r. 
2199 zł). Największe były wpłaty na konta prowadzone przez biura maklerskie. Ponad połowa kont 
należała do osób w wieku 41–60 lat. 

liczba indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez instytucje finansowe i wartość 
zgromadzonych na nich środków wskazują, że obecnie ta forma oszczędzania na cele emerytalne 
jest mało popularna. Głównymi barierami jej rozwoju były obowiązujące ograniczenia wypłat środ-
ków w ramach iKE (tzn. utrata prawa do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych), zbyt niski 
limit wpłat oraz brak możliwości odpisywania wpłat na iKE od podstawy opodatkowania. Wpłaty na 
iKE nie mogły przekroczyć półtorakrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego w gospodarce narodowej, a limit ten w 2007 r. wynosił 3697 zł68.

W związku ze zmianami demograficznymi, które zachodzą w polskim społeczeństwie, oraz 
projekcją niskich stóp zastąpienia w nowym systemie emerytalnym, należałoby rozważyć podjęcie 
działań mających na celu promowanie dobrowolnych form gromadzenia oszczędności na cele eme-
rytalne w formie PPE oraz iKE. Działania te powinny w szczególności obejmować upowszechnianie 
wiedzy o systemie emerytalnym oraz wprowadzenie dalszych zachęt podatkowych w regulacjach 
dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. 

68  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emery-
talne w roku 2007 (MP z 2006 r., nr 90, poz. 952).

Wykres 4.5.22. Portfel inwestycyjny pracowniczych funduszy emerytalnych w latach 2006–2007

Źródło: KNF.
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4.6. Zakłady ubezpieczeń 

W 2007 r. kontynuowany był stabilny rozwój sektora ubezpieczeń, a większość wskaźników 
techniczno-ubezpieczeniowych wskazywała na dalszą poprawę sytuacji finansowej sektora. Skład-
ka przypisana brutto69 i aktywa zakładów ubezpieczeń istotnie wzrosły. Pomimo spadku przy-
chodów z lokat wyniki finansowe były dodatnie.

4.6.1.  Wielkość i struktura sektora ubezpieczeń

Składka�przypisana�brutto

Składka przypisana brutto (dalej nazywana składką) dla całego sektora ubezpieczeń za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wyniosła 43,7 mld zł i była o około 16,6% wyższa niż w 2006 r. 
Mimo niekorzystnej koniunktury na rynkach finansowych w drugiej połowie 2007 r. i związanego 
z tym spadku zainteresowania ubezpieczeniami z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi 
(uFK) utrzymywała się tendencja do dalszego wzrostu znaczenia ubezpieczeń działu i (ubezpiecze-
nia na życie) w relacji do ubezpieczeń działu ii (pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 
nazywane dalej ubezpieczeniami majątkowymi). Drugi rok z rzędu składka w dziale ubezpieczeń 
na życie była wyższa niż w sektorze ubezpieczeń majątkowych i wynosiła 25,5 mld zł (wykres 

69  Składka przypisana brutto jest to składka należna za okres ubezpieczenia, a dla umów ubezpieczeń na życie oraz 
umów zawieranych na czas nieokreślony jest to składka należna za okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Składka 
przypisana brutto jest skorelowana z poziomem przychodów i odzwierciedla poziom ryzyka objętego ochroną.

Wykres 4.6.1. Składka przypisana brutto i tempo jej wzrostu w latach 2004–2007

Źródło: KNF.
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Wykres 4.6.2.  Współczynnik penetracji w wybranych krajach w 2007 r.

Źródło: World insurance in 2007. Statistical appendix, „Sigma” nr 3/2008, www.swissre.com.
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4.6.1). Wzrost składki (20,9%) był jednak prawie dwukrotnie niższy niż w 2006 r. W sektorze ubez-
pieczeń majątkowych składka zwiększyła się do 18,2 mld zł, a tempo jej wzrostu było ponad-
dwukrotnie wyższe niż w roku poprzednim. istotny wpływ na wzrost składki w dziale ubezpieczeń 
majątkowych (11,1%) miały ubezpieczenia motoryzacyjne, tzw. ubezpieczenia auto casco (AC) oraz 
odpowiedzialności cywilnej (OC), które stanowiły największy segment tego rynku.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu, rośnie rola sektora ubezpieczeń na życie, 
co jest charakterystyczne dla rozwijających się rynków ubezpieczeń. znaczna przewaga ubezpie-
czeń działu i występuje w krajach o dojrzałym sektorze ubezpieczeniowym. W Wielkiej Brytanii, 
na najlepiej rozwiniętym rynku ubezpieczeniowym w Europie, współczynnik ochrony wyniósł 
7,1 tys. uSD, przy czym 5,7 tys. uSD (tj. ponad 80%) przypadało na ubezpieczenia życiowe.

Liczba�zakładów�ubezpieczeń�i�ich�struktura�własnościowa

Według stanu na koniec 2007 r. działalność prowadziło 66 zakładów ubezpieczeń, w tym 
32 zakłady ubezpieczeń na życie oraz 34 zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tabela 
4.6.1). W 2007 r. rozpoczęły działalność dwa nowe zakłady ubezpieczeń – link4 Życie oraz BRE 
ubezpieczenia.

Większość firm ubezpieczeniowych działała w formie spółek akcyjnych (30 w dziale ubez-
pieczeń na życie i 27 w dziale ubezpieczeń majątkowych), a pozostałe w formie towarzystw ubez-
pieczeń wzajemnych (TuW), w tym dwa w dziale ubezpieczeń na życie i siedem w dziale ubez-
pieczeń majątkowych. Na polskim rynku ubezpieczeniowym działalność prowadził także jeden 
oddział główny zagranicznego zakładu ubezpieczeń, oferujący ubezpieczenia majątkowe. Ponad-
to produkty ubezpieczeniowe były sprzedawane przez zakłady ubezpieczeń z innych państw uE70. 
Ponieważ nie podlegają one polskiemu organowi nadzoru finansowego, trudno ocenić skalę ich 
działalności. Szacuje się, że udział oddziałów zakładów ubezpieczeń z innych krajów w składce 
wynosił od jednego do kilku procent.

70  Po wejściu Polski do unii Europejskiej zagraniczne zakłady ubezpieczeń z krajów członkowskich uE mają prawo do 
sprzedaży swoich produktów na terenie Polski w ramach jednolitego paszportu bez konieczności uzyskania zezwolenia 
urzędu nadzoru.

Wykres 4.6.3.  Współczynnik ochrony ubezpieczeniowej w 2007 r.

Źródło: World insurance in 2007. Statistical appendix, „Sigma” nr 3/2008, www.swissre.com.
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Tabela 4.6.1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową w Polsce 
w latach 2004–2007

 2004 2005 2006 2007

Zakłady ubezpieczeń 68 67 64 66

Dział I –  ubezpieczenia na życie 32 32 31 32

Dział II – ubezpieczenia majątkowe 36 35 33 34

Źródło: KNF.
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Na koniec 2007 r. kapitały podstawowe zakładów ubezpieczeń nieznacznie wzrosły, do 
5 mld zł. Pomimo rozpoczęcia działalności przez dwa nowe podmioty struktura własnościowa sek-
tora nie zmieniła się istotnie. Jedynie nieliczne zakłady ubezpieczeń pozostawały pod kontrolą kra-
jowych podmiotów. Skarb Państwa zachował swoje większościowe udziały w Powszechnym zakła-
dzie ubezpieczeń SA (Pzu) i Korporacji ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KuKE). Kontrolował 
też pośrednio (poprzez udziały w Pzu) Powszechny zakład ubezpieczeń na Życie SA (Pzu Życie) 
(wykres 4.6.4). zakłady ubezpieczeń bezpośrednio kontrolowane przez Skarb Państwa zebrały 
w 2007 r. 18,3% składki. W strukturze składki nadal największy udział miały zakłady kontrolowane 
przez podmioty zagraniczne (w tym głównie zagraniczne ubezpieczeniowe grupy kapitałowe). 

Koncentracja�i�konkurencja�w�sektorze�ubezpieczeń

W 2007 r. zaobserwowano dalszy spadek wskaźników koncentracji w obu działach ubez-
pieczeń. W dziale ubezpieczeń na życie wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHi) obliczony dla 
składki przypisanej brutto obniżył się do 0,1281. zmniejszyły się także udziały w składce trzech 
i pięciu największych podmiotów (tabela 4.6.2). Było to spowodowane zwiększeniem udziału 
w rynku przez firmy mające duży portfel ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami 
kapitałowymi (uFK), np. Commercial union, Aegon (wykres 4.6.5). Pomimo znacznego spadku 
udziału w rynku największym zakładem było Pzu Życie. Jego pozycja rynkowa wynikała z dużego 
portfela ubezpieczeń grupowych (tzw. pracowniczych), oferowanych za pośrednictwem zakła-
dów pracy.

W sektorze ubezpieczeń majątkowych wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHi) obniżył się 
na koniec 2007 r. do 0,2210. Nieznacznie zmniejszył się też udział w rynku pięciu największych 
podmiotów z działu ii (wykres 4.6.6). Pomimo wolniejszego wzrostu składki w porównaniu ze 

Wykres 4.6.4. Struktura składki zakładów ubezpieczeń w Polsce według grup inwestorów 
w latach 2006–2007

 A. 2006 r. B. 2007 r.

Źródło: KNF.
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Tabela 4.6.2. Współczynniki koncentracji sektora ubezpieczeń w latach 2004–2007

2004 2005 2006 2007

Zakłady ubezpieczeń na życie – dział I

CR3 65,0 60,1 56,3 51,7

CR5 77,2 73,3 70,8 65,5

HHI 0,2299 0,1981 0,1689 0,1281

Zakłady ubezpieczeń majątkowych – dział II

CR3 68,3 67,0 64,4 62,1

CR5 77,8 76,9 76,2 74,3

HHI 0,2783 0,2654 0,2456 0,2210

Źródło: KNF.
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średnią dla sektora liderem pozostało Pzu, które miało duży portfel ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Pozycja rynkowa poszczególnych zakładów zależała głównie od sprzedaży ubezpieczeń komuni-
kacyjnych auto casco (AC) i odpowiedzialności cywilnej (OC). Niewielka liczba firm specjalizowała 
się w innych rodzajach ubezpieczeń (np. Tu Europa w ubezpieczeniach finansowych). 

4.6.2. Struktura składki

W dziale ubezpieczeń na życie wyróżnia się pięć ustawowych grup ubezpieczeń, do których 
należą: ubezpieczenia na życie (grupa 1), ubezpieczenia posagowe (grupa 2), ubezpieczenia na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3), ubezpieczenia rentowe (grupa 4) 
oraz ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 5).

Decydujący wpływ na dynamiczny rozwój sektora ubezpieczeń na życie i strukturę składki 
miały ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ubezpieczenia z uFK). 
Mimo znacznego obniżenia tempa przyrostu składki ogółem (w szczególności ubezpieczeń z uFK) 
nadal było ono wysokie. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń z uFK wyniosła 12 mld zł i sta-
nowiła niemal połowę (47%) składki przypisanej brutto ubezpieczeń na życie (ubezpieczeń bez-
pośrednich, bez reasekuracji czynnej – tzn. bez uwzględnienia składek, które były cedowane na 
zakłady ubezpieczeń). ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe były oferowane przez zakłady 
ubezpieczeń na życie tylko jako uzupełnienie podstawowej oferty produktowej (wykres 4.6.7).

znaczną część rynku nadal stanowiły ubezpieczenia grupy 1 (tzw. ubezpieczenia klasyczne), 
do której zalicza się także ubezpieczenia grupowe (tzw. ubezpieczenia pracownicze) oraz inne 
ubezpieczenia na życie, w tym tzw. ubezpieczenia antypodatkowe i produkty strukturyzowane. 

Wykres 4.6.5. Udział wybranych zakładów ubezpieczeń na życie w składce przypisanej brutto 
w latach 2006–2007

Źródło: KNF.
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Wykres 4.6.6. Udział wybranych zakładów ubezpieczeń majątkowych w składce przypisanej 
brutto w latach 2006–2007 

Źródło: KNF.
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ubezpieczenia antypodatkowe mają podobną konstrukcję jak lokaty terminowe. Klient opłaca 
składkę (zazwyczaj jednorazową), a po zakończeniu okresu umowy (lub w przypadku śmierci ubez-
pieczonego) zakład wypłaca świadczenie równe sumie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest 
najczęściej równa wpłaconej składce powiększonej o określoną procentowo kwotę. W przypadku 
produktów strukturyzowanych w formie ubezpieczeń na życie i dożycie (ang. endowment) na 
okres od roku do kilku lat zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia sumy ubezpieczenia 
na koniec okresu umowy lub w razie śmierci ubezpieczonego w czasie trwania umowy. Środki 
pochodzące ze składki ubezpieczeniowej są inwestowane w określone w umowie instrumenty 
finansowe (w tym m.in. instrumenty pochodne), a wysokość sumy ubezpieczenia zależy od osią-
ganych wyników inwestycyjnych. Standardem dla takich umów jest klauzula, że suma ubezpiecze-
nia (wypłacana z chwilą wygaśnięcia umowy) nie może być niższa niż wpłacona wartość składki. 
zaletą ubezpieczeń antypodatkowych i produktów strukturyzowanych w formie ubezpieczeń na 
życie i dożycie jest to, że wypłacone świadczenie (wypłacana suma ubezpieczenia) nie podlega 
opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. 

Wśród ubezpieczeń majątkowych wyróżnia się 18 ustawowych grup ubezpieczeń. ze wzglę-
du na funkcję ochronną można je podzielić na: ubezpieczenia motoryzacyjne (samochodowe) AC 
i OC (grupy 3 i 10), ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe (grupy 8 i 9), ubezpieczenia finansowe, 
w tym ubezpieczenia kredytu (grupa 14), ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupy 1 i 2) 
oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej (grupa 13).

W 2007 r. w strukturze składki ubezpieczeń majątkowych nadal dominowały ubezpieczenia 
motoryzacyjne AC i OC (wykres 4.6.8). Składka z tytułu ubezpieczeń motoryzacyjnych wzrosła 
o 9,4% do poziomu 10,9 mld zł, chociaż ich udział w portfelu nieznaczne się zmniejszył. Nomi-
nalny wzrost wartości składki wynikał głównie z faktu, że wśród użytkowanych pojazdów wzrósł 
odsetek samochodów nowych, o wyższej wartości rynkowej, stanowiącej podstawę do ustalania 
składki. 

Od 1 października 2007 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące współfinansowania 
przez zakłady ubezpieczeń kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych. zakłady zostały zobo-
wiązane do przekazywania Narodowemu Funduszowi zdrowia środków stanowiących 12% skład-
ki od zawartych ubezpieczeń motoryzacyjnych OC. W 2007 r. wzrost składek z tego tytułu był nie-
wielki, gdyż największy zakład na rynku (Pzu) nie podniósł składek, a część firm wprowadziła pod-
wyżki dopiero z końcem roku. Nie można jednak wykluczyć, że składki ubezpieczeń motoryzacyj-
nych OC wzrosną w kolejnych latach.

Kolejne, pod względem udziału w składce, klasy produktów o dużym znaczeniu dla sektora 
ubezpieczeń majątkowych były to ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe oraz ubezpieczenia finan-
sowe. Wśród ubezpieczeń finansowych najpopularniejszym produktem finansowym były ubez-

Wykres 4.6.7. Struktura składki dla grup ubezpieczeń na życie w latach 2004–2007

Źródło: Piu.
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pieczenia kredytu hipotecznego, obejmujące ryzyko niespłacenia kredytu do czasu uprawomoc-
nienia się wpisu w księdze wieczystej (tzw. ubezpieczenia pomostowe). 

Pomimo małego udziału w składce ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych można ocze-
kiwać dalszego wzrostu ich udziału, co wynika z rosnącego zapotrzebowania na usługi medycz-
ne. Należy też oczekiwać, że usługi abonamentowe, oferowane przez niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej, będą zastępowane usługami ubezpieczeniowymi, o ile zostaną wprowadzone odpo-
wiednie rozwiązania prawne. 

4.6.3. Bilans i portfel inwestycyjny zakładów ubezpieczeń

Struktura�aktywów�i�pasywów

W 2007 r. aktywa zakładów ubezpieczeń wzrosły o blisko 17% i na koniec grudnia osią-
gnęły wartość 126,9 mld zł. Podobnie jak w latach poprzednich aktywa zakładów ubezpieczeń na 
życie rosły szybciej niż zakładów ubezpieczeń majątkowych, chociaż zmniejszyło się tempo ich 
wzrostu. Spadek tempa wzrostu aktywów zakładów ubezpieczeń działu i był spowodowany mniej-
szym napływem środków do uFK oraz spadkiem przychodów z lokat w drugiej połowie roku. 
Mimo to aktywa zakładów działu ubezpieczeń na życie stanowiły 63% wartości aktywów całego 
sektora ubezpieczeń (wykres 4.6.9).

Na koniec 2007 r. najważniejszymi pozycjami aktywów zakładów ubezpieczeń na życie były 
lokaty funduszu ubezpieczeniowego (grupy 1, 2, 4 i 5) oraz lokaty na pokrycie środków własnych, 
które podobnie jak w latach ubiegłych miały największy udział w aktywach tego działu 
(wykres 4.6.10A). Aktywa funduszy ubezpieczeniowych (dla ubezpieczeń z uFK – grupa 3) były 
drugą najważniejszą pozycją bilansową, a łączny udział lokat funduszy ubezpieczeniowych (w tym 
uFK) i środków własnych stanowił około 96% sumy bilansowej. lokaty przeznaczone na wypłaty 
zobowiązań (na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) z tytułu wszystkich zawartych 
umów ubezpieczeń na życie były wyższe od tych zobowiązań. Współczynnik pokrycia rezerw tymi 
lokatami wyniósł 117% i od kilku lat utrzymuje się na stabilnym poziomie.

W strukturze aktywów zakładów ubezpieczeń majątkowych najważniejszymi pozycjami były 
lokaty środków własnych oraz lokaty przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań 
wynikających z umów ubezpieczeniowych. Pozytywnym zjawiskiem w zakładach ubezpieczeń 
majątkowych był niski udział w aktywach należności od ubezpieczających, pośredników, rease-
kuratorów i jednostek podporządkowanych. 

Kapitały własne zakładów ubezpieczeń majątkowych przekroczyły wartości rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym. Na tak wysoki poziom kapitałów własnych w tym 

Wykres 4.6.8. Struktura składki dla wybranych rodzajów ubezpieczeń majątkowych w latach 
2004–2007

Źródło: Piu.
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sektorze wpłynęły zyski w 2007 r. oraz skumulowane zyski z lat poprzednich. Pokrycie zobowiązań 
na udziale własnym (tzn. rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym) lokatami 
wynosiło 190% i było najwyższe od 1990 r. Oczekuje się, że współczynnik ten będzie nadal wzra-
stał. Oznacza to, że zakłady ubezpieczeń majątkowych miały bardzo duże środki własne, a lokaty 
były niemal dwukrotnie większe niż wartość oczekiwana zobowiązań na udziale własnym 
(wykres 4.6.10B). 

Wysokość kapitałów własnych zakładów ubezpieczeń nabiera szczególnego znaczenia 
w związku z propozycją dotyczącą nowej dyrektywy ubezpieczeniowej (Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i re-
asekuracyjnej – Solvency ii). W dniu 10 lipca 2007 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w spra-
wie dyrektywy, zmierzający do przekształcenia 13 istniejących dyrektyw w sektorze ubezpieczeń 
i reasekuracji w nowe przepisy dotyczące działalności ubezpieczeniowej, a w grudniu 2007 r. Rada 
i Parlament Europejski przyjęły znowelizowany (w drugim półroczu) tekst tej dyrektywy. W okre-
sie od kwietnia do czerwca 2007 r. prowadzono kolejne ilościowe badanie wpływu (QiS3), które 
miało na celu zbadanie metodyki obliczeń nowych wymogów kapitałowych. Wyniki badań (bie-
żących oraz poprzednich) wskazują, że parametry wypłacalności ustalone na podstawie zapro-
ponowanej nowej metodyki nie odbiegają jakościowo od obecnie obowiązujących, a polskie zakła-
dy ubezpieczeń mają dużą nadwyżkę kapitałów własnych w relacji do wartości wymaganych przez 
obowiązujące przepisy, a także przepisy proponowane w nowej dyrektywie. 

Wykres 4.6.10. Struktura aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń w 2007 r.

 A. Zakłady ubezpieczeń na życie  B. Zakłady ubezpieczeń majątkowych

Źródło: KNF.
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Wykres 4.6.9. Aktywa sektora ubezpieczeń i ich tempo wzrostu w latach 2004–2007

Źródło: KNF.
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Struktura�portfela�inwestycyjnego

Na koniec 2007 r. wartość portfela inwestycyjnego zakładów ubezpieczeń obu działów 
(z uwzględnieniem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych) wyniosła 117 mld zł. W dziale 
ubezpieczeń na życie ponad 50,4% portfela inwestycyjnego stanowiły obligacje emitowane, porę-
czone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych sta-
nowiły 24,8% portfela, a akcje 11% (wykres 4.6.11). 

W portfelu inwestycyjnym zakładów ubezpieczeń na życie przeważały lokaty uFK (47%). 
Struktura lokat uFK znacznie odbiegała od struktury lokat innych ubezpieczeń działu i. Wynika to 
z faktu, że nie stosuje się do nich limitów inwestycyjnych, które obowiązują w stosunku do pozo-
stałych lokat zakładów ubezpieczeń, a decyzję o wyborze strategii inwestycyjnej w ramach umów 
ubezpieczeń z uFK podejmują ubezpieczający. Niemal połowę portfela uFK stanowiły jednostki 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. udział akcji w lokatach uFK był znacznie wyższy niż w lo-
katach przeznaczonych na pokrycie pozostałych ubezpieczeń na życie (innych niż związanych 
z uFK) oraz środków własnych i wynosił 18,7%. Środki przeznaczone na pokrycie zobowiązań 
wynikających z pozostałych umów ubezpieczeń oraz środki własne zakładów ubezpieczeń są loko-
wane łącznie. ze względu na ustawowy obowiązek dopasowania terminów zapadalności zobo-
wiązań oraz zachowania wymaganej płynności lokat w tym portfelu inwestycyjnym dominowały 
obligacje skarbowe oraz lokaty terminowe (łącznie 81%). 

Na koniec 2007 r. wartość bilansowa portfela inwestycyjnego zakładów ubezpieczeń mająt-
kowych wynosiła 40,7 mld zł. Największy udział w portfelu miały obligacje skarbowe (59%) oraz 
lokaty w jednostkach powiązanych (19,2%). Przepisy prawa zobowiązują zakłady ubezpieczeń 
(zarówno na życie, jak i majątkowe) do dostosowania struktury terminowej aktywów do zobo-
wiązań, co sprawiło, że w portfelach przeważały 10-letnie obligacje skarbowe. Duration obligacji 
będących w posiadaniu zakładów ubezpieczeń działu ii wynosiło na koniec 2007 r. 3,8 roku. udział 
lokat terminowych utrzymywał się na stabilnym, relatywnie niskim poziomie, a środki te prze-
znaczono na realizację wypłat odszkodowań i świadczeń zapadających w następnym okresie spra-
wozdawczym. 

4.6.4. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń

W 2007 r. zakłady ubezpieczeń osiągnęły dobre wyniki finansowe, chociaż zysk netto całe-
go sektora ubezpieczeń (5,3 mld zł) był niższy niż w roku poprzednim. W porównaniu z 2006 r. 
zysk netto zakładów ubezpieczeń na życie wzrósł o 14,1%, natomiast zysk netto zakładów mająt-
kowych spadł blisko o połowę. Wynikało to ze spadku przychodów z działalności lokacyjnej obu 
działów oraz wzrostu wysokości odszkodowań w relacji do składek w dziale ubezpieczeń mająt-
kowych (wykres 4.6.12). 

Wykres 4.6.11. Struktura portfela inwestycyjnego zakładów ubezpieczeń na koniec 2007 r.

Źródło: KNF.
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Składka zarobiona na udziale własnym71 była głównym źródłem przychodów zakładów 
ubezpieczeń na życie i majątkowych. W dziale i były one wyższe niż w zakładach ubezpieczeń 
majątkowych, na co miały wpływ zarówno duża sprzedaż ubezpieczeń z uFK, jak i niewielki udział 
reasekuratorów w składce. W dziale ubezpieczeń na życie przychody ze składek i działalności inwe-
stycyjnej netto przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z wypłatą 
świadczeń oraz kosztów utworzenia rezerw (w tym rezerw ubezpieczeń z uFK). W 2007 r. relacja 
kosztów działalności netto (obejmujących pozostałe pozycje technicznego rachunku ubezpieczeń 
i ogólnego rachunku zysków i strat) do przychodów nie zmieniła się istotnie, a wynik finansowy 
netto zakładów ubezpieczeń na życie wyniósł 3,3 mld zł (wykres 4.6.13A). 

Najważniejszą pozycją kosztów zakładów ubezpieczeń majątkowych były odszkodowania 
i świadczenia wypłacone na udziale własnym (tzn. odszkodowania powiększone o zmianę rezerw na 
niewypłacone odszkodowania) oraz pozostałe koszty działalności netto. Jak wspomniano, na skutek 
słabszych wyników inwestycyjnych i gorszych przebiegów szkodowych wynik finansowy netto 
w dziale ii obniżył się w 2007 r. blisko o połowę, do 2 mld zł (wykres 4.6.13B). W 2007 r. Pzu Życie 
nie wypłaciło dywidendy Pzu, co również miało istotny wpływ na wynik finansowy tego działu.

71  Składka zarobiona jest to składka przypisana w okresie sprawozdawczym, pomniejszona o zmianę stanu rezerwy 
składek. Składka zarobiona pomniejszona o udziały reasekuratorów stanowi składkę zarobioną na udziale własnym. 
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 4.6.12. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń w latach 2004–2007

Źródło: KNF.
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Wykres 4.6.13.  Przychody i koszty zakładów ubezpieczeń w 2007 r. (w mld zł)

 A. Zakłady ubezpieczeń B. Zakłady ubezpieczeń  
 na życie  majątkowych

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF.
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4.6.5. Reasekuracja i wybrane wskaźniki techniczno-ubezpieczeniowe

udział reasekuratorów w ryzyku przekazywanym (cedowanym) przez zakłady ubezpieczeń 
do zakładów reasekuracji mierzony jest wskaźnikiem zatrzymania składki72 oraz wskaźnikiem 
zatrzymania odszkodowań i świadczeń73. Wysokie poziomy tych wskaźników świadczą o tym, że 
reasekuratorzy mają małe udziały procentowe w składkach i odszkodowaniach. Wysokie poziomy 
tych wskaźników świadczą natomiast o dużym udziale reasekuratorów.

W 2007 r. w dziale ubezpieczeń na życie udział reasekuratorów utrzymywał się nadal na 
niskim poziomie, a wskaźnik zatrzymania składki oraz wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świad-
czeń wynosiły ponad 95%, co oznacza, że tylko 5% składki przekazywane było reasekuratorom. 
Wynikało to głównie z rozproszenia ryzyka w portfelach ubezpieczeń poszczególnych zakładów 
i relatywnie małych sum ubezpieczenia na poszczególne rodzaje ryzyka. Pojedyncze umowy ubez-
pieczeń, o relatywnie wysokich sumach ubezpieczenia, były jednak obejmowane programami 
reasekuracji. 

Na koniec 2007 r. w dziale ubezpieczeń majątkowych wskaźnik zatrzymania składki wzrósł 
do 90% i od dwóch lat był niemal równy wskaźnikowi zatrzymania odszkodowań i świadczeń 
(wykres 4.6.14). zatem zakłady ubezpieczeń majątkowych cedowały jedynie 10% ryzyka wynika-
jącego z zawartych umów ubezpieczeń. Podobna wysokość tych wskaźników oznacza, że udział 
reasekuratorów w kosztach jest adekwatny do przychodów z tytułu składki cedowanej przez zakła-
dy ubezpieczeń. Wysokie kapitały własne zakładów ubezpieczeń majątkowych umożliwiły ogra-
niczenie skali reasekuracji w porównaniu z poprzednimi okresami. Ochrony reasekuracyjnej zakła-
dom działającym w Polsce udzielały przede wszystkim podmioty zagraniczne. zakłady ubezpieczeń 
w ograniczonym stopniu korzystały z reasekuracji czynnej firm ubezpieczeniowych działających na 
polskim rynku ubezpieczeń (np. Towarzystwo ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA) oraz z usług 
Polskiego Towarzystwa Reasekuracji. W tym drugim przypadku było to związane z małą skalą dzia-
łalności tego towarzystwa i niską relacją jego środków własnych do ryzyka cedowanego przez 
zakłady ubezpieczeń. 

Podstawowymi wskaźnikami monitorowania działalności ubezpieczeniowej są: współczyn-
nik szkodowości brutto i odpowiadający mu współczynnik szkodowości na udziale własnym74. 
Ponieważ współczynniki szkodowości nie uwzględniają m.in. wpływu zmian poziomu rezerw 
i przychodów z lokat uFK, dla ubezpieczeń na życie lepszym wskaźnikiem obrazującym efektyw-

72  Wskaźnik zatrzymania składki jest to iloraz składek na udziale własnym i wartości składek brutto.
73  Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń wypłaconych jest to stosunek odszkodowań i świadczeń na udzia-
le własnym do odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto.
74  Współczynnik szkodowości (na udziale własnym) jest to stosunek odszkodowań i świadczeń (na udziale własnym) 
do składki zarobionej (na udziale własnym) z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia (na udziale własnym).

Wykres 4.6.14. Wskaźniki zatrzymania dla zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 
2004–2007 

Źródło: KNF.
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ność rynku i procesy na nim zachodzące jest zmodyfikowany wskaźnik szkodowości75. W dziale 
ubezpieczeń na życie współczynnik ten nieznacznie się obniżył i na koniec 2007 r. wyniósł 70,3%. 
Wartość tego wskaźnika od kilku lat utrzymuje się na poziomie 70–74%, co świadczy o stabilnym 
rozwoju tego działu (wykres 4.6.16).

W 2007 r. zahamowana została tendencja do stopniowego spadku współczynnika szkodo-
wości brutto oraz współczynnika szkodowości na udziale własnym w sektorze ubezpieczeń mająt-
kowych. Współczynniki te zwiększyły się o kilka punktów procentowych na skutek wyższych niż 
w latach ubiegłych szkód spowodowanych żywiołami oraz wzrostu odszkodowań z tytułu odpo-
wiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (wykres 4.6.15).

4.6.6.  Oferta produktowa i kanały dystrybucji

Na polskim rynku ubezpieczeń na życie dominowały ubezpieczenia grupowe (tzw. pracow-
nicze) oraz ubezpieczenia z uFK dystrybuowane przez pośredników ubezpieczeniowych (wykres 
4.6.16). ubezpieczenie grupowe na życie jest produktem masowym. Największy portfel ubezpie-
czeń grupowych miał Pzu Życie. Powszechny i łatwy dostęp do tego produktu (sprzedaż bezpo-
średnio w zakładach pracy), szeroki zakres ochrony oraz relatywnie niska składka sprawiały, że 
ubezpieczenia pracownicze nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem ubezpieczających. Sposób 
dystrybucji tych produktów (przewaga sprzedaży bezpośredniej) wynikał z ich specyfiki oraz 
ugruntowanej od wielu lat (przez Pzu Życie) zasad współpracy z zakładami pracy. 

ubezpieczenia z uFK, łączące funkcję ochronną i oszczędnościową, wymagały odmiennej 
strategii sprzedaży. ze względu na złożoność tego produktu, a także docelową grupę nabywców 
zakłady ubezpieczeń musiały korzystać z usług pośredników – wyspecjalizowanych sieci agencyj-
nych (agentów indywidualnych i osób prawnych). Na polskim rynku znaczny udział w sprzedaży 
ubezpieczeń z tej grupy miały duże zakłady, tj. Commercial union, iNG i Allianz.

W ostatnich latach coraz większą rolę ogrywała sprzedaż produktów ubezpieczeniowych za 
pośrednictwem banków i we współpracy z nimi. W 2007 r. wzrósł udział sektora bankowego 
w dystrybucji ubezpieczeń na życie zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Rola brokerów 
w akwizycji nadal była niewielka, a ubezpieczenia na życie nie były praktycznie sprzedawane tele-
fonicznie i za pośrednictwem internetu (wykres 4.6.17).

75  Współczynnik szkodowości w dziale ubezpieczeń na życie, ustalony zgodnie z metodyką stosowaną w ubezpiecze-
niach majątkowych, nie uwzględnia istotnych kosztów związanych z tworzeniem rezerw ubezpieczeń na życie, a tym 
samym wpływu rezerw ubezpieczeń z uFK. Dla ubezpieczeń na życie lepszym miernikiem wyników działalności jest zmo-
dyfikowany współczynnik szkodowości. Różni się on tym, że składka zarobiona powiększana jest o przychody z lokat (net-
to), a w odszkodowaniach ujęte są zmiany rezerw ubezpieczeń na życie (w tym ubezpieczeń z uFK).

Wykres 4.6.15. Współczynniki szkodowości w latach 2004–2007

Źródło: KNF, obliczenia NBP na podstawie danych KNF.
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Na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych podobnie jak w poprzednich latach domino-
wały ubezpieczenia komunikacyjne (sprzedawane w pakietach i oddzielnie OC, AC, NW, NNW, 
assistance) oraz ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe, przeznaczone dla klientów indywidualnych 
i instytucjonalnych. Takie ukształtowanie się grupy nabywców tych ubezpieczeń sprawiło, że naj-
ważniejszym kanałem dystrybucji byli dla nich agenci (ubezpieczenia indywidualne) i brokerzy 
ubezpieczeniowi (ubezpieczenia dla dużych podmiotów). Dużą część ubezpieczeń sprzedawali 
bezpośrednio pracownicy zakładów ubezpieczeń (tzw. sprzedaż bezpośrednia).

Specyfika ubezpieczeń majątkowych, nastawionych wyłącznie na ochronę przed skutkami 
ryzyka i pozbawionych części inwestycyjnej, sprawiła, że sektor bankowy nie odgrywał istotnej roli 
w ich dystrybucji. W 2007 r. zakłady ubezpieczeń majątkowych zaczęły częściej wykorzystywać 
elektroniczne kanały dystrybucji. Oprócz tradycyjnych form zawierania umów ubezpieczeń ofe-
rowano możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez telefon i internet (ang. direct distribution 
channel). W taki sposób sprzedawane były głównie ubezpieczenia AC i OC samochodów. Ten spo-
sób sprzedaży wprowadziła na polski rynek firma link4. Mimo zastosowania takiej formy sprze-
daży ubezpieczeń przez kolejne firmy (np. Allianz, AXA, Commercial union) znaczenie tego kana-
łu dystrybucji było niewielkie – w ten sposób pozyskano jedynie 1,6% składki przypisanej brutto.

Oczekiwany wzrost popytu na płatne usługi medyczne sprawił, że zakłady ubezpieczeń 
poszerzyły swoją ofertę o różne ubezpieczenia zdrowotne. Nie spowodowało to jednak istotnego 
wzrostu ich sprzedaży, ponieważ większą popularnością nadal cieszyły się usługi medyczne ofe-
rowane w ramach abonamentu przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Do czasu wpro-
wadzenia kompleksowych rozwiązań prawnych dotyczących ochrony zdrowia nie należy oczeki-
wać dynamicznego rozwoju tych ubezpieczeń.

Wykres 4.6.16.  Struktura produktowa ubezpieczeń na życie w latach 2004–2007

Źródło: KNF.
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Wykres 4.6.17. Kanały dystrybucji ubezpieczeń w 2007 r.

Źródło: KNF.
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 4.7. Podmioty prowadzące działalność maklerską

Na polskim rynku funkcjonują trzy rodzaje instytucji prowadzących działalność maklerską 
(firm inwestycyjnych): domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską (biura maklerskie 
i jednostki organizacyjne banków) oraz zagraniczne podmioty oferujące usługi maklerskie (zagra-
niczne firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe). zagraniczne podmioty oferujące usługi makler-
skie działają na polskim rynku na podstawie zezwolenia udzielonego przez organ nadzoru kraju 
ich siedziby, po powiadomieniu przez niego KNF o zamiarze rozpoczęcia działalności przez ten 
podmiot w Polsce.

4.7.1. Ewolucja wielkości i struktury sektora

Rozwój rynku usług maklerskich zależy przede wszystkim od sytuacji na polskim rynku 
akcji i innych instrumentów finansowych. W 2007 r. nastąpił dalszy rozwój sektora podmiotów 
prowadzących działalność maklerską, co było wynikiem korzystnej koniunktury na GPW w po-
przednich latach i w pierwszej połowie 2007 r. Trwająca od kwietnia 2004 r. do czerwca 2007 r. 
hossa na rynku akcji przyczyniła się do zwiększenia aktywności inwestorów na tym rynku oraz 
wzrostu zainteresowania emisjami akcji wśród przedsiębiorstw (zarówno krajowych, jak i za-
granicznych). W 2007 r. obroty na głównym rynku akcji i praw do akcji (PDA) warszawskiej gieł-
dy zwiększyły się o 41,6% w porównaniu z 2006 r. i były najwyższe w historii GPW; obroty na 
rynku kontraktów terminowych wzrosły natomiast o 77%. Odnotowano również znaczny wzrost 
liczby iPO (tabela 4.7.1).

W 2007 r. na rynku regulowanym GPW zadebiutowało 81 spółek (rok wcześniej 38), w tym 
12 zagranicznych. Wartość nowych emisji akcji debiutujących spółek wyniosła 5,1 mld zł (2,4 mld  
zł rok wcześniej). Na funkcjonującym od 30 sierpnia 2007 r. nieregulowanym rynku NewConnect 
zadebiutowały 24 podmioty. Na koniec 2007 r. wartość aktywów biur i domów maklerskich wynio-
sła 11,8 mld zł i była o 9,3% wyższa niż w poprzednim roku.

W 2007 r. liczba krajowych instytucji maklerskich wzrosła do 53. Wśród nich było 41 domów 
maklerskich i 12 banków prowadzących działalność maklerską (6 biur maklerskich i 6 jednostek 
organizacyjnych banków). Na rynku giełdowym działalność rozpoczęły również kolejne trzy pod-
mioty zagraniczne (łącznie w 2007 r. funkcjonowało ich 13). Nastąpiły zmiany wśród podmiotów 
maklerskich o największym udziale w obrotach akcjami i PDA na GPW (wykres 4.7.1). W tym okre-
sie można było również obserwować dalsze zmniejszanie się udziału pięciu największych pod-
miotów maklerskich w obrotach na rynku akcji i PDA. Wskaźnik CR5 spadł do 48,8%, z 55,2% 
w 2006 r. W pozostałych segmentach rynku giełdowego w 2007 r. pozycje liderów utrzymały: DM 
PKO BP na rynku obligacji, DM BOŚ na rynku kontraktów terminowych oraz Di BRE Banku na ryn-
ku opcji (tabela 4.7.2). Najwięcej nowych spółek na rynek regulowany GPW w 2007 r. wprowadził 
iDM (11 spółek), osiem spółek wprowadził DM BOŚ, a po siedem spółek: DM Capital Partners, uni-

Tabela 4.7.1. Podstawowe wskaźniki związane z funkcjonowaniem sektora podmiotów 
prowadzących działalność maklerską w latach 2004–2007

2004 2005 2006 2007

Obroty na rynku akcji i PDA (rynek główny GPW, mld zł)1 54,89 90,57 169,35 239,74

Liczba IPO na rynkach organizowanych przez GPW 36 35 38 1052

Wartość indeksu WIG (koniec roku, pkt) 26 636,19 35 600,79 50 411,82 55 648,543

Liczba podmiotów maklerskich4 40 42 47 53

Aktywa podmiotów maklerskich (mld zł) 5,5 6,9 10,8 11,8

1 Obroty sesyjne i pakietowe, netto.
2 W tym 24 spółki, które zadebiutowały na nieregulowanym rynku NewConnect.
3 Wartość indeksu WiG systematycznie rosła w pierwszej połowie 2007 r.; najwyższą wartość osiągnął 6 lipca (67 568,51 pkt).
4 liczba podmiotów maklerskich nie obejmuje oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych.

Źródło: GPW, KNF.
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Credit CA iB oraz Wrocławski Dom Maklerski. Najwięcej spółek na NewConnect wprowadziły Wro-
cławski Dom Maklerski76 (siedem spółek) oraz DM Capital Partners (cztery spółki).

Na platformie NewConnect funkcjonowało 20 członków rynku, w tym jeden podmiot zagra-
niczny prowadzący na polskim rynku działalność w formie oddziału (członkiem rynku NewConnect 
może być podmiot, który ma status członka GPW). Wartość obrotów netto akcjami na rynku New-

76  Przez spółkę CEE Capital Sp. z o.o., w której WDM ma 100% udziałów.

Tabela 4.7.2. Podmioty o największym udziale w obrotach brutto na głównym rynku GPW 
w 2007 r. (udział w rynku w %, obroty sesyjne i pakietowe w mln zł)

Rynek akcji i PDA Rynek obligacji Rynek kontraktów 
terminowych Rynek opcji

DM BZ WBK  10,73% 
51 428,65 mln zł

ING Securities  10,72% 
51 414,90 mln zł

DM BH  9,60% 
46 050,14 mln zł

DM PKO BP  44,07% 
1 539,97 mln zł

CDM Pekao  28,42% 
992,99 mln zł

DM BZ WBK  6,68% 
233,57 mln zł

DM BOŚ  18,84% 
254 012,94 mln zł

DI BRE Banku  11,53% 
155 454,8 mln zł

DM BZ WBK  10,66% 
143 724,9 mln zł

DI BRE Banku  24,66% 
14 061,5mln zł

DM PKO BP  17,48% 
9 967,4 mln zł

BPH  10,22% 
5 827,6 mln zł

uwaga: wartość obrotów policzono dla każdej strony transakcji (kupno i sprzedaż). W związku z tym prezentowane wielkości są dwa 
razy większe niż wartość transakcji zawartych na tych rynkach.

Źródło: GPW.

Wykres 4.7.2. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami na rynku 
NewConnect w 2007 r.

Źródło: GPW.
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Connect w 2007 r. wyniosła 151,3 mln zł. Największy udział w obrotach, podobnie jak na GPW, 
miał DM Bz WBK (wykres 4.7.2).

Nadal obserwowano duże zainteresowanie polskim rynkiem kapitałowym wśród zagranicz-
nych podmiotów świadczących usługi maklerskie. W 2007 r. zamiar prowadzenia działalności 
maklerskiej na terytorium Polski bez otwierania oddziału zgłosiło 336 zagranicznych firm inwe-
stycyjnych i 51 instytucji kredytowych, a sześć instytucji kredytowych zgłosiło zamiar prowadzenia 
działalności w formie oddziału.

W 2007 r. do działania na GPW w charakterze członka giełdy zostało dopuszczonych dzie-
więć podmiotów (w tym siedem zagranicznych). W ciągu roku działalność operacyjną na GPW 
prowadziło 13 podmiotów zagranicznych: z Austrii, Belgii, Czech, Estonii, Francji, Niemiec, Szwe-
cji, Węgier i Wielkiej Brytanii. Status zdalnego członka giełdy miało 12 z nich (wzrost o trzy pod-
mioty w porównaniu z 2006 r.), a jeden prowadził działalność w formie oddziału. zdalne człon-
kostwo daje zagranicznym podmiotom maklerskim możliwość bezpośredniego dostępu do sys-
temu GPW bez konieczności fizycznej obecności w Polsce lub korzystania z lokalnych pośred-
ników. W 2007 r. wzrósł udział zdalnych członków w obrotach na GPW. Na rynku akcji i PDA 
udział ten wyniósł 4,9%, na rynku kontraktów terminowych 3,5%, a na rynku opcji 1,9% (rok 
wcześniej 2,0%, 0,04% i 0,06%).

W 2007 r. polskie podmioty prowadzące działalność maklerską były obecne na rynkach 
zagranicznych. Dwa domy maklerskie (DB Securities oraz CDM Pekao) kontynuowały działalność 
na giełdzie w Budapeszcie jako jej zdalni członkowie77. Ponadto od 2007 r. X-Trade Brokers DM 
może prowadzić działalność w formie oddziału na terenie Czech i Hiszpanii.

4.7.2. Wyniki finansowe78

Sytuacja finansowa biur i domów maklerskich w 2007 r. była bardzo dobra. Wpłynęły na to 
m.in. wzrost obrotów na GPW w pierwszej połowie roku, a także duża liczba pierwotnych emisji 
akcji. Mimo pogorszenia nastrojów na rynku finansowym w drugiej połowie roku wynik finansowy 
brutto podmiotów maklerskich wyniósł w 2007 r. 1.875,4 mln zł i był o 57% wyższy niż rok wcze-
śniej (1.191,4 mln zł). Korzystną sytuację finansową podmiotów maklerskich potwierdzają również: 
wielkość wskaźnika rentowności obrotu brutto (wykres 4.7.3) oraz wzrost liczby instytucji, które 
wypracowały zysk z działalności. W 2007 r. zysk brutto osiągnęły 43 podmioty, a stratę poniosły 
dwa podmioty79. W 2006 r. były to odpowiednio: 35 podmiotów i cztery podmioty.

W 2007 r. przychody z działalności maklerskiej wzrosły o 34% (w 2006 r. o 59%) i wyniosły 
2.407 mln zł. Najistotniejsze składniki przychodów z działalności maklerskiej, tj. prowizje pobie-
rane od operacji papierami wartościowymi na rynku wtórnym oraz opłaty z tytułu zarządzania 
pakietem papierów wartościowych na zlecenie, zwiększyły się odpowiednio o 20% i 57% w po-
równaniu z 2006 r. Duża liczba emisji akcji wpłynęła na 14-procentowy wzrost przychodów z ty-
tułu prowizji pobieranych w związku ze sprzedażą papierów wartościowych na rynku pierwotnym. 
zwiększyły się także przychody uzyskane z pośrednictwa w obrocie tytułami uczestnictwa fun-
duszy inwestycyjnych (o 32%), jednak nadal stanowią niewielką część przychodów z działalności 
maklerskiej (8,3%).

Koszty działalności maklerskiej wzrosły w 2007 r. o 27% i wyniosły 1.224 mln zł. Najistot-
niejsze składniki kosztów, tj. koszty ponoszone w związku z wynagrodzeniami oraz opłaty pono-
szone na rzecz rynków regulowanych i KDPW, zwiększyły się odpowiednio o 34% i 3%.

77  zdalne członkostwo na giełdzie zagranicznej (podobnie jak w przypadku zagranicznych firm inwestycyjnych działa-
jących na rynku polskim) umożliwia podmiotom maklerskim dostęp do systemu transakcyjnego giełdy bez fizycznej obec-
ności w danym kraju oraz bez konieczności korzystania z pośrednictwa lokalnych podmiotów maklerskich, co wiązałoby 
się z dodatkowymi kosztami.
78  Analiza sytuacji finansowej biur i domów maklerskich w 2007 r. została przeprowadzona na podstawie danych doty-
czących 47 podmiotów prowadzących działalność maklerską (41 domów maklerskich i sześć biur maklerskich). W dwóch 
podmiotach prowadzących działalność maklerską rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W analizie 
uwzględniono dane ze sprawozdań półrocznych tych podmiotów.
79  Dane za 2007 r. nie uwzględniają dwóch podmiotów, w których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
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4.7.3. Rynek usług maklerskich

W 2007 r. zwiększyła się liczba rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez 
uczestników KDPW dla swoich klientów (z 908,9 tys. w 2006 r. do 996,6 tys.). Nadal rosło też zna-
czenie dystrybucji usług maklerskich za pośrednictwem internetu. Średni udział rachunków inter-
netowych w ogólnej liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez biura i do-
my maklerskie wyniósł w drugiej połowie 2007 r. 30%, co oznacza wzrost o 9 pkt proc. w sto-
sunku do drugiego półrocza poprzedniego roku. W 2007 r. utrzymał się również wysoki udział zle-
ceń składanych na GPW za pośrednictwem internetu w ogólnej liczbie zleceń (wykres 4.7.4).

Na polskim rynku finansowym coraz większą popularnością cieszy się usługa zarządzania 
aktywami, kierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Obejmuje 
ona zróżnicowane pod względem ryzyka standardowe strategie inwestycyjne (o zdefiniowanych 
założeniach), a także indywidualne strategie tworzone na potrzeby konkretnych klientów. Do 
zwiększenia zainteresowania tą usługą przyczyniły się m.in. wzrost obrotów na rynku giełdo-
wym w ostatnich latach, promocja produktów oferowanych przez niebankowe instytucje finan-
sowe, a także rosnąca zamożność społeczeństwa. Na polskim rynku usługę zarządzania akty-
wami świadczą firmy inwestycyjne oraz Towarzystwa Funduszy inwestycyjnych. W 2007 r. do 
zarządzania portfelami, w których skład wchodzi jeden instrument finansowy lub ich większa 
liczba, było uprawnionych ponad 20 biur i domów maklerskich. O rosnącym zainteresowaniu tą 
usługą świadczy również udział opłat z tytułu zarządzania pakietem papierów wartościowych 
na zlecenie w przychodach ogółem biur i domów maklerskich (w 2007 r. opłaty te stanowiły 
15,4% przychodów).

W 2007 r. podmioty prowadzące działalność maklerską funkcjonowały również na nowo 
uruchomionym rynku akcji NewConnect80. zgodnie z regulaminem NewConnect spółki wcho-
dzące na ten rynek muszą nawiązać współpracę z dwoma podmiotami: autoryzowanym dorad-
cą (którym mogą być firmy inwestycyjne, podmioty świadczące usługi doradztwa finansowego, 
doradztwa prawnego i audytu) oraz animatorem rynku lub market-makerem (funkcję tę mogą 
pełnić firmy inwestycyjne). Biura i domy maklerskie występują również na rynku NewConnect 
w roli członków rynku, podmiotów upoważnionych do obrotu notowanymi tam instrumentami 
finansowymi na własny rachunek oraz rachunek klienta. Status członka rynku na koniec 2007 r. 
miały 22 podmioty prowadzące działalność maklerską (w tym dwa podmioty zagraniczne). Na 
liście autoryzowanych doradców rynku NewConnect, liczącej na koniec 2007 r. 94 podmioty, 
znalazło się natomiast 10 podmiotów prowadzących działalność maklerską, a na liście animato-
rów rynku były cztery podmioty.

80  Szerzej na temat rynku NewConnect w rozdziale 3.

Wykres 4.7.3. Zysk brutto oraz wskaźnik rentowności obrotu brutto biur i domów maklerskich 
w latach 2000–2007

uwaga: wskaźnik rentowności obrotu brutto liczony jako stosunek wyniku finansowego brutto do przychodów z działalności.

Źródło: GuS, KNF, GPW.
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W 2007 r. minął termin dostosowania podmiotów prowadzących działalność maklerską do 
postanowień dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych (MiFiD)81. Ostateczne wprowadzenie 
MiFiD do prawa krajowego powinno nastąpić do końca stycznia 2007 r., a na dostosowanie do 
nowych regulacji instytucje rynku finansowego miały czas do 1 listopada 2007 r. W 2007 r. zapisy 
dyrektywy nie zostały w całości uwzględnione w polskim prawodawstwie, co spowodowało nie-
pewność co do stanu prawnego regulującego zasady świadczenia usług inwestycyjnych na polskim 
rynku. z dniem wejścia w życie dyrektywy MiFiD na terytorium uE zaczęły bowiem obowiązywać 
również przepisy wykonawcze do tej dyrektywy, wydane w formie rozporządzenia82, które stosuje 
się wprost w każdym państwie członkowskim. W związku z niewdrożeniem regulacji określonych 
w dyrektywie MiFiD w wymaganym terminie niejasne pozostało również, w jakim zakresie klienci 
firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz banków w zakresie świadczenia 
usług inwestycyjnych będą mogli dochodzić przed sądami krajowymi ewentualnych roszczeń wyni-
kających z naruszenia ich praw regulowanych przez te przepisy. W związku z tym w 2007 r. nie-
które podmioty prowadzące działalność maklerską przygotowywały się do zastosowania posta-
nowień dyrektywy MiFiD według własnej interpretacji tych przepisów. Spowodowało to m.in. sto-
sowanie przez te podmioty zasad segmentacji klientów wynikających z dyrektywy MiFiD. Po nowe-
lizacji polskich ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego, a także wydaniu do nich 
aktów wykonawczych, co planuje się na 2008 r., konieczne będzie wprowadzenie przez podmioty 
maklerskie ostatecznych zmian dostosowujących ich funkcjonowanie do norm unijnych. 

81  Dyrektywa nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instru-
mentów finansowych (Dz.urz. l145 z 2004 r., s. 1). Szerzej o potencjalnym wpływie dyrektywy MiFiD na funkcjonowanie 
podmiotów prowadzących działalność maklerską na rynku polskim w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., 
Warszawa 2008, NBP, rozdział 4.7.
82  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrek-
tywy nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w za-
kresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych 
do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Wykres 4.7.4. Udział zleceń składanych na GPW za pośrednictwem Internetu w ogólnej liczbie 
zleceń w latach 2002–2007

1 Opcje są notowane na GPW od września 2003 r.

Źródło: GPW.
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5.1. Rynek pieniężny

5.1.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku pieniężnego

Na koniec 2007 r. największym segmentem rynku krótkoterminowych papierów dłużnych 
był rynek bonów skarbowych. Wraz z dalszym spadkiem bonów skarbowych w obiegu wyraźnie 
zmniejszyła się płynność rynku wtórnego tych instrumentów. W porównaniu z końcem 2006 r. 
spadła wartość bonów pieniężnych (tabela 5.1.1). W ujęciu średniorocznym zadłużenie z tytułu 
tych instrumentów było jednak niższe o 0,46 mld zł od średniego poziomu w 2006 r. W 2007 r. 
istotnie zwiększyło się zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu emisji krótkoterminowych papierów 
dłużnych, co wynikało m.in. z uruchomienia wielu nowych programów emisji. Duży wpływ na spa-
dek wartości papierów dłużnych banków miał wykup uplasowanej pod koniec 2006 r. emisji krótko-
terminowych obligacji BGK. Banki działające w Polsce ciągle stosunkowo rzadko korzystały z tej 
formy finansowania. 

Najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku pieniężnego były nadal swapy walu-
towe. W obrotach na rynku fx swap w Polsce dominowały krótkoterminowe transakcje z bankami 
zagranicznymi. istotny wzrost aktywności nastąpił na rynku offshore złotowych transakcji fx swap. 
Banki krajowe zarządzały bieżącą płynnością, wykorzystując głównie lokaty niezabezpieczone. 
utrzymywała się tendencja do wzrostu średnich dziennych obrotów na rynku niezabezpieczonych 
lokat międzybankowych i rynku transakcji warunkowych. Na rynku transakcji warunkowych prze-
ważały operacje z niebankowymi podmiotami finansowymi (najczęściej buy-sell-back), których 
zabezpieczeniem były obligacje skarbowe. Międzybankowy rynek transakcji typu repo był nadal 
mało płynny.

Tabela 5.1.1. Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku 
pieniężnego w latach 2004–2007 (w mld zł)

2004 2005 2006 2007

Bony skarbowe 46,9 24,4 25,8 22,6

Bony pieniężne 5,7 23,0 18,4 7,8

Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne 2,9 2,8 4,5 2,9

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 6,6 5,6 6,3 10,6

Lokaty niezabezpieczone (lokaty międzybankowe) 23,6 30,3 34,9 36,6

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 tytułu transakcji 
fx swap i operacji warunkowych.

Źródło: NBP.
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5.1.2. Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych

5.1.2.1.�Bony�skarbowe

Wielkość�rynku

Na koniec 2007 r. wartość bonów skarbowych pozostających w obrocie wyniosła 22,6 mld zł 
i była o 3,2 mld zł mniejsza niż na koniec 2006 r. (wykres 5.1.1). udział tych instrumentów w kra-
jowym zadłużeniu państwa z tytułu emisji papierów skarbowych wyniósł 5,9% (7,4% na koniec 
2006 r.). W krajach o rozwiniętych rynkach finansowych udział instrumentów krótkoterminowych 
w zadłużeniu rządów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych także jest niski. Na koniec 
2007 r. w krajach strefy euro udział ten wyniósł 7,9%1. Wraz z rozwojem rynku kapitałowego 
zmniejsza się bowiem znaczenie bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych pań-
stwa. Na wartość emisji instrumentów krótkoterminowych i ich udział w zadłużeniu z tytułu skar-
bowych papierów wartościowych wpływają także m.in. następujące czynniki: sytuacja budżetu 
państwa, sezonowość dochodów i wydatków, oczekiwania co do zmian stóp procentowych, pre-
ferencje inwestorów instytucjonalnych.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na obniżanie się udziału bonów skarbowych w fi-
nansowaniu potrzeb pożyczkowych państwa było lepsze, niż założono, wykonanie budżetu pań-
stwa. W 2007 r. dochody państwa były wyższe od planowanych o 3,2%, natomiast wydatki niż-
sze o 2,6%. W rezultacie deficyt budżetu państwa był mniejszy od planowanego o 46,8% i wy-
niósł 16,0 mld zł (25,7 mld zł w 2006 r.). Spadek zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu bonów skar-
bowych wynikał również z realizacji strategii Ministerstwa Finansów, mającej na celu wydłużanie 
średniego terminu zapadalności papierów skarbowych emitowanych w walucie krajowej i ogra-
niczenie ryzyka refinansowania. Średni okres zapadalności rynkowych SPW wydłużył się z 3,94 
roku na koniec 2006 r. do 4,33 roku na koniec 2007 r. 

Rynek�pierwotny

W 2007 r. Ministerstwo Finansów wyemitowało bony skarbowe o wartości 22,6 mld zł, tj. 
o 6,4 mld zł mniej niż w 2006 r. Podobnie jak w poprzednich latach dominowała sprzedaż bonów 
52-tygodniowych, ale zmniejszył się ich udział w finansowaniu krótkoterminowych potrzeb pożycz-
kowych państwa. Emisje bonów skarbowych o innych terminach wykupu miały charakter uzu-
pełniający (tabela 5.1.2). Przeprowadzano je w sytuacji dużych różnic między dochodami a wy-
datkami w danym miesiącu. Na przykład w grudniu w celu sfinansowania krótkoterminowego nie-

1  Euro denominated debt statistics. Dane dostępne na stronie internetowej Deutsche Bundesbanku – www.bundesbank.de. 

Wykres 5.1.1. Bony skarbowe w obiegu w latach 2004–2007 oraz udział bonów skarbowych 
w krajowym zadłużeniu z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych (wg stanu 
zadłużenia na koniec okresów)

Źródło: NBP, MF.
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doboru płynności (planowano 1,9 mld zł miesięcznego deficytu, a faktyczny wyniósł 9,9 mld zł) 
Ministerstwo Finansów wyemitowało m.in. 6-tygodniowe bony skarbowe o wartości 5,2 mld zł.

Wielkość poszczególnych emisji bonów skarbowych zmieniała się w trakcie roku i była 
związana m.in. z sezonowymi zmianami dochodów oraz wydatków budżetowych (wykres 5.1.2). 
Podobnie jak w 2006 r. największe emisje bonów skarbowych przeprowadzano w pierwszych 
czterech miesiącach roku oraz w grudniu, kiedy miesięczne ujemne saldo dochodów i wydatków 
jest najwyższe w porównaniu z innymi miesiącami. W 2007 r. wartość ofert zakupu przekracza-
ła podaż bonów skarbowych na przetargach. Relacja popytu do podaży wyniosła 1,57. Nad-
wyżka popytu ma charakter trwały i wynika m.in. z wielkości podaży i zainteresowania inwe-
storów poszczególnymi emisjami oraz ze stosowanej formy sprzedaży na rynku pierwotnym – 
aukcja amerykańska z minimalną ceną (ang. multi price auction system)2. Wraz ze zmniejszeniem 
się znaczenia bonów skarbowych w finansowaniu deficytu budżetowego w ostatnich latach 
obserwowano spadek wskaźnika nadwyżki popytu nad podażą. W 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 
3,07, a w 2006 r. 2,80. 

Od 1 stycznia 2003 r. bony skarbowe są sprzedawane na rynku pierwotnym w ramach sys-
temu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW). Jest to rynek hurtowy, do którego 

2  W takim przetargu w pierwszej kolejności przyjmowane są oferty o najwyższych cenach, a następnie o coraz niż-
szych, aż do wyczerpania podaży lub osiągnięcia minimalnej ceny określonej przez emitenta. Każdy nabywca płaci 
zatem cenę wskazaną w swojej ofercie nabycia, o ile jest ona wyższa od minimalnej ceny zaakceptowanej przez MF lub 
jest jej równa.

Tabela 5.1.2. Struktura terminowa bonów skarbowych wyemitowanych w latach 2004–2007 
(w %, wg wartości bonów sprzedawanych na rynku pierwotnym)

2004 2005 2006 2007

13-tygodniowe 3,3 6,0 0,7 5,9

26-tygodniowe 1,2 0,0 3,4 0,0

39-tygodniowe 0,0 0,0 0,0 2,6

52-tygodniowe 95,5 89,2 81,4 68,7

Inne 0,0 4,8 14,5 22,8

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0

uwaga: kategoria „inne” obejmuje: w 2005 r. bony jednotygodniowe, w 2006 r. bony 3- i 5-tygodniowe, a w 2007 r. bony 6-tygo-
dniowe.

Źródło: MF.

Wykres 5.1.2. Miesięczna wartość emisji bonów skarbowych w latach 2006–2007 na 
przetargach bonów skarbowych oraz miesięczne saldo budżetu państwa

Źródło: NBP, MF.
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mają dostęp banki wyłonione w drodze konkursu. zasady funkcjonowania systemu w 2007 r. okre-
ślał Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z 8 sierpnia 2006 r. 
Od 2006 r. funkcję DSPW pełniło 15 podmiotów. W 2007 r. wśród nich było 11 banków krajowych, 
działający w Polsce oddział instytucji kredytowej, dwie instytucje kredytowe z uE oraz zagraniczna 
firma inwestycyjna. Prawo do nabywania papierów skarbowych na rynku hurtowym miał również 
BGK. Przetargi na bony skarbowe organizuje NBP, który jest agentem emisji i prowadzi system 
depozytowo-rozrachunkowy dla tych instrumentów. 

W 2007 r. po raz kolejny w ostatnich latach została zmniejszona liczba przetargów. We 
wcześniejszych latach przetargi bonów skarbowych odbywały się co tydzień (z reguły w każdy 
poniedziałek). Od lipca 2006 r. liczba przetargów została zmniejszona do dwóch w miesiącu, 
a w 2007 r. w kilku miesiącach zorganizowano tylko jeden przetarg (w pierwszej dekadzie mie-
siąca). zmniejszenie częstotliwości przetargów miało na celu przeciwdziałanie obniżaniu się war-
tości pojedynczych emisji, co mogłoby powodować spadek płynności rynku wtórnego oraz wzrost 
kosztów emisji. Średnia wartość 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na przetargu 
w 2007 r. wyniosła 861,1 mln zł, podczas gdy w 2006 r. – 983,3 mln zł.

Rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych na rynku pierwotnym kształtowała się 
w 2007 r. poniżej stawki 1y WiBOR na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych. Jed-
nocześnie była wyraźnie wyższa od oprocentowania depozytów gospodarstw domowych i przed-
siębiorstw (wykres 5.1.3).

Rynek�wtórny

W 2007 r. nastąpił dalszy znaczny spadek wartości transakcji, których przedmiotem były 
bony skarbowe. W porównaniu z 2006 r. obroty netto tymi instrumentami zmniejszyły się o 62,1%. 
Średnia dzienna wartość transakcji wyniosła w 2007 r. 0,4 mld zł i była prawie dziesięciokrotnie 
niższa niż w 2004 r. (tabela 5.1.3). Na wyraźny spadek aktywności inwestorów na rynku wtórnym 
bonów skarbowych wskazuje także obniżenie się wskaźnika płynności z 0,99 w 2006 r. do 0,42 
w 2007 r.3 Podstawową przyczyną zmniejszania się płynności w ostatnich latach było ograniczenie 
emisji bonów. znaczna część bonów skarbowych nabywanych przez DSPW na rynku pierwotnym 
była odsprzedawana niebankowym inwestorom krajowym, którzy z reguły utrzymywali je do ter-
minu wykupu. 

3  Wskaźnik płynności mierzony jest relacją średnich miesięcznych obrotów netto do średnich miesięcznych stanów zadłu-
żenia SP z tytułu bonów skarbowych. Transakcje warunkowe były liczone według wartości początkowej.

Wykres 5.1.3. Rentowność instrumentów rynku pieniężnego w latach 2006–2007

uwaga: średnie oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dotyczy depozytów o pierwotnym terminie od 
6 miesięcy do 1 roku włącznie.

Źródło: NBP.
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Tabela 5.1.3. Średnie dzienne obroty netto bonami skarbowymi w latach 2004–2007 
(w mld zł)

2004 2005 2006 2007

Obroty netto, w tym: 3,95 2,70 1,06 0,40

     – transakcje bezwarunkowe 0,72 0,49 0,22 0,17

     – transakcje warunkowe 3,23 2,21 0,83 0,23

uwaga: średnie dzienne obroty obliczono, uwzględniając następujące liczby dni roboczych: 247 dni w 2004 r., 252 dni w latach 2005 
i 2006 oraz 251 dni w 2007 r.

Źródło: NBP.

Na spadek obrotów na rynku wtórnym bonów skarbowych w 2007 r. wpłynęło znaczne 
zmniejszenie aktywności na rynku operacji warunkowych (wykres 5.1.4), co było związane ze zmia-
ną struktury ich zabezpieczeń. W transakcjach repo i sell-buy-back (SBB) coraz częściej wykorzy-
stywano bowiem obligacje skarbowe. W rezultacie spadł udział operacji warunkowych w obrotach 
netto bonami skarbowymi z 78% w 2006 r. do 58% w 2007 r. Wśród operacji warunkowych 
zabezpieczonych bonami skarbowymi dominowały, podobnie jak w poprzednich latach, transakcje 
SBB. Stanowiły one 87,6% ogółu operacji warunkowych. Transakcje SBB z wykorzystaniem bonów 
miały najczęściej charakter krótkoterminowy – rozliczenie około 90% z nich następowało w okre-
sie do siedmiu dni.

W strukturze podmiotowej transakcji bonami skarbowymi dominowały operacje między 
bankami a niebankowymi inwestorami krajowymi (72,9% obrotów netto w 2007 r.) (tabela 5.1.4). 
Operacje na rynku międzybankowym stanowiły 26,9% obrotów netto. Dominacja transakcji ban-
ków z krajowymi inwestorami niebankowymi wynikała m.in. z funkcjonowania systemu DSPW oraz 
lokowania przez niebankowe instytucje finansowe nadwyżek finansowych w krótkoterminowe 
transakcje SBB zabezpieczone bonami skarbowymi. Część bonów skarbowych nabywanych przez 
banki na rynku pierwotnym była odsprzedawana niebankowym inwestorom krajowym. Dlatego 
udział banków w obrotach brutto bonami skarbowymi był największy i znacznie przekraczał ich 
udział w strukturze nabywców tych papierów. Pozostali inwestorzy najczęściej traktowali bony 
skarbowe jako instrument lokacyjny i utrzymywali je do terminu wykupu. Relatywnie wysoki udział 
funduszy inwestycyjnych i OFE w obrotach brutto wynikał z wykorzystywania tych instrumentów 
do bieżącego zarządzania płynnością (m.in. do lokowania krótkoterminowych nadwyżek finan-
sowych w transakcjach warunkowych). 

Bony skarbowe były przedmiotem obrotu na nieregulowanym rynku OTC oraz na platformie 
elektronicznej MTS Poland (zorganizowany rynek nieregulowany). W poprzednich latach dominowa-
ły transakcje na rynku OTC (99,8% wartości obrotów netto w 2006 r.). Spadek płynności rynku wtór-

Wykres 5.1.4. Miesięczna wartość obrotów netto bonami skarbowymi w latach 2004–2007 
według rodzajów transakcji

uwaga: transakcje warunkowe liczone pojedynczo, tj. według wartości wymiany początkowej.

Źródło: NBP.
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nego zmniejszał zainteresowanie banków prowadzeniem operacji na MTS Poland. W 2007 r. trans-
akcje bonami skarbowymi zawierano wyłącznie na rynku OTC. Koncentracja aktywności inwestorów 
na rynku OTC wynikała m.in. z tego, że uczestnikami platformy MTS Poland były praktycznie tylko 
banki, a zdecydowaną większość transakcji zawierano z podmiotami niebankowymi. W dniu 
19 grudnia 2007 r. uruchomiono Segment instytucjonalny Rynku MTS Poland. Na rynku tym będą 
działać banki pełniące funkcje market-makera oraz dopuszczeni inwestorzy kwalifikowani. W dniu 
uruchomienia Segmentu instytucjonalnego do uczestnictwa w rynku w charakterze inwestora kwa-
lifikowanego został dopuszczony Otwarty Fundusz Emerytalny Pzu „złota Jesień”. 

Inwestorzy

W 2007 r. nie zaszły istotne zmiany w strukturze nabywców bonów skarbowych. Podobnie 
jak w 2006 r. największym inwestorem na rynku bonów skarbowych były banki (wykres 5.1.5). Na 
koniec 2007 r. drugą grupą inwestorów na rynku bonów skarbowych były OFE. Wartość ich port-
fela zmieniała się jednak istotnie w ciągu roku. Na koniec grudnia 2007 r. wartość bonów w po-
siadaniu OFE wzrosła siedmiokrotnie w porównaniu z końcem listopada. Podmioty zagraniczne 
w zasadzie nie inwestowały w bony skarbowe (na koniec 2007 r. ich udział w strukturze nabyw-
ców wyniósł jedynie 0,1%). 

Wykres 5.1.5. Struktura nabywców bonów skarbowych w latach 2006–2007 (wg stanu 
zadłużenia na koniec okresów)

 2006 r. 2007 r.

Źródło: obliczenia NBP.
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Fundusze inwestycyjne
Zakłady ubezpieczeniowe

Podmioty niefinansowe
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Fundusze emerytalne

Inne podmioty

41,9%
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2006 2007

0,1%
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11,0%
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3,4% 19,1%

50,8%

Tabela 5.1.4. Struktura podmiotowa obrotów brutto bonami skarbowymi w 2007 r. (w %)

Udział w wa�tości 
wyemitowanych 

bonów 

Udział w wa�tości t�ansakcji

ogółem bezwarun- 
kowych

warun- 
kowych

Banki 38,3 64,7 70,0 61,0

Zakłady ubezpieczeń 6,6 2,6 2,9 2,5

Otwarte fundusze emerytalne 5,6 5,7 6,4 5,3

Fundusze inwestycyjne 14,4 13,1 8,1 16,7

Osoby fizyczne 2,5 0,5 1,0 0,2

Podmioty niefinansowe 5,5 2,4 1,8 2,9

Inne podmioty 26,9 10,6 9,5 11,5

Nierezydenci 0,2 0,2 0,4 0,0

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0

uwaga: transakcje warunkowe liczone pojedynczo, tj. według wartości wymiany początkowej.

Źródło: NBP.
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5.1.2.2.�Bony�pieniężne

Emisja bonów pieniężnych jest podstawową formą operacji otwartego rynku przeprowadza-
nych przez NBP. Wartość bonów pieniężnych oferowanych na przetargach zależy od prognozowa-
nej skali nadpłynności w krajowym systemie bankowym. Wykorzystując ten instrument, bank cen-
tralny absorbuje nadmiar płynności i w ten sposób kształtuje oprocentowanie krótkoterminowych 
lokat międzybankowych na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej ustalanej przez RPP.

Wielkość�rynku

W 2007 r. nadpłynność systemu bankowego, mierzona saldem bonów pieniężnych w obie-
gu, utrzymywała się na poziomie zbliżonym do obserwowanego w 2006 r. W ujęciu średniorocz-
nym wartość bonów pieniężnych w obiegu wyniosła 19,3 mld zł i była niższa o 0,46 mld zł, tj. 
o 2,3% od średniego poziomu w 2006 r. Głównym czynnikiem wzrostu płynności sektora ban-
kowego w 2007 r. był skup netto walut obcych przez NBP, co znalazło odzwierciedlenie w zwięk-
szeniu oficjalnych aktywów rezerwowych. Skup walut przez NBP wiązał się przede wszystkim 
z przewalutowaniem środków unijnych przekazywanych przez Komisję Europejską. innymi przy-
czynami wzrostu nadpłynności operacyjnej były: wpłata z zysku NBP za 2006 r. do budżetu pań-
stwa i dalsza dystrybucja tych środków przez rząd, wypłata dyskonta bonów pieniężnych NBP, 
wypłata odsetek od lokat terminowych Ministerstwa Finansów składanych w banku centralnym, 
rezerwy obowiązkowej i obligacji NBP. 

Najważniejszymi czynnikami oddziałującymi w kierunku ograniczenia płynności w sektorze 
bankowym były: przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu (średniorocznie o 11,5 mld zł), 
wynikający przede wszystkim z szybkiego wzrostu gospodarczego, oraz zwiększenie poziomu 
rezerwy obowiązkowej banków, spowodowane przyrostem depozytów stanowiących podstawę 
jej naliczania4.

Skala emisji bonów pieniężnych zależała także od salda lokat terminowych budżetu państwa 
utrzymywanych w NBP. Od 2005 r. obowiązuje limit oprocentowanych lokat terminowych Mini-
sterstwa Finansów, który z roku na rok jest obniżany. Powodowało to przesunięcie środków na 
rynek międzybankowy i oddziaływało w kierunku zwiększenia emisji bonów pieniężnych. istnienie 
limitu pozwalało ograniczyć zmienność poziomu lokat terminowych MF w banku centralnym, co 
znacznie ułatwiało planowanie operacji otwartego rynku oraz przyczyniło się do stabilizacji stóp 
procentowych na międzybankowym rynku pieniężnym. W okresie od 1 stycznia do 30 września 
2007 r. limit ten, liczony wg stanów dziennych, wynosił 5 mld zł, a od 1 października do 31 grud-
nia – 4,5 mld zł. W 2007 r. średni dzienny poziom lokat terminowych Ministerstwa Finansów 
w NBP wyniósł 4,4 mld. Podobnie jak w latach ubiegłych pozostała część środków finansowych 
budżetu państwa była lokowana na rynku międzybankowym za pośrednictwem Banku Gospo-
darstwa Krajowego (BGK). Bank ten dystrybuował środki najczęściej w operacjach BSB zawieranych 

4  Szerzej na temat czynników kształtujących płynność systemu bankowego w 2007 r. w: Instrumenty polityki pieniężnej 
Narodowego Banku Polskiego w 2007 roku. Płynność sektora bankowego, Warszawa 2008, NBP, s. 6–16.

Wykres 5.1.6. Bony pieniężne w obiegu w latach 2004–2007 (wg stanu na koniec miesięcy) 

Źródło: Rejestr Papierów Wartościowych NBP.
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z bankami krajowymi pełniącymi funkcję DSPW. zabezpieczeniem tych transakcji były obligacje 
i bony skarbowe. Ministerstwo Finansów składało także w bankach, za pośrednictwem BGK, nie-
zabezpieczone lokaty terminowe. 

istotne zmiany wymienionych czynników (w szczególności skup netto walut obcych przez 
NBP, poziom lokat terminowych Ministerstwa Finansów oraz przyrost pieniądza gotówkowego 
w obiegu) wpływały na zróżnicowanie sytuacji płynnościowej na rynku pieniężnym w kolejnych 
miesiącach 2007 r. W pierwszej połowie roku można było zaobserwować zwiększenie skali prze-
prowadzanych operacji otwartego rynku, natomiast w drugim półroczu nastąpiło ograniczenie 
nadpłynności sektora bankowego i zmniejszenie emisji bonów pieniężnych. Saldo bonów pienięż-
nych w obiegu na koniec grudnia 2007 r. wyniosło 7,77 mld zł i było o 10,63 mld zł niższe niż 
przed rokiem (wykres 5.1.6). 

Rynek�pierwotny

Od 2005 r. NBP prowadzi podstawowe operacje otwartego rynku, emitując bony pieniężne 
z 7-dniowym terminem zapadalności5. Do końca 2007 r. rentowność bonów pieniężnych była 
wyznaczana na przetargach, a jej dolne ograniczenie stanowiła stopa referencyjna ustalana przez 
RPP6. W 2007 r., podobnie jak w latach ubiegłych, przetargi odbywały się regularnie raz w tygo-
dniu, w każdy piątek7. Od 1 stycznia 2006 r. w przetargach na bony pieniężne mogły uczestniczyć 
wszystkie banki działające w Polsce, które spełniały wymogi techniczne związane z przeprowadza-
niem tych operacji, oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny8. Wspomniane wymogi techniczne doty-
czyły bezpośredniego uczestnictwa w systemie płatniczym SORBNET, posiadania rachunku w Re-
jestrze Papierów Wartościowych NBP oraz aplikacji ElBON, umożliwiającej elektroniczne przesyła-
nie zleceń do banku centralnego. Do uczestnictwa w operacjach dostrajających byli natomiast 
uprawnieni wyłącznie Dealerzy Rynku Pieniężnego (DRP). Funkcję tę pełniły wybierane corocznie 
w konkursie najbardziej aktywne banki na krajowym rynku pieniężnym i instrumentów pochod-
nych OTC na stopy procentowe9.

Ograniczeniu wahań krótkoterminowych stóp procentowych na krajowym rynku pieniężnym 
sprzyjało udostępnianie informacji na temat bieżącej sytuacji płynnościowej w systemie banko-
wym. NBP publikował w serwisie informacyjnym Reuters na stronie NBPM dzienne dane o stanie 
rachunków bieżących banków, wartości depozytów składanych na koniec dnia w NBP oraz zacią-
gniętego kredytu lombardowego. Ponadto bank centralny przedstawiał poziom rezerwy wyma-
ganej w danym okresie rezerwowym, średni poziom rachunków bieżących banków w okresie 
utrzymywania rezerwy obowiązkowej oraz prognozy średniego dziennego stanu tych rachunków 
od dnia emisji bonów pieniężnych do dnia poprzedzającego ich wykup.

W 2007 r., podobnie jak w latach 2005–2006, NBP za pośrednictwem emisji bonów pie-
niężnych oddziaływał na oprocentowanie tygodniowych depozytów międzybankowych (SW 
WiBOR). zapowiedziano jednak, że od 2008 r. bank centralny będzie przeprowadzał podstawowe 
operacje otwartego rynku w skali umożliwiającej kształtowanie stawki POlONiA zbliżonej do sto-
py referencyjnej NBP10. Średnie odchylenie stawki SW WiBOR od stopy referencyjnej w 2007 r. 
wyniosło około 9,4 pkt bazowych (po przeliczeniu stopy referencyjnej według bazy 365 dni w ro-
ku) i było wyższe od średniego odchylenia w poprzednim roku o blisko 4 pkt bazowe. Wyraźny 
wzrost tego odchylenia nastąpił w listopadzie i grudniu (wykres 5.1.7). znacznie większą zmien-

5  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).
6  Od 1 stycznia 2008 r. rentowność podstawowych operacji jest równa obowiązującej stopie referencyjnej ustalonej przez 
Radę Polityki Pieniężnej. uchwała nr 11/2007 Rady Polityki Pieniężnej zmieniająca uchwałę w sprawie zasad prowadzenia 
operacji otwartego rynku (Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 17, poz. 31).
7  Jeśli piątek był dniem ustawowo wolnym od pracy, to przetarg odbywał się w czwartek.
8  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 pieniężnych 
NBP (Dz.urz. NBP z 2003 r., nr 15, poz. 24). 
9  Banki te są wybierane co roku w konkursie na podstawie jednolitych kryteriów indeksu Aktywności Dealerskiej opra-
cowanego przez NBP.
10  Założenia polityki pieniężnej na 2008 r., Warszawa 2007, NBP, s. 10–11. 
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nością charakteryzowała się stawka POlONiA, przy czym gwałtowne zmiany tej stawki obserwo-
wano najczęściej w ostatnich dniach utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Średnie odchylenie 
stawki POlONiA od stopy referencyjnej w 2007 r. wyniosło około 24 pkt bazowe (po przeliczeniu 
stopy referencyjnej wg bazy 365 dni w roku), przy czym w pierwszych 11 miesiącach 2007 r. 
wyniosło ono 17 pkt. W grudniu 2007 r. ze względu na duże wahania stawki POlONiA średnie 
odchylenie wzrosło do 108 pkt bazowych.

 W 2007 r. popyt na bony pieniężne zgłoszony przez banki na przetargach przewyższył 
podaż o 59,8% (w 2006 r. wskaźnik ten wyniósł 163%), ale w poszczególnych miesiącach sytuacja 
na rynku pierwotnym była zróżnicowana. Wyraźna przewaga popytu nad podażą występowała 
jedynie w pierwszym kwartale. Skutkiem ostatniego przetargu w 2006 r. było uwzględnienie jedy-
nie przez kilka banków prognozowanej skali redukcji ofert i przydzielenie im, zgodnie z ich zapo-
trzebowaniem, bonów o wartości przewyższającej posiadane przez nie środki. uświadomiło to 
uczestnikom rynku skalę ryzyka podejmowanego przy zawyżaniu ofert i negatywne konsekwencje 
overbiddingu. W rezultacie w kolejnych miesiącach 2007 r. nastąpiło wyraźne ograniczenie zgła-
szanego przez banki popytu na bony (wykres 5.1.8). W drugiej połowie 2007 r. popyt na bony pie-
niężne był niższy od zaoferowanej podaży na 18 spośród 26 zorganizowanych przetargów. Nasi-
lenie zjawiska underbiddingu nastąpiło na pięciu ostatnich przetargach. W grudniu banki, mając 
na uwadze zaburzenia płynności na rynkach międzynarodowych, zgłaszały mały popyt na bony, 
wolały bowiem pozostawić środki finansowe na rachunkach bieżących, nawet kosztem utraty przy-
chodów z operacji otwartego rynku. Dlatego w sektorze bankowym utrzymywała się znaczna nad-
wyżka płynności. W ostatnich dniach okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki loko-

Wykres 5.1.7. Odchylenie stawek SW WIBOR i POLONIA od stopy referencyjnej NBP w latach 
2006–2007

Źródło: NBP.
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Wykres 5.1.8. Wartość nominalna wyemitowanych bonów i relacja popytu do podaży na 
rynku pierwotnym bonów pieniężnych NBP w latach 2005–2007

Źródło: NBP.
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wały nadwyżki środków w stosunku do wymaganej rezerwy obowiązkowej w NBP jako depozyt 
na koniec dnia, co spowodowało spadek stawek O/N WiBOR i POlONiA znacznie poniżej stopy 
referencyjnej. Na sytuację na rynku pierwotnym bonów pieniężnych wpłynęły również podział jed-
nego z banków i przejęcie części jego aktywów przez inny, czego następstwem było ograniczenie 
popytu na bony pieniężne na pierwszym przetargu w grudniowym okresie utrzymywania rezerwy 
obowiązkowej11.

Rynek�wtórny

Obrót bonami pieniężnymi odbywał się na nieregulowanym rynku międzybankowym OTC. 
Rynek wtórny bonów pieniężnych charakteryzuje się niską płynnością, co wynika z funkcji tych 
instrumentów i ich krótkiego pierwotnego terminu do wykupu. W 2007 r. średnie dzienne obroty 
netto wyniosły 0,43 mld zł i były nieznacznie niższe niż w 2006 r. o 0,44 mld zł (wykres 5.1.9). Spa-
dła także średnia dzienna liczba transakcji z 6,4 do 5,7. zmniejszenie płynności na rynku wtórnym 
bonów pieniężnych w latach 2006–2007 wynikało z dopuszczenia do uczestnictwa w przetargach 
wszystkich banków działających w Polsce, które spełniają wspomniane warunki techniczne. Przed 
2006 r. znaczną część operacji stanowiły bowiem transakcje, w których Dealerzy Rynku Pieniężne-
go (wówczas jedyne banki, które mogły uczestniczyć w podstawowych operacjach otwartego ryn-
ku) tuż po przetargach odsprzedawali zakupione bony innym bankom. ze względu na bardzo krót-
ki termin zapadalności bony pieniężne rzadko były wykorzystywane jako zabezpieczenie w trans-
akcjach repo. W 2007 r. udział transakcji warunkowych w całkowitych obrotach netto bonami pie-
niężnymi wyniósł około 1,7% (w 2006 r. 3%)12.

5.1.2.3.�Krótkoterminowe�bankowe�papiery�dłużne

Krajowy rynek krótkoterminowych bankowych papierów dłużnych (KBPD) obejmuje obliga-
cje oraz bankowe papiery wartościowe (instrumenty emitowane na podstawie ustawy Prawo ban-
kowe, nazywane także certyfikatami depozytowymi) o pierwotnym okresie wykupu do jednego 
roku, emitowane w Polsce przez banki komercyjne. Na koniec 2007 r. całość zobowiązań sektora 
bankowego z tytułu krótkoterminowych papierów dłużnych wynikała z emisji kierowanych na 
rynek krajowy.

11  Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w 2007 roku. Płynność sektora bankowego, Warszawa 
2008, NBP, s. 25–28.
12  Jest to stosunek nominalnej wartości transakcji repo do wartości netto ogółu transakcji, których przedmiotem 
były bony pieniężne. Dane szacunkowe na podstawie sprawozdań przekazywanych do NBP przez banki pełniące 
funkcję DRP.

Wykres 5.1.9. Miesięczne obroty netto na rynku wtórnym bonów pieniężnych NBP w latach 
2004–2007

uwaga: prezentowane wartości obejmują zarówno transakcje bezwarunkowe, jak i transakcje repo. W przypadku transakcji repo 
uwzględniono wartości wymiany początkowej i końcowej.

Źródło:  Rejestr Papierów Wartościowych NBP.
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Wielkość�rynku

Na koniec 2007 r. wartość KBPD pozostających w obiegu była znacznie niższa niż w 2006 r. 
i wyniosła niecałe 3 mld zł. Jednak w porównaniu z latami 2004–2005 wielkość rynku mierzona 
zadłużeniem banków z tytułu krótkoterminowych papierów dłużnych nie zmieniła się istotnie 
(wykres 5.1.10). Duży wpływ na zmiany wielkości rynku KBPD miała bowiem przeprowadzona 
w grudniu 2006 r. emisja dziewięciomiesięcznych obligacji BGK o wartości 1,1 mld zł. udział instru-
mentów krótkoterminowych w zobowiązaniach banków z tytułu emisji papierów dłużnych na ryn-
ku krajowym ponownie się obniżył.

zmniejszenie zobowiązań banków z tytułu emisji KBPD spowodowało spadek udziału tych 
zobowiązań w pasywach sektora bankowego z 0,6% na koniec 2006 r. do 0,4% na koniec 2007 r. 
zakres finansowania banków w Polsce za pośrednictwem emisji papierów dłużnych na rynku pie-
niężnym był zatem wyraźnie mniejszy niż w strefie euro (wykres 5.1.11).

W 2007 r. zmniejszyła się aktywność emisyjna kilku banków, które regularnie przeprowadza-
ły emisje KBPD na krajowym rynku. W rezultacie wartość emisji przeprowadzonych w 2007 r. spa-
dła o połowę i wyniosła około 14,2 mld zł. Krótkoterminowe instrumenty dłużne banków były 
nadal sprzedawane w trybie oferty niepublicznej i nie wprowadzano ich do obrotu na rynku regu-
lowanym. Nowe emisje były często dokonywane w ramach jednego programu i następowały 
w dniu wykupu instrumentów z poprzedniej emisji. Przeważały emisje o małych wartościach, 
o pierwotnym terminie wykupu do trzech miesięcy włącznie. Średnia wartość pojedynczej emisji 
wyniosła około 35 mln zł. Bankowe papiery wartościowe stanowiły pod względem wartości oko-
ło 50% wszystkich emisji KBPD przeprowadzonych w 2007 r.

Wykres 5.1.10. Zadłużenie banków z tytułu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych na 
rynek krajowy w latach 2004–2007, wg stanu na koniec okresów

Źródło: NBP.
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Emitentami KBPD były banki prowadzące działalność na rynku kredytów i pożyczek detalicz-
nych, dysponujące słabo rozwiniętą siecią placówek i małą bazą depozytową. Na rynku aktywne były 
także niektóre banki uniwersalne. Chcąc zwiększyć atrakcyjność swojej oferty lokacyjnej, emitowały 
one strukturyzowane certyfikaty depozytowe w formie bankowych papierów wartościowych z wbu-
dowanymi strategiami opcyjnymi, które określały formułę oprocentowania. instrumenty te były adre-
sowane głównie do inwestorów indywidualnych, a ich oprocentowanie najczęściej zależało od zmian 
stawki międzybankowego rynku pieniężnego (3M WiBOR lub 6M WiBOR) w okresie określonym 
w warunkach emisji. Wartość przeprowadzonych emisji strukturyzowanych certyfikatów depozyto-
wych zmniejszyła się w porównaniu z 2006 r. i wyniosła około 0,2 mld zł. 

Na koniec 2007 r. w strukturze terminowej zadłużenia z tytułu KBPD (według pierwotnych 
terminów wykupu emisji) przeważały instrumenty o zapadalności od jednego do trzech miesięcy 
włącznie. Spadek udziału papierów dłużnych o dłuższych terminach zapadalności wynikał głów-
nie z wykupu dziewięciomiesięcznych obligacji BGK (tabela 5.1.5).

Rynek�wtórny�i�inwestorzy

KBPD są przedmiotem obrotu na rynku nieregulowanym. NBP nie ma informacji o wartości 
transakcji dokonywanych tymi instrumentami. z informacji od banków – organizatorów emisji 
wynika, że transakcje są zawierane sporadycznie. ze względu na bardzo krótki termin zapadalno-
ści inwestorzy utrzymują te instrumenty do terminu wykupu. 

Struktura inwestorów na rynku KBPD jest zróżnicowana w zależności od formy prawnej tych 
instrumentów. Na koniec 2007 r. głównymi nabywcami krótkoterminowych bankowych papierów 
wartościowych były przedsiębiorstwa i banki (wykres 5.1.12). zmniejszenie udziału gospodarstw 
domowych w strukturze inwestorów wynikało z mniejszej wartości zadłużenia banków z tytułu 
strukturyzowanych certyfikatów depozytowych, które są oferowane głównie tej kategorii klien-
tów. W strukturze inwestorów na rynku obligacji nastąpił istotny spadek zaangażowania banków. 

Tabela 5.1.5. Struktura terminowa krajowego rynku KBPD w latach 2004–2007 wg terminów 
pierwotnych, stan na koniec okresów (w %)

2004 2005 2006 2007

Do 1 miesiąca (włącznie) 11,4 17,6 15,4 8,9

Od 1 do 3 miesięcy (włącznie) 39,0 47,4 21,1 45,5

Od 3 do 6 miesięcy (włącznie) 14,0 16,1 23,1 12,8

Od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) 35,6 18,9 40,4 32,7

Źródło: NBP.

Wykres 5.1.12. Inwestorzy na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych banków w latach 
2006–2007 wg stanu na koniec okresów

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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Było to spowodowane wykupem dużej emisji, która w 2006 r. została objęta przez jeden z ban-
ków. Swoje udziały na tym rynku zwiększyły przedsiębiorstwa i fundusze inwestycyjne. 

5.1.2.4.�Krótkoterminowe�papiery�dłużne�przedsiębiorstw

Krajowy rynek krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (KPDP) obejmuje 
instrumenty dłużne o pierwotnym terminie wykupu do jednego roku włącznie, emitowane przez 
przedsiębiorstwa niefinansowe, pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz pomocnicze 
instytucje finansowe13.

Wielkość�rynku

W 2007 r. przedsiębiorstwa chętniej niż w poprzednich latach korzystały z zewnętrznych 
źródeł krótkoterminowego finansowania. W 2007 r. wzrosła wartość nowych emisji KPDP i liczba 
emitentów, mimo że spółki nadal częściej wybierały kredyty bankowe i faktoring dla sfinansowania 
swoich bieżących potrzeb (tabela 5.1.6). Na koniec 2007 r. wartość krótkoterminowych papierów 
dłużnych w obiegu wyniosła 10,6 mld zł i była o ponad 68% wyższa niż na koniec 2006 r. Relacja 
wartości zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP do PKB wzrosła do około 1%, podczas 
gdy w strefie euro wyniosła 1,5%. 

Tabela 5.1.6. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP i liczba emitentów 
w latach 2004–2007

2004 2005 2006 2007

Liczba emitentów 193 184 179 207

Wartość zadłużenia (w mld zł) 6,6 5,6 6,3 10,6

Wartość nowych emisji (w mld zł) 54,9 47,0 54,3 65,3

Źródło: liczba emitentów – dla lat 2004–2005 dane Fitch Polska SA; dla 2006 r. „Rzeczpospolita” nr 10/2007 z 12 stycznia 2007 r., s. 
B7; dla 2007 r. „Rzeczpospolita” nr 10/2008 z 12 stycznia 2008 r., s. B3. Wartość zadłużenia i wartość nowych emisji oszacowano na 
podstawie danych Fitch Polska SA i danych NBP uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji. 

istotny wpływ na rozwój rynku KPDP w 2007 r. miały: podwyższenie przez wielu emitentów 
limitów funkcjonujących już programów emisji oraz wzrost liczby nowych programów. W 2007 r. 
uruchomiono 39 nowych programów emisji KPDP (w 2006 r. 12)14. Przeważały programy o niskich 
wartościach. Spośród nowych programów emisji jedynie trzy miały wartość równą lub przekracza-
jącą 2 mld zł. W 2007 r. w ramach nowych programów przeprowadzono emisje KPDP o wartości 
5,8 mld zł. Największe nowe programy zorganizowano dla spółek z sektora energetycznego, m.in. 
dla Polskiej Grupy Energetycznej i Elektrowni Turów. Wysoka wiarygodność kredytowa tych przed-
siębiorstw oraz znaczna wartość pojedynczych emisji ułatwiały ich plasowanie na rynku. W iV 
kwartale 2007 r. dla Polskiej Grupy Energetycznej zorganizowano program o największym limicie 
w dotychczasowej historii rynku KPDP. Jego wartość wyniosła 6,2 mld zł15. 

Struktura�rynku

Podobnie jak w poprzednich latach w strukturze emitentów KPDP przeważały przedsiębior-
stwa niefinansowe (80-procentowy udział w wartości zadłużenia z tytułu emisji KPDP na koniec 
2007 r.). Większość emitentów stanowiły spółki niepubliczne, przy czym nieliczne emisje o dużej 
wartości były przeprowadzane przez spółki notowane na GPW. zainteresowanie finansowaniem 
emisjami KPDP wykazywały firmy działające w różnych branżach, jednak najbardziej aktywne na 
tym rynku były przedsiębiorstwa z sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, spożywczego 
i budowlanego. Na koniec 2007 r. ich łączny udział w zadłużeniu przedsiębiorstw z tytułu krótko-
terminowych papierów dłużnych wyniósł 68%, z czego prawie połowa przypadła na firmy ener-

13  Przedstawione kategorie emitentów odpowiadają sektorowemu podziałowi gospodarki European System of Accounts 
95. używane w dalszej części rozdziału pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje wspomniane trzy kategorie.
14  Na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.
15  Rating&Rynek: Podsumowanie IV kwartału 2007 i 2007 roku na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Pol-
sce, Warszawa 2008, Fitch Polska SA, s. 4. Program zorganizowało konsorcjum banków, w którego skład weszły: iNG BS 
SA, Rabobank Polska SA, Rabobank international, ABN Amro Bank Polska SA, Depta Bank oraz Bank PKO BP SA. 
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getyczne. Około 20% całkowitej wartości zadłużenia stanowiły obligacje sektora pozostałych insty-
tucji pośrednictwa finansowego, w tym głównie firm leasingowych. Wartość zobowiązań tych 
instytucji z tytułu emisji KPDP wzrosła prawie dwukrotnie w porównaniu z końcem 2006 r.

KPDP emitowano wyłącznie w trybie oferty niepublicznej. Wśród sprzedawanych instru-
mentów dłużnych dominowały obligacje. Sporadycznie przeprowadzano emisje na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa wekslowego. Dominowały emisje o niskiej wartości, choć 
duże przedsiębiorstwa zaspokajały swoje krótkoterminowe potrzeby finansowe, wprowadzając 
jednorazowo na rynek obligacje o wartości nawet kilkuset mln zł. Średnia wartość pojedynczej 
emisji KPDP wyniosła około 25 mln zł.

Funkcje organizatora, depozytariusza i agenta płatniczego emisji pełniły najczęściej banki 
o ugruntowanej pozycji w segmencie bankowości korporacyjnej. Na koniec 2007 r. organizacją 
emisji zajmowało się 14 banków (w 2006 r. 13), przy czym pięć najbardziej aktywnych miało oko-
ło 78% udziału w obsłudze emisji KPDP pod względem ich wartości na koniec 2007 r. W związku 
z włączeniem w struktury Banku Pekao SA wydzielonej części Banku BPH SA, w grudniu 2007 r. 
Bank Pekao SA przejął klientów, dla których Bank BPH SA organizował emisje KPDP. Tym samym 
Bank Pekao został jednym z liderów wśród organizatorów emisji krótkoterminowych papierów 
dłużnych przedsiębiorstw w Polsce (wykres 5.1.13). 

W 2007 r. w strukturze terminowej KPDP liczonej według wartości przeprowadzonych emi-
sji przeważały instrumenty z pierwotnym terminem wykupu do jednego miesiąca (58,5% udziału). 
Kilka dużych firm do bieżącego zarządzania płynnością wykorzystywało bowiem emisje o bardzo 
krótkich terminach wykupu i dużych wartościach. Papiery z terminem zapadalności od jednego 
miesiąca do trzech miesięcy stanowiły 33,9% przeprowadzonych emisji, a z terminem wykupu 
powyżej trzech miesięcy 7,6%. Emisje o dłuższych terminach do wykupu często były rolowane, 
a pozyskane w ten sposób środki mogły służyć do finansowania inwestycji.

Rynek�wtórny�i�inwestorzy

ze względu na niepubliczny charakter emisji KPDP były przedmiotem obrotu na nieregulo-
wanym rynku OTC. Brak scentralizowanej platformy obrotu i izby rozliczeniowej powodował silną 
segmentację rynku krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw. Banki zajmujące się 
obsługą emisji organizowały rynki obrotu dla instrumentów, w których sprzedaży pośredniczyły 
na rynku pierwotnym. W związku z tym informacje o wartości zawartych transakcji na rynku wtór-
nym nie są dostępne. W opinii organizatorów emisji płynność rynku KPDP była niska, ponieważ 

Wykres 5.1.13. Udział poszczególnych banków w organizacji emisji KPDP w 2006 i 2007 r. (wg 
stanu zadłużenia na koniec okresów)

 A. 2006 r. B. 2007 r.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji oraz danych Fitch 
Polska SA.
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przeważały emisje o krótkim terminie do wykupu, a inwestorzy najczęściej trzymali papiery do ter-
minu zapadalności. 

Na strukturę inwestorów duży wpływ miał niepubliczny charakter emisji i kierowanie 
papierów do wybranych inwestorów, np. do podmiotów z grupy kapitałowej emitenta. Naj-
ważniejszymi nabywcami krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw były przed-
siębiorstwa niefinansowe i banki. Mając dobrą sytuację finansową, część przedsiębiorstw loko-
wała bieżące nadwyżki finansowe w KPDP i uzyskiwała nieco wyższą stopę zwrotu z inwestycji 
niż w przypadku depozytów bankowych. W porównaniu z końcem 2006 r. w strukturze inwe-
storów na rynku KPDP znacznie spadł udział funduszy inwestycyjnych. zaangażowanie funduszy 
emerytalnych i zakładów ubezpieczeń w krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw było 
nadal niskie (wykres 5.1.14).

Struktura rynku KPDP: dominacja małych emisji przeprowadzanych przez podmioty niepu-
bliczne (niemające ratingu), nie odpowiada potrzebom inwestorów instytucjonalnych, takich jak 
OFE i fundusze inwestycyjne. Może to stanowić barierę rozwoju rynku KPDP. Skala potrzeb finan-
sowych firm z sektora MSP, które najczęściej emitują KPDP, jest relatywnie niska, wobec czego ich 
emisje są małe, a ich koszty relatywnie wysokie. Tymczasem krajowi inwestorzy instytucjonalni są 
zainteresowani głównie emisjami o dużych wartościach, znanych spółek, najlepiej publicznych. 
inwestorzy zwracają także uwagę na zbyt niską, ich zdaniem, premię za ryzyko uwzględnioną 
w cenach tych instrumentów. 

5.1.3. Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym

Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym służy do bieżącego zarządzania płynnością finan-
sową, gdyż umożliwia jego uczestnikom lokowanie przejściowych nadwyżek lub pożyczanie bra-
kujących środków. ze względu na ryzyko kredytowe wśród transakcji lokacyjnych wyróżnia się 
lokaty niezabezpieczone oraz lokaty zabezpieczone walutami (fx swap) i papierami wartościowymi 
– operacje warunkowe: repo i sell-buy-back (SBB).

Najważniejszymi uczestnikami rynku transakcji o charakterze lokacyjnym są banki krajowe, 
które każdego dnia roboczego pożyczają sobie wolne środki pieniężne. Na rynku międzybanko-
wym dokonuje się wysokokwotowych pożyczek środków pieniężnych na okres od jednego dnia do 
jednego roku. Podobnie jak w poprzednich latach w 2007 r. struktura międzybankowego rynku 
transakcji lokacyjnych w Polsce znacznie różniła się od tej, która występowała w strefie euro 
(wykres 5.1.15). Na rynku pieniężnym strefy euro podstawowym instrumentem zarządzania płyn-
nością w bankach były transakcje warunkowe – głównie repo. Popularność tego instrumentu wyni-
kała głównie z potrzeby ograniczania ekspozycji na ryzyko kredytowe i związane z tym koszty 

Wykres 5.1.14. Nabywcy KPDP w 2006 i 2007 r. (wg stanu zadłużenia na koniec okresów)

 A. 2006 r. B. 2007 r.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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utrzymywania kapitałów własnych oraz z chęci zwiększenia dochodowości utrzymywanych port-
feli papierów dłużnych. Banki najbardziej aktywne na rynku obligacji finansowały swoje pozycje 
w tych instrumentach, wykorzystując głównie transakcje warunkowe. Dominowały zabezpieczone 
pożyczki o terminach zapadalności od T/N do jednego miesiąca. Aktywność na rynku niezabezpie-
czonych lokat międzybankowych była największa w segmencie transakcji O/N. W porównaniu z in-
nymi transakcjami lokacyjnymi swapy walutowe częściej służyły do pozyskiwania płynności na 
okres dłuższy niż jeden tydzień16.

W Polsce natomiast podstawowym instrumentem zarządzania płynnością w bankach były 
lokaty niezabezpieczone. ze względu na codzienne zmiany płynności w systemie bankowym i za-
potrzebowania na płynne środki poszczególnych banków oraz duże ryzyko kredytowe, jakim 
obciążone są te transakcje, podobnie jak w strefie euro najczęściej zawierano transakcje O/N17. Do 
finansowania krótkoterminowych potrzeb banki działające w Polsce znacznie rzadziej niż w strefie 
euro wykorzystywały zabezpieczone transakcje lokacyjne. Swapy walutowe były zawierane przede 
wszystkim z bankami zagranicznymi, które pozyskiwały złote, najczęściej w krótkoterminowych 
operacjach T/N, by finansować swoje pozycje w papierach wartościowych. Ponadto niektóre ban-
ki krajowe wykorzystywały transakcje fx swap w strategiach zabezpieczania pozycji walutowej 
z tytułu udzielanych kredytów mieszkaniowych indeksowanych do walut obcych. 

Struktura międzybankowego rynku transakcji lokacyjnych w Polsce wynikała m.in. z tego, że 
dla pewnej grupy jego uczestników lokaty niezabezpieczone stanowiły jedyny instrument zarzą-
dzania płynnością. Część banków nie miała bowiem dokumentacji prawnej transakcji warunko-
wych oraz odpowiednio dużych portfeli papierów skarbowych, które mogłyby być wykorzystywa-
ne jako zabezpieczenie w tych transakcjach. Ponieważ niewiele banków wykorzystywało transakcje 
warunkowe, krajowy rynek międzybankowy nie funkcjonował w pełni efektywnie. W 2007 r., 
podobnie jak w poprzednich latach, w ostatnich dniach okresów utrzymywania rezerwy obowiąz-
kowej występowały przypadki składania depozytów w NBP przez banki i równoczesnego zacią-
gania kredytu lombardowego przez inne banki oraz silne wahania krótkoterminowych stóp pro-
centowych. limity kredytowe nałożone na banki przez innych uczestników rynku ograniczały licz-

16  Dane o strukturze rynku pieniężnego w strefie euro w: Euro Money Market Survey 2007, Frankfurt 2007, ECB, s. 4–8.
17  Stosowana na rynku forma zapisu terminów zapadalności lokat międzybankowych. Standardowe terminy lokat: 
jednodniowe – O/N, T/N, S/N, tygodniowe – SW, dwutygodniowe – 2W, trzytygodniowe – 3W, miesięczne – 1M, dwu-
miesięczne – 2M, trzymiesięczne – 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. over-
night) 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 zapadającym w następnym 
dniu roboczym.

Wykres 5.1.15. Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym 
w Polsce i w strefie euro w latach 2004–2007

uwaga: obroty netto na międzybankowym rynku transakcji o charakterze lokacyjnym w Polsce i w strefie euro są równe wartości nomi-
nalnej lokat niezabezpieczonych, transakcji warunkowych (repo i SBB) oraz swapów walutowych zawartych jedynie między bankami 
rezydentami, odpowiednio, Polski i strefy euro.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP, KDPW oraz Euro Money Market Survey 2007, Frankfurt 2007, ECB. Dane dla stre-
fy euro zostały zrewidowane przez ECB.
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bę potencjalnych kontrahentów niezabezpieczonych pożyczek pod koniec miesiąca i możliwość 
skorzystania z pośrednictwa podmiotów trzecich w transakcjach switch18. W takiej sytuacji wska-
zane byłoby pozyskiwanie środków w transakcjach warunkowych, które są obarczone o wiele niż-
szym ryzykiem i znacznie mniej obciążają limity kredytowe19. Dlatego rozwój międzybankowego 
rynku transakcji repo pozwoliłby bankom krajowym na optymalne zarządzanie ich pozycją  
płynnościową. 

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 do banków, które mają niedobór płynności. Potrzeby płynnościowe banku, wynikające z ko-
nieczności utrzymywania średniego poziomu rezerwy obowiązkowej oraz jego działalności w róż-
nych segmentach rynku finansowego (m.in. udzielania kredytów, aktywności na rynku papierów 
wartościowych, transakcji wymiany walut), są codzienne zaspokajane na międzybankowym rynku 
lokat. W tym celu banki najczęściej wykorzystują transakcje jednodniowe O/N – w 2007 r. stano-
wiły one prawie 80% obrotów netto na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych.

Wielkość�rynku

Rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych należy do najbardziej rozwiniętych seg-
mentów krajowego rynku finansowego. W 2007 r. utrzymała się tendencja do wzrostu płynności 
rynku lokat międzybankowych (wykres 5.1.16). W porównaniu z 2006 r. średnie dzienne obroty 
netto na tym rynku wzrosły o 18% i wyniosły 11,5 mld zł. istotnie zwiększyła się bowiem aktyw-
ność w segmencie depozytów O/N, które dominują na tym rynku. Potwierdzeniem tego jest  
40-procentowy wzrost średniej wartości transakcji O/N stanowiących bazę wyznaczania stawki 
POlONiA20, która w 2007 r. wyniosła 5,6 mld zł. O rozwoju rynku lokat międzybankowych świad-
czą także dane o zadłużeniu banków z tytułu tych transakcji z innymi bankami krajowymi (wykres 
5.1.17). W 2007 r. średnie zadłużenie na koniec kwartału wyniosło 41,1 mld zł, podczas gdy 
w 2006 r. 33,1 mld zł.

18  Switch jest to transakcja między dwoma bankami zawierana za pośrednictwem trzeciego banku. Takie transakcje są 
wykorzystywane w sytuacji, gdy bank składający depozyt wyczerpał limit kredytowy nałożony na kontrahenta, ale nie 
wyczerpał limitu na bank pośredniczący, natomiast bank pośredniczący nie przekroczył  limitu nałożonego na bank chcą-
cy pozyskać środki pieniężne.
19  Kwota obciążenia limitu kredytowego z tytułu transakcji warunkowych stanowi do 10% wartości nominału trans-
akcji, podczas gdy dla klasycznej lokaty międzybankowej jest to 100% nominału. Ekspozycja na ryzyko kredytowe w trans-
akcjach repo i SBB zależy bowiem od wiarygodności emitenta papierów wartościowych będących zabezpieczeniem tych 
transakcji oraz od zmienności cen tych papierów.
20  Stawka POlONiA (Polish Overnight Index Average), odpowiednik stopy EONiA w strefie euro, została wprowadzona 
na krajowym rynku pieniężnym 24 stycznia 2005 r. Jej wartość jest podawana każdego dnia roboczego o godzinie 17:00 
w serwisie informacyjnym Reuters na stronie NBPS. Kalkulacją stawki POlONiA zajmuje się NBP.

Wykres 5.1.16. Miesięczne obroty netto na rynku lokat międzybankowych w latach 2004–2007

Źródło: NBP.
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Wzrost aktywności na rynku lokat międzybankowych wynikał m.in. z większego wolumenu 
transakcji na rynkach finansowych instrumentów nominowanych w złotym. Średnie dzienne obroty 
na rachunkach bieżących w NBP były w 2007 r. wyższe o 12% (wykres 5.1.18), przy czym wzrost ten 
wynikał przede wszystkim ze zwiększenia wartości klientowskich zleceń międzybankowych. Wpływ 
na ich wartość miały większa aktywność nierezydentów na rynku offshore złotego (transakcji kaso-
wych i terminowych) oraz ich duży udział w obrotach na krajowych rynkach fx swap, obligacji skar-
bowych i akcji. Płatności dokonywane w systemie SORBNET przez korespondentów na rzecz banków 
zagranicznych istotnie zmieniały stany rachunków bieżących banków krajowych, co było jednym 
z czynników powodujących wzrost obrotów na rynku lokat międzybankowych O/N. 

Do zarządzania płynnością w ciągu dnia operacyjnego banki wykorzystywały również kre-
dyt techniczny (ang. intraday) udzielany przez NBP uczestnikom systemu SORBNET w zamian za 
przeniesienie prawa własności do skarbowych papierów wartościowych. Średnia dzienna wartość 
kredytu technicznego udzielonego bankom przez NBP w 2007 r. wyniosła 12,7 mld zł i była wyż-
sza o 15% w porównaniu z 2006 r. latem 2007 r. NBP przeprowadzał z bankami testy aplikacji 
ElBON w zakresie obsługi kredytu technicznego pod zastaw dodatkowych papierów wartościo-
wych – bonów pieniężnych i obligacji NBP. Testy te wypadły pozytywnie i prawdopodobnie 
w pierwszej połowie 2008 r. możliwe będzie zaciąganie kredytu technicznego pod zastaw tych 
instrumentów. 

Struktura�rynku�i�stawki�rynku�pieniężnego

W 2007 r. podobnie jak w poprzednich latach w strukturze terminowej obrotów przeważa-
ły operacje O/N (prawie 80-procentowy udział). Takie transakcje umożliwiają bankom elastyczne 

Wykres 5.1.17. Zadłużenie z tytułu lokat międzybankowych na koniec kwartałów w latach 
2004–2007

Źródło: NBP.
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Wykres 5.1.18. Obroty na rachunkach banków w NBP i ich relacja do średniego stanu środków 
na rachunkach w latach 2004–2007

Źródło: NBP.
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zarządzanie płynnością oraz efektywne wykorzystanie limitów kredytowych nakładanych na nie 
przez innych uczestników rynku. Banki były także aktywne w segmencie transakcji o terminach  
T/N do 1W. udział lokat o terminie do siedmiu dni włącznie (bez O/N) w obrotach netto wynosił 
około 15%. W pozostałych segmentach rynku płynność była ograniczona. Od połowy 2007 r. na 
krajowym rynku pieniężnym można było zauważyć zmniejszenie skali pożyczek międzybankowych 
o terminach zapadalności powyżej jednego miesiąca. Było to spowodowane spadkiem liczby ban-
ków dysponujących dużą bazą depozytową (w 2007 r. wartość kredytów dla sektora niefinanso-
wego po raz pierwszy przekroczyła wartość depozytów przyjętych od tego sektora) oraz zmniej-
szeniem limitów kredytowych, które banki nakładają na siebie w celu ograniczenia ryzyka kredy-
towego kontrahenta. zmniejszenie tych limitów wiązało się z zaburzeniami na światowym rynku 
pieniężnym i ograniczeniem zaufania między jego uczestnikami, którymi są także podmioty domi-
nujące banków działających w Polsce. W 2007 r. na krajowym rynku pieniężnym nie obserwowano 
jednak istotnego spadku zaufania między bankami i wzrostu premii za ryzyko w kwotowaniach 
lokat międzybankowych (ramka 5.1.1).

Koncentrację aktywności banków krajowych w segmencie transakcji krótkoterminowych 
potwierdza struktura ich zadłużenia na koniec czerwca 2007 r. z tytułu pożyczek międzybanko-
wych w złotych według pierwotnych terminów zapadalności (wykres 5.1.19). Dane na koniec 
2007 r. nie są reprezentatywne z powodu nietypowej sytuacji na rynku międzybankowym, która 
wystąpiła w ostatnich dniach grudnia 2007 r., kiedy banki nie chciały pożyczać środków w trans-
akcjach O/N i T/N. 

Wykres 5.1.19. Struktura terminowa zadłużenia z tytułu lokat międzybankowych (wg stanu 
zadłużenia na koniec okresów)

Źródło: NBP.
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Wykres 5.1.20. Stawki WIBOR, stopy NBP: depozytowa, lombardowa i referencyjna w latach 
2005–2007

Źródło: NBP i Reuters.
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W 2007 r. zarówno stawka SW WiBOR, jak i stopy O/N WiBOR i POlONiA21 utrzymywały się 
w przedziale wahań wyznaczanym przez stopy NBP - depozytową i lombardową (wykres 5.1.20 
i 5.1.21). Największą zmiennością charakteryzowało się oprocentowanie lokat jednodniowych, co 
wynikało ze zmian bieżących warunków płynnościowych wywołanych czynnikami autonomiczny-
mi. W 2007 r. średnie absolutne odchylenie stawki O/N WiBOR od stopy referencyjnej wyniosło 
19 pkt bazowych i było wyższe w porównaniu z 2006 r. o 5 pkt bazowych (przy przeliczeniu sto-
py referencyjnej wg bazy 365 dni w roku), przy czym gwałtowny wzrost tego odchylenia (do 67 
pkt bazowych) nastąpił w grudniu. 

 
Ramka 5.1.1

21  Stawka POlONiA (Polish Overnight Index Average), odpowiednik stopy EONiA w strefie euro, została wprowadzona 
na krajowym rynku pieniężnym 24 stycznia 2005 r. Jej wartość jest publikowana każdego dnia roboczego o godzinie 
17:00 w serwisie informacyjnym Reuters na stronie NBPS. Kalkulacją stawki POlONiA zajmuje się NBP.

Wykres 5.1.21. Stawka POLONIA i jej wahania względem stóp O/N WIBID i O/N WIBOR oraz 
stopy NBP w latach 2005–2007

Źródło: NBP i Reuters.
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WycEna RyZyKa (PREmIa Za RyZyKO)  
 na RynKU PIEnIężnym

Niezabezpieczone lokaty na międzybankowym rynku pieniężnym są obciążone ryzykiem 
kredytowym kontrahenta, które jest odzwierciedlane w oprocentowaniu tych transakcji, m.in.  
w stawkach WiBOR dla rynku w Polsce oraz liBOR (kwotowany dla EuR, uSD, GBP) dla ryn-
ków, odpowiednio, strefy euro, uSA oraz Wielkiej Brytanii. Transakcje OiS (Overnight Index 
Swap) nie generują takiego ryzyka, ponieważ przy ich rozliczeniu nie następuje wymiana 
kwoty nominalnej, lecz jedynie wymiana różnicy między płatnościami odsetkowymi od tej 
kwoty, liczonym według stałej i zmiennej stopy procentowej. zmienna stopa procentowa 
jest wyznaczana najczęściej na podstawie dziennych stawek referencyjnych (np. POlONiA, 
EONiA, SONiA). Kwotowania OiS odzwierciedlają zatem jedynie oczekiwania uczestników 
rynku co do przyszłego poziomu stawki referencyjnej w okresie objętym transakcją. 

Różnica (spread) między stopami WiBOR/liBOR a kwotowaniami kontraktów OiS o tym 
samym terminie zapadalności może być postrzegana jako premia za ryzyko kredytowe1. 
Spread ten zależy jednak nie tylko od wyceny ryzyka kredytowego, ale również od cią-
gle zmieniających się warunków płynnościowych na rynku niezabezpieczonych lokat mię-
dzybankowych oraz od oczekiwań co do przyszłego poziomu stopy procentowej, która peł-
ni funkcję stawki referencyjnej w transakcjach OiS. Czynniki te oddziałują wzajemnie na sie-
bie i wobec tego wyodrębnienie ich wpływu na spread nie jest łatwe.
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Rzeczywiste oprocentowanie jednodniowych lokat na rynku międzybankowym lepiej przed-
stawiała stawka POlONiA, która jest średnią oprocentowania transakcji O/N zawartych do godzi-
ny 16:30 przez reprezentatywną grupę banków, ważoną wartością tych transakcji22. Stawka POlO-
NiA kształtowała się w pobliżu środka przedziału wyznaczonego przez fixing stawek referencyj-
nych O/N WiBiD i O/N WiBOR, przy czym duże wahania obserwowano najczęściej w ostatnich 
dniach utrzymywania rezerwy obowiązkowej (wykres 5.1.21). Pod koniec miesiąca banki oszczęd-
niej gospodarują limitami zaangażowania kredytowego, co ogranicza liczbę potencjalnych kon-
trahentów niezabezpieczonych lokat i w sytuacji niedopasowania płynności w systemie bankowym 
oraz braku płynnego rynku międzybankowych transakcji repo powoduje gwałtowne wzrosty lub 
spadki stawek overnight. W 2007 r. średnie absolutne odchylenie stawki POlONiA od stopy refe-
rencyjnej NBP wyniosło 24 pkt bazowe (po przeliczeniu stopy referencyjnej według bazy 365 dni 
w roku) i było wyższe niż w 2006 r. (16 pkt bazowych). Odchylenie to znacznie wzrosło w grud-
niu. W ostatnim miesiącu roku następuje zazwyczaj sezonowy wzrost obiegu pieniądza gotów-
kowego oraz zwiększają się płatności z tytułu rozliczeń rocznych. Pamiętając o zaburzeniach płyn-
ności na rynkach międzynarodowych, banki krajowe postępowały więc bardzo ostrożnie i utrzy-
mywały więcej środków, nawet kosztem utraty przychodów z operacji otwartego rynku. W związ-

22  Szczegółowe zasady wyznaczania stawki POlONiA określa Regulamin fixingu stawki referencyjnej „POLONIA”, 
Warszawa 2005, Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACi Polska.

W okresie sierpień–grudzień 2007 r. można było zaobserwować zwiększenie spreadu 
między stopami liBOR a kwotowaniami kontraktów OiS na rynkach w strefie euro, uSA 
oraz Wielkiej Brytanii (wykres 5.1.22). Kryzys na rynku kredytów hipotecznych subprime 
w Stanach zjednoczonych i związane z nim kłopoty niektórych dużych instytucji finan-
sowych zwiększyły wzrost niepewność na tych rynkach, co powodowało wzrost premii 
za ryzyko kredytowe i ograniczeniem płynności na rynkach pieniężnych euro, dolara ame-
rykańskiego i funta. W Polsce wyraźne zwiększenie spreadu nastąpiło dopiero w grudniu 
2007 r. dla stawki 1M WiBOR. Wynikało to jednak z nietypowej sytuacji na krajowym rynku 
międzybankowym w tym okresie. Mając na uwadze zaburzenia płynności na rynkach mię-
dzynarodowych oraz dużą zmienność czynników kształtujących płynność systemu bankowe-
go, w grudniu banki utrzymywały więcej środków i nie chciały ich pożyczać w transakcjach, 
których rozliczenie następowało w 2008 r. Ponadto, ekspozycja na ryzyko kredytowe z ty-
tułu takiej długoterminowej transakcji lokacyjnej znajdowałaby się w bilansie rocznym i na 
jej podstawie wyliczane byłyby m.in. wymogi kapitałowe. 

Wykres 5.1.22. Spread między oprocentowaniem niezabezpieczonych lokat międzyban-
kowych a kwotowaniami OIS w Polsce, strefie euro, USA i w Wielkiej Brytanii w 2007 r.

A. Spread dla stawek o terminie 1 miesiąca B. Spread dla stawek o terminie 3 miesięcy

1 Por. F.l. Michaud, C. upper, What drives interbank rates? Evidence from the Libor panel, BiS Quarterly Review, marzec 2008, 
s. 47–58.
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ku z tym w grudniu w sektorze bankowym utrzymywała się znaczna nadwyżka płynności i staw-
ka POlONiA kształtowała się wyraźnie poniżej stopy referencyjnej NBP.

Infrastruktura�i�uczestnicy�rynku

Najbardziej aktywnymi uczestnikami rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych 
były nadal banki o solidnej bazie depozytowej oraz banki pełniące funkcję korespondentów dla 
banków zagranicznych i pośredniczące w ich płatnościach z tytułu transakcji na rynkach instru-
mentów nominowanych w złotych. O płynności rynku w dużym stopniu decydowały transakcje kil-
ku dużych banków. 

Niezabezpieczone lokaty międzybankowe były zawierane głównie za pośrednictwem bro-
kerów głosowych i elektronicznego systemu konwersacyjnego Reuters Direct. Częste, w porówna-
niu z innymi instrumentami finansowymi, pośrednictwo brokerów głosowych wynikało z anoni-
mowości takiego sposobu kontaktowania uczestników rynku oraz możliwości znalezienia part-
nerów dla transakcji switch. Sporadycznie zawierano transakcje w złotych za pośrednictwem uru-
chomionej w 2005 r. elektronicznej platformy e-MiD. Średnia dzienna wartość operacji między 
bankami krajowymi dokonanych na tej platformie stanowiła zaledwie kilka procent średnich dzien-
nych obrotów na rynku lokat międzybankowych w Polsce.

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 buy-
sell-back/sell-buy-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. W sensie ekonomicznym składają się na niego dwie zabezpie-
czone transakcje depozytowe w różnych walutach. Swap walutowy może być wykorzystywany 
jako instrument zarządzania płynnością. Sprzedaż waluty obcej w wymianie początkowej, a na-
stępnie jej obowiązkowy odkup w wymianie końcowej umożliwiają pozyskanie złotych na czas 
określony w warunkach transakcji.

Wielkość�i�uczestnicy�rynku

Rynek złotowych swapów walutowych był największym rynkiem spośród walut naszego 
regionu. W ostatnich latach obserwowano bardzo dynamiczny wzrost wartości transakcji fx swap 
na rynku offshore, co wyraźnie odróżnia nasz rynek od rynku forinta i korony czeskiej. W porówna-
niu z kwietniem 2004 r. wartość złotowych swapów walutowych zawieranych między nierezyden-
tami zwiększyła się ponad ośmiokrotnie. W kwietniu 2007 r. średnie dzienne obroty netto na ryn-
ku fx swap złotego (rynek krajowy i offshore łącznie) wyniosły w 16.736 mln uSD (46,7 mld zł)23, 
z czego tylko 27% stanowiły operacje na rynku krajowym (tabela 5.1.7). 

Tabela 5.1.7. Średnie dzienne obroty na rynku swapów walutowych w złotych, koronie 
czeskiej i forincie w kwietniu 2004 i 2007 r. (w mln USD)

Złoty Korona czeska Forint 

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Obroty ogółem, w tym: 4 982 16 736 1 824 3 789 2 565 4 349

   transakcje między rezydentami 446 607 134 241 205 447

   transakcje rezydent – nierezydent 3 049 3 907 731 1 634 1 356 2 516

   transakcje między nierezydentami (offshore) 1 487 12 222 959 1 914 1 003 1 386

Źródło: obliczenia NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007, Basel 
2007, Bank for international Settlements, s. 59–60 oraz wyników krajowych udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Na-
rodowy Bank Węgier. Nie uwzględniono salda opuszczeń. 

23  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.
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Dynamiczny wzrost wartości transakcji fx swap zawieranych poza Polską wynikał przede 
wszystkim z dużej aktywności niebankowych instytucji finansowych. Fundusze hedgingowe wyko-
rzystywały swapy do spekulacji na kursie złotego oraz w strategiach carry trade, które były naj-
częściej finansowane pożyczkami w jenie lub franku szwajcarskim. Niektórzy zagraniczni inwe-
storzy instytucjonalni lokujący środki w papiery wartościowe nominowane w złotych pozyskiwali 
złote na rynku fx swap, zawierając i potem odnawiając transakcje o dłuższych terminach (jedno- 
i trzymiesięczne). Dodatkowym czynnikiem wzrostu obrotów na rynku offshore było zwiększenie 
aktywności banków zagranicznych na rynku odsetkowych instrumentów pochodnych nominowa-
nych w złotych. Swapy walutowe umożliwiają bowiem zabezpieczanie ekspozycji na ryzyko stopy 
procentowej powstałej w wyniku zawarcia transakcji FRA24.

Wzrostowi obrotów na rynku offshore towarzyszył zapoczątkowany w 2006 r. spadek płyn-
ności na krajowym rynku fx swap (wykres 5.1.23). W 2007 r. średnie dzienne obroty netto na mię-
dzybankowym rynku swapów walutowych w Polsce zmniejszyły się o 14% w porównaniu z 2006 r. 

24  Różnorodne zastosowania swapów walutowych zostały opisane w poprzednich edycjach tego opracowania.

Wykres 5.1.24. Koncentracja na rynku swapów walutowych i rynku kasowym złotego 
w kwietniu 2004 r. i w kwietniu 2007 r.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych banków uczestniczących w Polsce w badaniu Triennial Central Bank Survey of Foreign 
Exchange and Derivatives Market Activity in 2004, Basel 2005, Bank for international Settlements, oraz Triennial Central Bank Survey of 
Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007, Basel 2007, Bank for international Settlements.
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Przedstawione wartości obejmują jedynie te transakcje, w których jedną z walut był złoty.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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i wyniosły 10,9 mld zł (12,7 mld zł w 2006 r.). Mimo to swap walutowy był nadal najbardziej płyn-
nym instrumentem krajowego rynku pieniężnego. Na krajowym rynku fx swap dominowały trans-
akcje z nierezydentami, co było charakterystyczne także dla innych rynków naszego regionu. ze 
względu na koszty przeprowadzania operacji i monitorowania sytuacji płynnościowej banki zagra-
niczne są mało aktywne na lokalnych rynkach lokat międzybankowych. W takiej sytuacji transakcje 
fx swap są bardzo efektywnym sposobem finansowania operacji, których przedmiotem są instru-
menty nominowane w różnych walutach. 

W 2007 r. transakcje z nierezydentami stanowiły 88% obrotów netto na rynku międzyban-
kowym, tj. o 4 pkt proc. mniej niż w 2006 r. Spadek obrotów na krajowym rynku fx swap wynikał 
zatem głównie z mniejszej wartości transakcji z bankami zagranicznymi, które najczęściej finan-
sują swoje pozycje na krajowym rynku obligacji skarbowych przez codzienne odnawianie pożyczek 
złotych w transakcjach T/N fx swap. W 2007 r. banki zagraniczne przeprowadzały takie operacje 
z bankami krajowymi na mniejszą skalę, gdyż sprzedawały posiadane obligacje skarbowe. ich 
zaangażowanie na krajowym rynku obligacji skarbowych zmniejszyło się ponaddwukrotnie 
(z 33,7 mld na koniec 2007 r. do 16,1 mld zł na koniec 2007 r.). Ponadto banki zagraniczne prze-
nosiły swoją aktywność w zakresie operacji spekulacyjnych na rynek offshore. 

Na krajowym międzybankowym rynku fx swap występowała silna koncentracja obrotów. 
W porównaniu z kwietniem 2004 r. udział pięciu najaktywniejszych banków krajowych w obro-
tach netto nieznacznie się zmniejszył i wyniósł 66% (wykres 5.1.24). Wśród banków krajowych naj-
aktywniejsze duże podmioty należące do międzynarodowych grup bankowych. 

Aktywność krajowych podmiotów niebankowych na krajowym rynku fx swap była nadal 
ograniczona, co było charakterystyczne także dla rynku węgierskiego i czeskiego. Średnia dzien-
na wartość transakcji zawieranych przez banki działające w Polsce z krajowymi podmiotami nie-
bankowymi wyniosła w 2007 r. około 250 mln zł. Małe zaangażowanie podmiotów niebankowych 
na rynku fx swap wynikało z faktu, że do zabezpieczania przed ryzykiem walutowym instytucje te 
wykorzystywały głównie transakcje outright forward, a nie – jak banki – syntetyczne transakcje ter-
minowe generowane poprzez złożenie fx swap i transakcji kasowej. Najaktywniejszą grupą pod-
miotów niebankowych byli klienci private banking, którzy otwierali pozycje spekulacyjne na ter-
minowym rynku złotego przez jednoczesne zawarcie transakcji kasowej i fx swap.

Struktura�rynku

We wszystkich krajach regionu na rynku fx swap dominowały operacje wymiany uSD/PlN 
(tabela 5.1.8). Taka struktura walutowa wynikała ze standardu wykorzystywania dolarów amery-
kańskich w międzybankowych transakcjach fx swap, który od lat funkcjonuje na światowym ryn-
ku walutowym. W swoich strategiach inwestycyjnych banki londyńskie pożyczały nisko oprocen-
towane waluty (np. jeny lub franki szwajcarskie), następnie wymieniały je na dolary amerykańskie 
i dopiero pozyskiwały złote w operacjach fx swap uSD/PlN. W Czechach wyższy udział pary EuR/
CzK wiązał się z relatywnie wysokimi obrotami na rynku klientowskim.

Tabela 5.1.8. Średnie dzienne obroty i struktura rynku swapów walutowych w Polsce, 
Czechach i na Węgrzech w kwietniu 2004 r. i 2007 r. (w mln USD)

Polska Czechy Węg�y

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Obroty – waluty obce/waluta krajowa 3 495 4 514 865 1 875 1 561 2 963

    – w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 2 5 18 15 4 4

    – w tym: USD/waluta krajowa (w %) 98 95 78 84 96 95

  Rynek międzybankowy 3 458 4 472 770 1 725 1 554 2 848

  Rynek klientowski 37 42 95 150 7 115

Obroty – waluty obce/waluty obce 600 1 368 412 699 409 1 380

Źródło: obliczenia NBP na podstawie wyników krajowych badania Triennial Central Bank Survey – Foreign Exchange and Derivatives 
Market Activity in 2004 i 2007, udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank Węgier.
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Na rynku klientowskim w Polsce operacje uSD/PlN stanowiły 63% obrotów zarejestrowa-
nych w kwietniu 2007 r., a udział pary walutowej EuR/PlN wyniósł około 30%. Większy udział 
pary walutowej EuR/PlN w tym segmencie rynku wynikał z wykorzystywania transakcji fx swap 
przez podmioty niebankowe do spekulacji na kursie złotego oraz zabezpieczania się przed spad-
kiem wartości przepływów finansowych z tytułu eksportu, wśród których przeważają płatności 
nominowane w euro.

Na krajowym rynku fx swap przeprowadzane były także operacje bez udziału złotego. Śred-
nie dzienne obroty w tym segmencie rynku wyniosły w kwietniu 2007 r. 1.368 mln uSD i były to 
głównie transakcje wymiany EuR/uSD, CHF/uSD, GBP/uSD i CHF/EuR. 

W strukturze terminowej obrotów na krajowym rynku fx swap złotego nadal dominowały ope-
racje o terminie zapadalności do siedmiu dni włącznie (wykres 5.1.25). Wśród tych transakcji naj-
większy udział miały swapy jednodniowe – T/N i O/N (udział tych transakcji w obrotach ogółem 
wynosił około 80%). Taka struktura terminowa wynikała z wykorzystywania przez banki zagraniczne 
transakcji T/N fx swap do pozyskania złotych na inwestycje na krajowym rynku kapitałowym. Codzien-
nie odnawianie transakcji fx swap daje inwestorom dużą elastyczność finansowania pozycji w pa-
pierach wartościowych, a jednocześnie pozwala na zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym. 
W 2007 r. w strukturze terminowej obrotów zwiększył się udział transakcji o dłuższych terminach 
zapadalności. Operacje o terminie zapadalności powyżej miesiąca stanowiły około 8% obrotów i by-
ły zawierane przez banki krajowe do zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym z tytułu kredy-
tów hipotecznych nominowanych w walutach obcych oraz niwelowania ekspozycji wynikających 
z transakcji forward zawieranych z podmiotami niebankowymi. Ponadto takie operacje mogły być 
wykorzystywane do spekulacji na zmiany stóp procentowych i kursu walutowego.

Infrastruktura�rynku

Warunki transakcji zawieranych na krajowym rynku międzybankowym były uzgadniane 
głównie przy wykorzystaniu elektronicznego sytemu konwersacyjnego Reuters Dealing Direct 
i przez telefon (54% obrotów brutto zarejestrowanych w kwietniu 2007 r.). Około 41% wartości 
międzybankowych transakcji fx swap zawarto za pośrednictwem brokerów głosowych. Wśród 
banków działających w Polsce wzrastało zainteresowanie użytkowaniem elektronicznych platform 
automatycznie kojarzących oferty kupna i sprzedaży. Transakcje zawarte na platformie Reuters For-
ward Matching stanowiły 5% obrotów brutto. Standardową wartością pojedynczej transakcji 
fx swap o terminie zapadalności do jednego tygodnia było 100 mln uSD. Dla swapów o dłuższym 
terminie zapadalności kwota transakcji wynosiła 25, 30 lub 50 mln uSD.

5.1.3.2.2.�Transakcje�warunkowe

zaletą lokat w transakcjach warunkowych jest to, że ze względu na zabezpieczenie wiążą się 
z mniejszą ekspozycją kredytową na kontrahenta niż w przypadku tradycyjnych depozytów mię-

Wykres 5.1.25. Struktura terminowa obrotów na rynku swapów walutowych w Polsce 
w latach 2004–2007

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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dzybankowych. Ryzyko to wynika bowiem głównie ze zmienności cen papierów wartościowych 
stanowiących zabezpieczenie25. Na krajowym rynku transakcji warunkowych ryzyko znacznego 
spadku wartości zabezpieczenia należy uznać za niewielkie, gdyż dominują na nim operacje krótko-
terminowe zabezpieczone papierami skarbowymi. z tego względu w transakcjach warunkowych 
można pozyskiwać środki taniej niż w tradycyjnych lokatach międzybankowych. Ponadto trans-
akcje warunkowe umożliwiają zarządzanie płynnością w sytuacji zaburzeń na rynku pieniężnym, 
o ile uczestnicy tego rynku mają papiery wartościowe, które mogą stanowić zabezpieczenie w tych 
operacjach.

Na rynku pieniężnym w Polsce występują dwa rodzaje operacji warunkowych, w których 
następuje czasowe przeniesienie własności papierów wartościowych: repo oraz sell-buy-back/buy-
sell-back (SBB/BSB). istnienie dwóch rodzajów transakcji warunkowych wynika ze znacznych róż-
nic, które występowały między nimi przed 2004 r., dotyczących m.in. księgowania tych instru-
mentów i zasad odprowadzania rezerwy obowiązkowej. Różnice te spowodowały, że na krajowym 
rynku pieniężnym znacznie bardziej rozwinął się segment operacji SBB/BSB. Obecnie transakcje 
repo i transakcje SBB/BSB zawierane są na podstawie standardowej umowy ramowej26, mają nie-
mal identyczną naturę ekonomiczną i powinny być tak samo wykazywane w księgach banków. 
Ponieważ strona pozyskująca środki pieniężne zachowuje ryzyko i korzyści związane z papierami 
wartościowymi, które na czas trwania transakcji przekazała jako zabezpieczenie, zgodnie z MSR 39 
powinna je nadal ujmować w swoich aktywach. Ponadto dla obu typów operacji z podmiotami 
niebankowymi obowiązuje zerowa stawka rezerwy obowiązkowej. O występowaniu tych dwóch 
typów transakcji warunkowych decydują przede wszystkim istniejące w wielu instytucjach odmien-
ne dokumentacje prawne, na podstawie których dealerzy zawierają transakcje, oraz różnice w prze-
kazywaniu pożytków, substytucji zabezpieczenia i jego ewidencji w depozytach27. 

Wielkość�rynku

W 2007 r. kontynuowany był, obserwowany od kilku lat, wzrost obrotów netto28 na rynku 
transakcji warunkowych w segmencie operacji repo (wykres 5.1.26). Średnia dzienna wartość trans-
akcji warunkowych zawieranych na krajowym rynku pieniężnym zwiększyła się z 8,4 mld zł 

25  W transakcjach typu repo występuje także ryzyko prawne. Niestosowanie odpowiedniej umowy ramowej (doku-
mentacji szczegółowo opisującej stosunek prawny, którym jest transakcja warunkowa) rodzi ryzyko zmiany charakteru 
prawnego tego instrumentu finansowego, co z kolei w przypadku upadłości kontrahenta może skutkować nieefektywno-
ścią zabezpieczenia. 
26  Na krajowym rynku pieniężnym niektóre banki zawierają transakcje SBB/BSB bez standardowej umowy ramowej wzo-
rowanej na Global Master Repurchase Agreement. Takie operacje są określane jako undocumented BSB i w rzeczywistości 
są dwiema odrębnymi transakcjami: kupna i sprzedaży papierów wartościowych. 
27  Szczegółowe porównanie transakcji repo i SBB/BSB przedstawiono w opracowaniu: Rozwój systemu finansowego 
w Polsce w 2005 r., Warszawa 2006, NBP, s. 192–193. 
28  Przez obroty netto rozumie się tu wartość środków pieniężnych przekazywanych w wymianie początkowej lub koń-
cowej transakcji warunkowej.

Wykres 5.1.26. Miesięczne obroty netto na rynkach SBB/BSB i repo w latach 2004–2007

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych NBP, KDPW oraz sprawozdawczości banków peł-
niących funkcję DRP.
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w 2006 r. do 9,0 mld zł w 2007 r. Nadal przeważały operacje SBB/BSB, które stanowiły około 85% 
obrotów netto, jednak dynamiczniej rozwijał się rynek repo. Średnia dzienna wartość transakcji 
SBB/BSB zwiększyła się o 3% w porównaniu z 2006 r. i wyniosła 7,7 mld zł, podczas gdy na rynku 
repo odnotowano 45-procentowy wzrost wartości transakcji. Krajowy rynek repo ze średnimi 
dziennymi obrotami netto w 2007 r. na poziomie 1,3 mld zł był jednak nadal słabo rozwinięty. 
zwiększenie obrotów na rynku repo wynikało przede wszystkim z rosnącej aktywności niebanko-
wych instytucji finansowych, które zaczęły stosować standardowe umowy ramowe. W 2007 r. 
średnia dzienna wartość transakcji na międzybankowym rynku repo wzrosła jedynie o 2% i wy-
niosła 44 mln zł.

Uczestnicy rynku

Podobnie jak w poprzednich latach na polskim rynku pieniężnym przeważały transakcje 
warunkowe, w których kontrahentami były krajowe instytucje niebankowe (wykres 5.1.27). udział 
operacji międzybankowych w obrotach netto na krajowym rynku transakcji warunkowych nie 
zmienił się istotnie i wyniósł 25%. Fundusze inwestycyjne i zakłady ubezpieczeń oraz, w mniejszym 
stopniu, fundusze emerytalne często lokowały przejściowe nadwyżki środków w bankach, zawie-
rając krótkoterminowe transakcje warunkowe. Niebankowe instytucje finansowe wybierały taką 
formę lokowania nadwyżek finansowych w bankach m.in. ze względu na zabezpieczenie i niskie 
ryzyko kredytowe oraz nieco wyższe oprocentowanie niż tradycyjnych depozytów. 

W 2007 r. średnia dzienna wartość transakcji z podmiotami niebankowymi wyniosła   
6,8 mld zł (dziewięcioprocentowy wzrost w porównaniu z 2006 r.). Rozwój rynku klientowskiego 
był rezultatem szybkiego wzrostu aktywów niebankowych instytucji finansowych i wartości trans-
akcji zawieranych przez te instytucje na krajowym rynku kapitałowym. ze względu na zmiany skła-
du portfela inwestycyjnego i terminy rozliczeń transakcji instytucje te dysponowały przejściowymi 
nadwyżkami środków, które chętnie lokowały, zawierając krótkoterminowe transakcje warunkowe. 
Średnia dzienna wartość zabezpieczonych lokat składanych przez działające w Polsce niebankowe 
instytucje finansowe wyniosła w 2007 r. około 6 mld zł, z czego 45% stanowiły operacje funduszy 
inwestycyjnych. Większość obrotów na rynku klientowskim (około 80%) stanowiły operacje SBB. 
Wynikało to m.in. z wątpliwości prawnych co do możliwości wykorzystywania klasycznych trans-
akcji repo przez niektóre niebankowe instytucje finansowe oraz rzadkiego wykorzystywania stan-
dardowych umów ramowych dla transakcji repo. 

Większość banków traktowała transakcje warunkowe jako instrument wzbogacający ich ofer-
tę depozytową, a nie jako instrument zarządzania bieżącą płynnością. Odróżnia to krajowy rynek 
pieniężny od rynku strefy euro, na którym klasyczne transakcje repo są wykorzystywane głównie do 
finansowania krótkoterminowych potrzeb finansowych. Banki ze strefy euro preferują transakcje 
repo, gdyż są one obarczone o wiele niższym ryzykiem kredytowym kontrahenta i umożliwiają skła-

Wykres 5.1.27. Miesięczne obroty netto na międzybankowym i klientowskim rynku transakcji 
warunkowych w latach 2004–2007

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych NBP, KDPW oraz sprawozdawczości banków peł-
niących funkcję DRP.

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2004

mld z∏

2005 2006 2007

Rynek klientowskiRynek mi´dzybankowy

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240



178

5

Rynki finansowe

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

danie lokat w innych bankach bez znacznego obciążania limitów kredytowych i zwiększania wymo-
gu kapitałowego. Międzybankowy rynek transakcji warunkowych był nadal słabo rozwinięty, co 
wynikało m.in. z faktu, że niektóre banki miały zbyt małe portfele skarbowych papierów wartościo-
wych, które mogłyby być wykorzystywane w płynnościowych transakcjach repo. W 2007 r. średnie 
dzienne obroty netto na rynku międzybankowym nieznacznie wzrosły (do  2,3 mld zł). W operac-
jach między bankami dominowały transakcje SBB/BSB (98-procentowy udział). 

Wysoki udział transakcji BSB/SBB w obrotach na krajowym rynku międzybankowym miał kil-
ka przyczyn. Banki nie stosowały jednolitej dokumentacji prawnej dla transakcji repo, a część ope-
racji BSB/SBB nadal była zawierana bez standardowej umowy ramowej. BGK, za którego pośred-
nictwem Ministerstwo Finansów lokuje środki na rynku pieniężnym, przeprowadzał z bankami peł-
niącymi funkcję DSPW prawie wyłącznie transakcje BSB. Ponadto część operacji między bankami 
stanowiły tzw. securities driven deals, przeprowadzane m.in. w celu zamknięcia pozycji powstałej 
w wyniku zawarcia innych transakcji lub spekulacji na zmiany kształtu krzywej dochodowości. Pre-
ferowano w nich transakcje BBS/SBB, w których stosowana jest cena brutto dla papierów warto-
ściowych stanowiących zabezpieczenie. 

Banki oferowały transakcje warunkowe jako produkty lokacyjne dla przedsiębiorstw. Jednak 
taka forma lokowania nadwyżek finansowych nie była bardzo popularna w tej grupie klientów 
banków. W 2007 r. udział przedsiębiorstw w obrotach netto na rynku klientowskim wyniósł oko-
ło 5%. Na krajowym rynku transakcji warunkowych bardzo mało aktywni byli nierezydenci. Ope-
racje z bankami zagranicznymi były zawierane bardzo rzadko i stanowiły niespełna 1% zarejestro-
wanych obrotów. Banki zagraniczne znacznie częściej dokonywały transakcji repo zabezpieczonych 
obligacjami skarbowymi nominowanymi w złotych na rynku londyńskim, gdzie powszechnie sto-
sowane są umowy ramowe znacznie ograniczające ryzyko prawne tych transakcji. 

Struktura�rynku

Na krajowym rynku repo i BSB/SBB dominowały operacje, w których zabezpieczenie sta-
nowiły obligacje skarbowe (wykres 5.1.28). W 2007 r. utrzymywała się tendencja do spadku 
udziału bonów skarbowych w strukturze zabezpieczeń, co wynikało ze wzrostu wartości ope-
racji warunkowych i jednoczesnego zmniejszenia stanu bonów skarbowych będących w posia-
daniu banków wskutek ograniczenia ich emisji przez Ministerstwo Finansów. Portfel bonów skar-
bowych posiadany przez banki krajowe, którego wartość na koniec 2007 r. wynosiła 10,2 mld zł, 
wykorzystywano głównie jako zabezpieczenie kredytu technicznego i lombardowego w NBP. 
Przy wzroście popytu niebankowych instytucji finansowych na składanie zabezpieczonych lokat 
banki znacznie częściej przenosiły własność lub blokowały na rachunkach w KDPW obligacje 
skarbowe. Nadal sporadycznie zawierano transakcje pod zastaw bonów pieniężnych i nieskar-
bowych instrumentów dłużnych.

Wykres 5.1.28. Struktura zabezpieczeń transakcji warunkowych w Polsce w latach 2004–2007

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych w NBP, KDPW oraz sprawozdawczości banków peł-
niących funkcję DRP.

70,0

38,0

10,5
2,5

77,5

12,0 3,5 2,0

25,0

59,0

88,0 96,0

8,0

81,5 91,0 95,0

1,53,513,5
1,0 3,01,53,0 1,55,0 4,0 2,0

1,0

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
BSB Repo

%

Inne papiery dłu˝ne

0

20

40

60

80

100

Bony pieni´˝neObligacje skarboweBony skarbowe



5

Rynki finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEGO W POlSCE W 2007 R. 179

Struktura terminowa transakcji warunkowych na rynku pieniężnym w Polsce była ściśle zwią-
zana z ich zastosowaniem. Niebankowe instytucje finansowe na kilka dni lokowały wolne środki, 
którymi dysponowały pomiędzy terminami rozliczeń transakcji na rynku kapitałowym. W związku 
z tym przeważały transakcje o terminie zapadalności poniżej siedmiu dni. W 2006 r. ich udziału 
w obrotach netto wyniósł około 90%29, z czego co najmniej połowę stanowiły operacje jedno-
dniowe (O/N, T/N i S/N). Sporadycznie zawierano transakcje o terminie zapadalności powyżej jed-
nego miesiąca, które najczęściej wykorzystuje się w strategiach arbitrażowych. W 2007 r. stano-
wiły one mniej niż 2% obrotów netto na krajowym rynku operacji warunkowych.

Infrastruktura�rynku

Transakcje repo i SBB/BSB były zawierane głównie na nieregulowanym rynku pozagiełdo-
wym. Kontrahenci ustalali warunki transakcji w systemie konwersacyjnym Reuters Direct, telefo-
nicznie lub korzystając z pośrednictwa brokerów głosowych. Operacje warunkowe zabezpieczone 
papierami skarbowymi mogły być także przeprowadzane na elektronicznej platformie MTS Poland. 
W 2007 r. średnia dzienna wartość transakcji zabezpieczonych obligacjami skarbowymi zawartych 
na tej platformie wyniosła 120 mln zł, co stanowiło około 5% obrotów netto na międzybankowym 
rynku transakcji warunkowych. 

Bariery�rozwoju�rynku

Rozwój rynku transakcji warunkowych, charakteryzującego się znacznym udziałem tzw. secu-
rities driven deals o terminie zapadalności dłuższym niż siedem dni oraz płynnym segmentem mię-
dzybankowych operacji repo wykorzystywanych do zarządzania płynnością, jest hamowany przez 
wiele czynników. Większość z nich ma charakter regulacyjny. Na krajowym rynku finansowym nie 
funkcjonuje jednolity i powszechnie akceptowany wzór umowy ramowej dla transakcji repo i SBB/
BSB. Część banków kwestionuje opis stosunków prawnych zawarty w rekomendacji związku Banków 
Polskich30. W polskim prawie nie ma definicji transakcji repo i SBB/BSB, które byłyby stosowane przez 
wszystkich uczestników rynku finansowego. Niestety takiej definicji nie zapisano także w rządowym 
projekcie ustawy, która ma wprowadzić zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. 
Stosowanie różnych dokumentacji prawnych oraz brak jednolitej siatki pojęciowej skutkują brakiem 
jednolitego standardu transakcji typu repo i silną segmentacją rynku.

Atrakcyjność transakcji repo ogranicza sposób opodatkowania tych transakcji i związany 
z tym dualizm podatkowo-księgowy. zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi przy 
sprzedaży papieru wartościowego z jednoczesnym przyrzeczeniem jego odkupu następuje reali-
zacja wyniku finansowego. Jeśli zatem wartość papieru wartościowego stanowiącego zabezpie-
czenie transakcji warunkowej jest wyższa niż cena jego nabycia, to istnieje konieczność odpro-
wadzenia podatku w momencie czasowego przeniesienia własności tego papieru. Ponieważ 
według zasad rachunkowości nie następuje realizacja wyniku finansowego ze sprzedaży aktywów, 
zmusza to uczestników rynku do prowadzenia dwóch niezależnych rejestrów operacji – księgowe-
go i podatkowego. 

Wydaje się, że do stworzenia efektywnego rynku transakcji warunkowych w Polsce koniecz-
ne jest dokonanie zmian w regulacjach podatkowych oraz wprowadzenie do powszechnego użyt-
ku umowy ramowej, spełniającej standardy rozwiniętych rynków finansowych.

29  Dane szacunkowe. W systemach depozytowych operacje SBB/BSB traktuje się jako dwie oddzielne transakcje i dla-
tego trudno jest uzyskać całościowe, jednolite dane o strukturze terminowej transakcji warunkowych.
30  Rekomendacja dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim rynku finansowym, Warszawa 
2001, związek Banków Polskich.
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5.2. Rynek kapitałowy

5.2.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku kapitałowego

W 2007 r. najważniejszymi segmentami rynku kapitałowego w Polsce pozostawały rynek 
akcji oraz rynek obligacji skarbowych. inne segmenty odgrywały zdecydowanie mniejszą rolę. Naj-
szybciej rozwijał się rynek akcji. Wynikało to ze znacznej kapitalizacji spółek zagranicznych i kra-
jowych, które wprowadziły swoje akcje do obrotu na GPW, oraz wzrostu cen akcji. Wartość zadłu-
żenia Skarbu Państwa z tytułu emisji obligacji rynkowych również wzrosła, ale dynamika tego 
wzrostu była niższa niż w poprzednich latach.

Rynek pozaskarbowych instrumentów dłużnych był nadal słabo rozwinięty. istotnie zwięk-
szyła się wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji długoterminowych papierów dłuż-
nych. Nastąpił znaczny wzrost zadłużenia banków komercyjnych z tytułu emisji długoterminowych 
papierów dłużnych. Wynikał on głównie z przeprowadzenia przez dwa podmioty dużych emisji 
obligacji bankowych oraz sprzedaży przez niektóre banki uniwersalne lokat strukturyzowanych 
w formie emisji bankowych papierów wartościowych z wbudowanymi instrumentami pochodny-
mi. W 2007 r. przeprowadzono pierwsze emisje publicznych listów zastawnych na krajowym ryn-
ku. Wartość obligacji komunalnych nie zmieniła się istotnie. Na rynku nadal znajdowały się obli-
gacje NBP o wartości 7,8 mld zł.

Tabela 5.2.1. Wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego w latach 2004–2007 
(w mld zł)

2004 2005 2006 2007

Instrumenty dłużne 248,5 302,9 345,4 388,6

Obligacje rynkowe SP 226,6 278,4 317,0 350,9

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 7,3 8,9 9,8 15,8

Obligacje komunalne 3,1 3,3 3,8 4,1

Długoterminowe bankowe papiery dłużne1 2,7 2,7 5,3 8,3

Listy zastawne 1,0 1,8 1,7 2,4

Obligacje NBP 7,8 7,8 7,8 7,8

Instrumenty udziałowe – akcje 291,7 424,9 635,9 1 080,3

uwaga: dla instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona jest wartością tych instru-
mentów w obiegu, a dla instrumentów udziałowych kapitalizacją spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GPW.
t Dane dla lat 2004–2005 obejmują zobowiązania polskich banków komercyjnych z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 
nominowanych w złotych. Dane dla 2006 i 2007 r. obejmują również wyemitowane przez banki hipoteczne obligacje nominowane 
w walutach obcych oraz obligacje Europejskiego Banku inwestycyjnego.

Źródło: opracowanie NBP podstawie danych MF, NBP, GPW, Fitch Polska.

5.2.2. Rynek długoterminowych papierów dłużnych

5.2.2.1.�Obligacje�skarbowe

Wielkość�rynku

Emisja obligacji skarbowych była głównym instrumentem finansowania potrzeb pożyczko-
wych budżetu państwa. W 2007 r. wartość obligacji skarbowych w obiegu wzrosła w porównaniu 
z 2006 r. o 10,1% i na koniec grudnia wyniosła 357,6 mld zł. zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu 
emisji obligacji skarbowych rosło szybciej niż zadłużenie krajowe ogółem (4,8%) oraz szybciej niż 
zadłużenie zagraniczne (1,8%). 

Rynek obligacji skarbowych był największym segmentem krajowego rynku papierów dłuż-
nych. Na koniec 2007 r. udział rynkowych obligacji skarbowych w całym rynku długoterminowych 
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papierów dłużnych wyniósł 90,3% (w 2006 r. 91,8%). Dominacja ta wynikała zarówno ze skali 
potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, jak i z niskiego stopnia rozwoju pozostałych segmentów 
krajowego rynku instrumentów dłużnych. W strefie euro, gdzie rynek nieskarbowych papierów 
dłużnych jest znacznie lepiej rozwinięty, udział obligacji skarbowych w rynku papierów dłużnych 
wyniósł na koniec 2007 r. 42,3%31.

Struktura�rynku

Struktura rynku obligacji skarbowych według rodzaju wyemitowanych instrumentów była 
zbliżona do tej, jaka najczęściej występuje na rozwiniętych rynkach kapitałowych krajów o stabilnej 
inflacji. Podstawowym instrumentem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa były 
obligacje o stałym oprocentowaniu. Na koniec 2007 r. ich wartość wyniosła 289,3 mld zł. Stano-
wiły one 80,9% wszystkich obligacji w obiegu (wykres 5.2.1) i 82,4% obligacji rynkowych. W stre-
fie euro udział obligacji o stałym oprocentowaniu w zadłużeniu z tytułu długoterminowych papie-
rów dłużnych był nieco wyższy i na koniec 2007 r. wyniósł 90,8%. Duży udział obligacji o stałym 
oprocentowaniu w strukturze zadłużenia wynikał ze zmniejszenia ryzyka stopy procentowej oraz 
z niższej premii, którą emitent płaci inwestorom za ryzyko płynności instrumentów. Ceny obligacji 

31  Dane Eurostatu dla papierów dłużnych nominowanych w euro.

Tabela 5.2.2. Zadłużenie Skarbu Państwa w latach 2004–2007 (w mld zł, wg stanów na koniec 
okresów)

2004 2005 2006 2007

Zadłużenie Skarbu Państwa 402,9 440,2 478,5 501,5

I. Zadłużenie krajowe 291,7 315,5 352,3 380,4

1. Dług z tytułu papierów skarbowych 286,9 312,0 350,5 380,2

1.1. Bony skarbowe 46,9 24,4 25,8 22,6

1.2. Obligacje skarbowe 240,0 287,6 324,7 357,6

1.2.1. Obligacje rynkowe 226,6 278,4 317,0 350,9

1.2.2. Obligacje oszczędnościowe 9,1 8,6 7,2 6,3

1.2.3. Obligacje nierynkowe 4,3 0,6 0,5 0,4

uwaga: kategoria „Obligacje nierynkowe” obejmuje obligacje restrukturyzacyjne wyemitowane w latach 1993–1994, by zwiększyć fun-
dusze własne i rezerwy 10 banków oraz obligacje z 1996 r., których emisja miała na celu zwiększenie funduszy własnych BGŻ. Na koniec 
2007 r. w obiegu pozostawały już tylko te drugie obligacje.

Źródło: MF.

Wykres 5.2.1. Struktura obligacji skarbowych w obiegu w latach 2004–2007 (wg stanów 
zadłużenia na koniec okresów)

Źródło: MF.
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o stałym oprocentowaniu charakteryzują się bowiem większą zmiennością i przez to częściej są 
przedmiotem operacji spekulacyjnych. 

Wśród obligacji o stałym oprocentowaniu dominowały papiery 2-, 5-, 10-letnie przeznaczo-
ne głównie dla inwestorów instytucjonalnych. W 2007 r. zakres emitowanych instrumentów o sta-
łym oprocentowaniu rozszerzono o obligacje 30-letnie. Strategia emisji była ukierunkowana na 
zwiększanie zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji o długim pierwotnym okresie do wyku-
pu – 10- i 20-letnich – oraz ograniczanie udziału instrumentów o krótkim terminie zapadalności 
(obligacji dwuletnich, zerokuponowych). W rezultacie średni okres do wykupu rynkowych obli-
gacji skarbowych wydłużył się z 4,23 roku na koniec 2006 r. do 4,59 roku na koniec 2007 r. 

zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu emisji obligacji rynkowych o zmiennym oprocentowaniu 
zwiększyło się w porównaniu z 2006 r. o 37,5% i na koniec grudnia osiągnęło wartość 53,3 mld zł. 
Rozwojowi tego segmentu rynku obligacji skarbowych sprzyjał wzrost inflacji i stóp procentowych. 
Mimo wysokiej dynamiki wzrostu (prawie sześciokrotnie wyższej niż w przypadku obligacji o sta-
łym oprocentowaniu) instrumenty te były wykorzystywane przez Skarb Państwa w stosunkowo 
niewielkim stopniu (wykres 5.2.1).

W 2007 r. nastąpiły istotne zmiany w strukturze terminowej obligacji o zmiennym oprocen-
towaniu. Dwukrotnie zwiększył się udział papierów o najdłuższym okresie wykupu – obligacji 
10-letnich. W 2007 r. wzrost zadłużenia z tytułu tych obligacji wynikał głównie z ich sprzedaży 
w trybie przetargów, a nie – jak w poprzednich latach – z konwersji zobowiązań Skarbu Państwa 
(przejętych od zuS) wobec OFE. Obligacje hurtowe siedmioletnie ze względu na brak nowych emi-
sji przestały być głównym instrumentem dłużnym na rynku obligacji o zmiennym oprocentowaniu 
(tabela 5.2.4). W 2007 r. zostały w pełni wykupione obligacje trzyletnie hurtowe, w przypadku 
których podstawą wyliczenia wysokości oprocentowania była stawka WiBOR 3M. 

W 2007 r. dynamicznie rozwijał się także segment rynkowych obligacji indeksowanych do 
inflacji. ich wartość wzrosła o 26,5% i na koniec grudnia wyniosła 8,2 mld zł. Stanowiło to zale-
dwie 2,3% obligacji rynkowych pozostających w obiegu na krajowym rynku. Wysoka dynamika 
wzrostu zadłużenia z tytułu obligacji rynkowych indeksowanych do inflacji była m.in. skutkiem 
niskiej bazy oraz realizacji strategii Ministerstwa Finansów polegającej na wydłużaniu okresu do 
wykupu emitowanych papierów skarbowych (obligacje indeksowane mają pierwotny termin zapa-
dalności 12 lat). W 2007 r. zmniejszył się popyt na tego rodzaju papiery wartościowe ze strony 
inwestorów zagranicznych. Mimo że udział nierezydentów w strukturze nabywców obligacji indek-
sowanych do inflacji obniżył się z 80,3% na koniec 2006 r. do 45,6% na koniec 2007 r., to i tak 
pozostali oni największą grupą inwestorów na tym rynku. 

W obiegu znajdowały się także obligacje oszczędnościowe o wartości 6,3 mld zł, których 
emisje są kierowane głównie do inwestorów indywidualnych, a od 2006 r. również do stowarzy-
szeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji wpisanych do rejestru sądowego 

Tabela 5.2.3. Struktura zadłużenia SP z tytułu obligacji rynkowych o stałym oprocentowaniu 
w latach 2005–2007 (wg stanów na koniec okresów)

Rodzaj obligacji wg pierwotnego 
terminu do wykupu

Wa�tość obligacji (mld zł) St�uktu�a obligacji (w �)

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Obligacje 2-letnie zerokuponowe 57,1 52,5 38,3 23,6 19,3 13,2

Obligacje 5-letnie 86,7 88,1 105,3 35,9 32,4 36,4

Obligacje 10-letnie 85,7 112,4 122,4 35,4 41,4 42,3

Obligacje 20-letnie 6,4 13,4 18,4 2,7 4,9 6,4

Obligacje 30-letnie – – 1,0 – – 0,3

Obligacje detaliczne 3,2 2,7 1,4 1,3 1,0 0,5

Obligacje 10-letnie skonwertowane 2,6 2,6 2,6 1,1 0,9 0,9

Ogółem 241,7 271,8 289,3 100,0 100,0 100,0

Źródło: MF.
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(w przypadku nierezydentów wpisanych do innego rejestru urzędowego). Obligacje oszczędno-
ściowe nie są wprowadzane do obrotu na rynku wtórnym. instrumenty te są ewidencjonowane 
w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji, którym od 2003 r. jest PKO 
BP. Wartość zadłużenia z tytułu obligacji oszczędnościowych od trzech lat systematycznie maleje. 
Rozszerzenie w 2006 r. listy podmiotów uprawnionych do nabywania obligacji oszczędnościowych 
o inne grupy inwestorów niż krajowe osoby fizyczne nie przyczyniło się do zwiększenia zaintere-
sowania tymi papierami. Papiery te były dalej nabywane prawie w całości przez krajowe osoby 
fizyczne, które na koniec 2007 r. zgromadziły 99,6% wartości obligacji oszczędnościowych.

Przyczyną małego popytu na obligacje oszczędnościowe było to, że inwestorzy indywidual-
ni woleli lokowanć nadwyżki finansowe na rynku kapitałowym za pośrednictwem instytucji wspól-
nego inwestowania. W pierwszym półroczu takie inwestycje przynosiły bowiem wyższe stopy 
zwrotu niż obligacje oszczędnościowe. W drugiej połowie 2007 r. środki gospodarstw domowych 
wycofywane z rynku kapitałowego były lokowane w bankach, mimo że oprocentowanie obligacji 
oszczędnościowych było wyższe niż oprocentowanie odpowiednich depozytów bankowych. Na 
przykład w grudniu 2007 r. oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych o pierwot-
nym terminie powyżej jednego roku kształtowało się na poziomie około 4,0%, podczas gdy opro-
centowanie dwuletnich obligacji oszczędnościowych wynosiło 5,3%, czteroletnich indeksowanych 
6,0%, emerytalnych 10-letnich 6,75%32. Na małe zainteresowanie obligacjami oszczędnościowymi 
wpływały intensywna akcja reklamowa banków dotycząca oprocentowania lokat oraz ograniczony 
dostęp do informacji na temat obligacji oszczędnościowych. Dodatkową przyczyną był ograniczo-
ny dostęp do potencjalnych inwestorów (sprzedaż obligacji tylko w jednym banku). 

32  Obligacje emerytalne i czteroletnie są obligacjami indeksowanymi. Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowe-
go jest obliczana jako 12-miesięczna stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, powiększona o określoną mar-
żę. Przedstawione średnie oprocentowanie obligacji emerytalnych jest oprocentowaniem w pierwszym roku odsetkowym. 
W następnych okresach odsetkowych marża była obniżana.

Tabela 5.2.4. Struktura zadłużenia SP z tytułu obligacji rynkowych o zmiennym oprocen-
towaniu w latach 2005–2007

Rodzaj obligacji wg 
pierwotnego terminu  
do wykupu

Wa�tość obligacji
(w mld zł) St�uktu�a obligacji (w �)

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Obligacje 3-letnie detaliczne 3,5 2,8 2,3 10,9 7,3 4,4

Obligacje 3-letnie hurtowe 6,7 4,6 – 21,1 11,8 –

Obligacje 7-letnie hurtowe 9,1 19,7 19,7 28,4 50,7 36,9

Obligacje 10-letnie hurtowe 11,9 11,0 30,5 37,3 28,3 57,3

Emisje typu private placement 0,8 0,8 0,8 2,3 1,9 1,4

Ogółem 31,9 38,8 53,3 100,0 100,0 100,0

Źródło: MF.

Tabela 5.2.5. Struktura obligacji oszczędnościowych w latach 2005–2007 (wg stanu zadłużenia 
na koniec okresów) 

Rodzaj obligacji wg pierwotnego terminu  
do wykupu

Wa�tość obligacji
(w mld zł)

Struktura obligacji  
(w �)

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu 7,9 6,4 5,2 92,0 89,3 82,9

Obligacje 4-letnie indeksowane 0,6 0,6 0,6 6,5 7,9 8,7

Obligacje 10-letnie emerytalne 0,1 0,2 0,5 1,5 2,8 8,4

Ogółem 8,6 7,2 6,3 100,0 100,0 100,0

Źródło: MF.
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Rynek�pierwotny

Poprawa sytuacji budżetu państwa spowodowała, że po raz pierwszy w bieżącej dekadzie 
zmniejszyła się skala emisji obligacji skarbowych. W 2007 r. wyemitowano obligacje skarbowe 
o wartości 84,7 mld zł, tj. o 18% mniejszej w porównaniu z 2006 r. Spadek wartości nowych emi-
sji dotyczył zarówno obligacji oszczędnościowych, jak i obligacji hurtowych33 (wykres 5.2.2).

W 2007 r. nie zaszły istotne zmiany w organizacji rynku pierwotnego obligacji skarbowych. 
Forma emisji zależała od rodzaju instrumentu. Obligacje rynkowe o charakterze hurtowym były 
oferowane w trybie przetargów obsługiwanych przez NBP dla Dealerów Skarbowych Papierów 
Wartościowych (DSPW). Sprzedaż rynkowych obligacji detalicznych oraz obligacji oszczędnościo-
wych przeprowadzano za pośrednictwem sieci oddziałów banku PKO BP. Oprócz wyżej wymie-
nionych standardowych form emisji w 2007 r. Ministerstwo Finansów organizowało specjalne 
przetargi obligacji skarbowych o oprocentowaniu zmiennym przeznaczonych dla Otwartych Fun-
duszy Emerytalnych. W ten sposób Skarb Państwa spłacał przejęte od zuS zobowiązania z tytułu 
składek nieprzekazanych do funduszy emerytalnych. W 2007 r. w ramach takich przetargów Mini-
sterstwo Finansów przekazało OFE obligacje o wartości 1,4 mld zł.

Podstawową formą oferowania obligacji hurtowych na rynku pierwotnym były przetargi 
sprzedaży. Jednak w ostatnich latach obserwuje się spadek znaczenia tej formy wprowadzania 
obligacji skarbowych na rynek. W 2007 r. Ministerstwo Finansów sprzedało na takich przetargach 
64,3% wyemitowanych skarbowych obligacji hurtowych (o wartości 52,6 mld zł). W 2006 r. odse-

33  Obligacje hurtowe są oferowane wyłącznie instytucjom finansowym. Obligacje detaliczne są natomiast sprzedawane 
głównie inwestorom indywidualnym. Kategoria ta obejmuje obligacje oszczędnościowe oraz rynkowe obligacje deta-
liczne, które są przedmiotem obrotu na GPW lub RPW-CeTO.

Wykres 5.2.2. Wartość emisji brutto obligacji skarbowych na rynku krajowym w latach 2004–2007

Źródło: dane NBP i MF.
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tek ten wyniósł 71,3%, a w 2005 r. 80,8%. W zarządzaniu długiem publicznym Ministerstwo 
Finansów coraz częściej wykorzystywało przetargi zamiany. Taki tryb emisji obligacji skarbowych 
ogranicza ryzyko refinansowania, gdyż pozwala dokonać wykupu obligacji, bez angażowania środ-
ków pieniężnych oraz sprzyja tworzeniu dużych, potencjalnie bardzo płynnych emisji (tzw. emisji 
benchmarkowych). W 2007 r. pomimo spadku wartości emitowanych obligacji nastąpił wzrost ich 
sprzedaży w ramach przetargów zamiany. W tej formie sprzedano papiery o wartości 27,8 mld zł 
(w 2006 r. 27,4 mld zł). Oferowano głównie obligacje o długich pierwotnych okresach do wyku-
pu. W 2007 r. średni okres do wykupu obligacji skarbowych sprzedanych na przetargach zamiany 
wyniósł 7,9 roku, a obligacji rynkowych sprzedanych na standardowych przetargach 7,2 roku. 

W 2007 r. wprowadzono na rynek dziewięć obligacji hurtowych (w 2006  r. 11 obligacji). 
Kontynuowana była polityka zwiększania wartości pojedynczych emisji tak, aby minimalna war-
tość średnio- i długoterminowych obligacji pozostających w obiegu osiągnęła równowartość 5 mld 
euro, przy której emisję uznaje się za benchmarkową. Na koniec 2007 r. warunek ten spełniało 
11 emisji (w 2006 r. osiem emisji), w tym dwie emisje obligacji o oprocentowaniu zmiennym. 
Wzrost liczby emisji o wartości emisji powyżej 5 mld euro miał w dwóch przypadkach charakter 
statystyczny (wynikał z umocnienia złotego).

Podobnie jak w 2006 r. ofertom sprzedaży obligacji hurtowych towarzyszył bardzo duży 
popyt. W 2007 r. wartość ofert kupna stanowiła trzykrotność wartości zaoferowanych obligacji. 
Strukturalna nadwyżka popytu nad podażą wynika m.in. z aukcyjnego systemu ustalania cen obli-
gacji na rynku pierwotnym. W takim systemie banki pełniące funkcję DSPW, aby optymalizować 
cenę nabycia, zgłaszają po kilka ofert z różnymi cenami. W 2007 r. najwyższy popyt mierzony rela-
cją ofert kupna do ofert sprzedaży zgłoszono na 12-letnie obligacje indeksowane (tabela 5.2.6). 

Na rynku pierwotnym obligacji detalicznych (rynkowych i oszczędnościowych) sytuacja 
była odmienna. Mimo że wartość obligacji detalicznych zaoferowanych przez MF była w 2007 r. 
niższa o 900 mln zł w porównaniu z 2006 r. i wyniosła 16,5 mld zł, obniżyła się relacja popytu 
do podaży. W 2007 r. oferty kupna stanowiły jedynie 17,9% zaoferowanych obligacji detalicz-
nych (w 2006 r. 23,6%). 

Rynek�wtórny

W opinii inwestorów polski rynek obligacji skarbowych był w 2007 r. szóstym pod wzglę-
dem płynności rynkiem wśród krajów określanych jako emerging markets (po rynkach w Meksyku, 
Brazylii, Argentynie, RPA, Turcji)34. W 2007 r. utrzymywała się tendencja do wzrostu obrotów na 
krajowym rynku obligacji skarbowych. W porównaniu z 2006 r. obroty netto35 zwiększyły się 
o 12,3%, jednak dynamika wzrostu była niższa niż w poprzednich dwóch latach (wykres 5.2.4). 

34  EMTA Survey: Emerging markets debt trading at US$ 6.489 trillion in 2007, New york 2008, EMTA.
35  Prezentowane w tej części raportu obroty netto obligacjami skarbowymi stanowią sumę wartości transakcji bezwa-
runkowych oraz transakcji warunkowych liczonych według wartości wymiany początkowej.

Tabela 5.2.6. Popyt na obligacje hurtowe na przetargach w latach 2006–2007

Typ obligacji
Wa�tość ofe�t zakupu   

(w mld zł)
Wa�tość ofe�t sp�zedaży

(w mld zł)
Relacja ofert zakupu  
do ofe�t sp�zedaży

2006 2007 2006 2007 2006 2007

O zmiennym oprocentowaniu1 29,87 39,72 8,56 9,80 3,49 4,05

10-letnie o stałym oprocentowaniu 27,63 16,49 8,72 7,56 3,17 2,18

2-letnie zerokuponowe 86,87 36,47 28,62 13,30 3,04 2,74

5-letnie o stałym oprocentowaniu 60,83 56,49 21,44 17,60 2,84 3,21

12-letnie indeksowane 4,60 6,26 2,00 1,10 2,30 5,69

20-letnie o stałym oprocentowaniu 4,60 5,62 2,34 2,90 1,97 1,94

30-letnie o stałym oprocentowaniu – 3,03 – 1,00 – 3,03

1 W 2006 r. sprzedawane były 7-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu, a w 2007 r. 10-letnie.

Źródło: MF.
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Średnia dzienna36 wartość transakcji na rynku obligacji skarbowych w 2007 r. wyniosła 17,2 mld  zł 
(kwota ta obejmuje także operacje między nierezydentami zarejestrowane w KDPW), z czego 
mniej niż połowę stanowiły operacje bezwarunkowe, które najlepiej odzwierciedlają płynność ryn-
ku. Wskaźnik płynności obligacji skarbowych liczony dla transakcji bezwarunkowych wyniósł 0,53 
i był o 0,01 niższy w porównaniu z 2006 r. (wykres 5.2.5).

Do mniejszego wzrostu obrotów na rynku operacji bezwarunkowych przyczyniły się wzrost 
rentowności obligacji (spadek cen papierów zazwyczaj ogranicza aktywność inwestorów na ryn-
ku wtórnym) oraz zahamowanie silnego wzrostu zaangażowania inwestorów zagranicznych. Nie-
rezydenci są bowiem aktywniejszymi inwestorami w porównaniu z podmiotami krajowymi, 
w szczególności funduszami emerytalnymi. udział nierezydentów w transakcjach bezwarunko-
wych w 2007 r. wyniósł 39,7%, podczas gdy posiadane przez nich obligacje stanowiły 22,1% ryn-
kowych obligacji skarbowych pozostających w obiegu. 

Rozwojowi rynku wtórnego obligacji skarbowych towarzyszyły zmiany w strukturze rodza-
jowej transakcji. W 2007 r. wartość transakcji warunkowych (sell-buy-back oraz repo) po raz pierw-

36  W 2005 r. i 2006 r. liczba dni roboczych wyniosła 252, a w 2007 r. 251.

Wykres 5.2.4. Średnia dzienna wartość transakcji na rynku obligacji skarbowych w latach 
2004–2007

uwaga: wartość transakcji warunkowych będąca częścią wartości transakcji ogółem liczona była według wartości wymiany począt-
kowej. Średnie dzienne obroty obliczono przy uwzględnieniu liczby dni roboczych: w 2004 r. 247 dni, w 2005 i 2006 r. 252 dni, 
w 2007 r. 251 dni.

Źródło: obliczono na podstawie danych KDPW.
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szy przewyższyła wartość transakcji bezwarunkowych. Transakcje warunkowe były zawierane pra-
wie wyłącznie przez rezydentów (około 98% udziału w obrotach). Operacje sell-buy-back stano-
wiły 86% transakcji warunkowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi. Aktywność w seg-
mencie operacji warunkowych była skutkiem dużego popytu ze strony niebankowych instytucji 
finansowych na składanie w bankach lokat zabezpieczonych papierami wartościowymi. Na wyso-
ką wartość transakcji warunkowych wpływały także zmiany w strukturze zabezpieczeń tych ope-
racji (coraz rzadsze wykorzystywanie bonów skarbowych) oraz ich krótki termin zapadalności. Dla 
transakcji typu sell-buy-back wynosił on w 2007 r. średnio sześć dni (od momentu zawarcia trans-
akcji do rozliczenia wymiany końcowej). 

Głównymi uczestnikami rynku wtórnego obligacji skarbowych były banki krajowe, na które 
przypadła ponad połowa obrotów brutto (wykres 5.2.6). Wiąże się to z pełnieniem przez te pod-
mioty funkcji DSPW oraz przyjmowaniem od niebankowych instytucji finansowych krótkotermino-
wych lokat w formie operacji sell-buy-back, których przedmiotem są obligacje skarbowe. O ile 
w segmencie operacji bezwarunkowych wartość transakcji banków oraz nierezydentów były 
podobne (udział każdej z tych grup inwestorów w obrotach brutto wynosił około 40%), o tyle 
w segmencie operacji warunkowych dominowały transakcje z udziałem banków krajowych. ich 
kontrahentami w transakcjach sell-buy-back oraz repo były najczęściej fundusze inwestycyjne.

Wykres 5.2.6. Struktura podmiotowa obrotów brutto na rynku wtórnym obligacji skarbowych 
w 2007 r. 

Źródło: opracowano na podstawie danych MF.
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Wykres 5.2.7. Miesięczna wartość transakcji obligacjami skarbowymi na rynku wtórnym MTS 
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uwaga: wartość transakcji warunkowych będących składnikiem wartości transakcji ogółem była liczona według wartości wymiany 
początkowej. 

Źródło: obliczono na podstawie danych KDPW.
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Obrót obligacjami skarbowymi odbywał się na trzech rynkach: nieregulowanym rynku OTC, 
platformie elektronicznej MTS Poland oraz Giełdzie Papierów Wartościowych37. W Polsce, podob-
nie jak w większości krajów unii Europejskiej, obroty koncentrowały się na nieregulowanym rynku 
OTC, na którym transakcje są zawierane najczęściej za pośrednictwem terminali Reuters Direct lub 
brokerów głosowych (wykres 5.2.7). Spośród trzech funkcjonujących rynków tylko na rynku nie-
regulowanym OTC odnotowano wzrost obrotów. Wartość transakcji bezwarunkowych zwiększyła 
się na nim o 9,0%, a warunkowych o 18,3%. W rezultacie udział transakcji zawartych na rynku OTC 
w obrotach ogółem ponownie wzrósł (tabela 5.2.7).

W 2007 r. po raz pierwszy od czasu powstania platformy elektronicznej MTS Poland spadły 
średnie dzienne obroty netto obligacjami skarbowymi na tym rynku i wyniosły 0,52 mld zł. Stało 
się tak mimo wzrostu liczby uczestników tego rynku z 29 na koniec 2006 r. do 32 na koniec 
2007 r.38 inwestorzy preferowali bowiem rynek OTC, charakteryzujący się większą płynnością 
i umożliwiający szybsze zawarcie transakcji. ze względu na malejącą płynność na platformie elek-
tronicznej w 2007 r. cztery banki zagraniczne niepełniące funkcji DSPW obniżyły status uczest-
nictwa na MTS Poland z market-makera na market-takera39. istotnym czynnikiem podtrzymującym 
aktywność banków na rynku MTS Poland było uwzględnianie zawartych na nim transakcji w kon-
kursie na wybór DSPW oraz wydłużenie okresu objętego tym konkursem do jednego roku. Kon-
kurs na wybór DSPW w 2008 r. odbywał się od 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r. We 
wcześniejszych latach konkurs trwał 9, a później 10 miesięcy, co powodowało, że w miesiącach 
nieobjętych oceną aktywność uczestników platformy elektronicznej istotnie się obniżała. 

W dniu 19 grudnia 2007 r. uruchomiony został Segment instytucjonalny Rynku MTS Poland. 
Będą w nim działać banki pełniące funkcje market-makera oraz inwestorzy kwalifikowani. W cha-
rakterze inwestora kwalifikowanego został dopuszczony do rynku jeden fundusz emerytalny. 
Poszerzenie grona uczestników rynku o inwestorów kwalifikowanych niebędących aktywnymi 
uczestnikami rynku OTC może przyczynić się do wzrostu znaczenia platformy MTS w obrotach na 
krajowym rynku obligacji skarbowych.

Inwestorzy

W 2007 r. nastąpiły istotne zmiany w strukturze nabywców obligacji skarbowych. Główną 
grupą inwestorów na krajowym rynku obligacji skarbowych po raz pierwszy zostały fundusze eme-
rytalne, które zwiększyły swoje zaangażowanie o ponad 13,6 mld zł (wykres 5.2.8). ich udział 
w strukturze nabywców obligacji skarbowych wzrósł do 23,2% i był wyższy niż udział nierezyden-
tów. Systematyczny dopływ środków do funduszy emerytalnych i stosunkowo ograniczony wybór 

37  Transakcje obligacjami skarbowymi mogą być zawierane również na Rynku Papierów Wartościowych CeTO (poza-
giełdowy rynek regulowany) oraz na Warszawskiej Giełdzie Towarowej. Obroty obligacjami skarbowymi na tych rynkach 
w 2007 r., tak jak w poprzednich latach, były znikome.
38  Wśród nich na koniec 2007 r. było 14 uczestników zagranicznych (na koniec 2006 r. 12).
39  zgodnie z regulacjami Rynku MTS Poland jego uczestnicy mogą działać jako: market-maker – wystawiający własne 
oferty kupna i sprzedaży papierów skarbowych z określoną minimalną jednostką kwotowania i spreadem nieprzekracza-
jącym maksymalnego spreadu określonego Regulaminem MTS Poland oraz market-taker – składający wyłącznie dyspozy-
cje akceptujące w całości lub części oferty market-makerów.

Tabela 5.2.7. Udział poszczególnych rynków w obrotach obligacjami skarbowymi w latach 
2006–2007 (w %)

Rynek OTC MTS Poland GPW

Obroty ogółem w 2006 r. 95,7 4,2 0,1

– transakcje bezwarunkowe 48,5 2,9 0,1

– transakcje warunkowe 47,2 1,3 –

Obroty ogółem w 2007 r. 97,0 3,0 0,0

– transakcje bezwarunkowe 47,2 2,3 0,0

– transakcje warunkowe 49,8 0,7 –

Źródło: obliczono na podstawie danych KDPW.
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instrumentów, w które mogą inwestować, wymuszały zakupy papierów skarbowych przez te pod-
mioty. Do funduszy emerytalnych kierowano też dodatkowe emisje obligacji, co wiązało się ze spła-
tą zobowiązań zuS wobec członków OFE przejętych przez Skarb Państwa. W strukturze portfela 
obligacji funduszy emerytalnych dominowały instrumenty o stałym oprocentowaniu, jednak ich 
udział zmniejszył do 83,0% na koniec 2007 r. Duration portfela hurtowych obligacji skarbowych 
w posiadaniu tych instytucji wyniosło około 3,2 roku i było najniższe wśród portfeli inwestorów 
instytucjonalnych zaangażowanych na krajowym rynku skarbowych papierów wartościowych. 

Drugą grupą inwestorów stały się krajowe banki komercyjne, które zwiększyły swoje port-
fele obligacji przede wszystkim w dwóch ostatnich miesiącach 2007 r. W strukturze portfela obli-
gacji skarbowych banków komercyjnych, podobnie jak w portfelach OFE, dominowały obligacje 
o stałym oprocentowaniu. ich udział ich na koniec 2007 r. wyniósł 74,6% i był o 3,4 pkt proc. niż-
szy niż na koniec 2006 r. 

W 2007 r. inwestorzy zagraniczni przestali być najważniejszą grupą nabywców obligacji 
skarbowych. Mimo że wartość portfela inwestorów zagranicznych na koniec 2007 r. (74,5 mld zł) 
nie zmieniła się (74,4 mld zł w 2006 r.), ich udział w finansowaniu zadłużenia Skarbu Państwa z ty-

Wykres 5.2.8. Inwestorzy na rynku obligacji skarbowych w latach 2006–2007 (wg stanu 
zadłużenia na koniec okresów)

Źródło: obliczono na podstawie danych MF.
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tułu emisji obligacji zmniejszył się o ponad 1 pkt proc. (wykres 5.2.9). Stało się tak przede wszyst-
kim wskutek istotnego ograniczenia zaangażowania banków zagranicznych. Banki zagraniczne 
sprzedawały polskie obligacje skarbowe głównie ze względu na wzrost rentowności polskich obli-
gacji skarbowych (wynikający ze wzrostu stopy referencyjnej NBP, oczekiwań na kolejne podwyżki 
stóp procentowych i wyższą premię za ryzyko) oraz rosnącą awersję do ryzyka na międzynarodo-
wym rynku finansowym (wykres 5.2.10). Wartość portfela obligacji w posiadaniu banków zagra-
nicznych zmniejszyła się o ponad połowę (z 33,7 mld zł na koniec 2006 r. do 16,1 mld zł na koniec 
2007 r.). Jednocześnie zagraniczne podmioty niebankowe, które mają znacznie dłuższy niż banki 
horyzont inwestycyjny, zwiększały swoje inwestycje na krajowym rynku obligacji. Na koniec 2007 r. 
posiadały polskie obligacje o wartości 58,4 mld zł (na koniec 2006 r. 40,7 mld zł). Najbardziej 
zwiększył się udział zagranicznych podmiotów niebankowych w strukturze nabywców (o 3,8 pkt 
proc. do 16,3%.) 

W 2007 r. inwestycje na krajowym rynku obligacji skarbowych zwiększyły ponownie zakła-
dy ubezpieczeń i fundusze inwestycyjne, choć ich udziały w strukturze nabywców nie zmieniły się 
istotnie. Wzrost zaangażowania tych instytucji finansowych w obligacje skarbowe wynikał z du-
żego zainteresowania gospodarstw domowych lokowaniem środków w tytuły uczestnictwa fun-
duszy inwestycyjnych oraz zakupem ubezpieczeń na życie z uFK.

5.2.2.2.�Obligacje�komunalne

Rynek obligacji komunalnych należy do najmniejszych segmentów krajowego rynku kapi-
tałowego. W strefie euro udział obligacji sektora other general government w rynku długotermi-
nowych papierów dłużnych na koniec 2007 r. wyniósł 3,1%40, w Polsce zaś 1,0%.

Wielkość�rynku

Wartość obligacji komunalnych w obiegu wzrosła o 7,5% w porównaniu z 2006 r. zadłużenie 
jednostek samorządu terytorialnego (JST) z tytułu dłużnych papierów wartościowych na koniec 
2007 r. wyniosło 4,1 mld zł, z czego zdecydowaną większość (87,8%) stanowiły papiery długoter-
minowe kierowane na rynek nieregulowany41. Najważniejszym czynnikiem rozwoju rynku obligacji 
komunalnych w ostatnich latach było realizowanie przez JST wielu projektów związanych z ochro-
ną środowiska i infrastrukturą drogową. Emisje obligacji pozwalały na pozyskanie środków na wkład 
własny na inwestycje współfinansowane z funduszy strukturalnych uE. W 2007 r. samorządy lokal-
ne wyemitowały obligacje o wartości około 900 mln zł. Dominowały emisje w trybie oferty niepu-
blicznej (92,4% wartości instrumentów sprzedawanych na rynku pierwotnym w 2007 r.) o bardzo 

40  Papiery dłużne sektora samorządowego i ubezpieczeń społecznych (ang. social security funds). Dane Eurostatu doty-
czą obligacji nominowanych w euro znajdujących się w obiegu na koniec 2007 r.
41  Na koniec 2007 r. zadłużenie z tytułu instrumentów krótkoterminowych stanowiło 1,1% zadłużenia JST z tytułu emi-
sji papierów wartościowych.

Wykres 5.2.10. Obligacje skarbowe w posiadaniu inwestorów zagranicznych w latach 2006–2007 

Źródło: MF.
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małych wartościach. Wartość pojedynczej emisji wynosiła od 100 tys. zł do 125 mln zł, przy śred-
niej wartości emisji 2 mln zł. W 2007 r. w trybie oferty publicznej przeprowadzono jedną emisję. 
Miasto Rybnik sprzedało obligacje komunalne o wartości 40,5 mln zł.

Na spadek dynamiki rozwoju rynku obligacji komunalnych w stosunku do 2006 r. wpłynęła 
głównie poprawa sytuacji finansowej samorządów lokalnych. W 2007 r. JST osiągnęły nadwyżkę 
budżetową o wartości 2,3 mld zł, podczas gdy w 2006 r. odnotowały 3,0 mld deficytu. Ponadto 
duże zapotrzebowanie na usługi budowlano-montażowe oraz wzrost cen materiałów utrudniały 
realizację projektów infrastrukturalnych, które częściowo miały być finansowane emisją obligacji. 
W 2007 r. plan wydatków na cele inwestycyjne został wykonany tylko w 84,9%. 

Podstawowym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych JST pozostawały kredyty i po-
życzki. ich udział w zobowiązaniach JST wyniósł 83,6%. udział zadłużenia z tytułu emisji papie-
rów wartościowych w zadłużeniu ogółem JST wzrósł z 15,1% na koniec 2006 r. do 15,7% na koniec 
2007 r. Emisje obligacji komunalnych są bardzo często obejmowane przez banki będące ich orga-
nizatorami, a więc de facto stanowią substytut kredytu. Dla JST główną zaletą tej formy finanso-
wania jest krótka i prosta procedura przeprowadzenia emisji. Wybór organizatora emisji papierów 
dłużnych nie podlega bowiem przepisom ustawy o zamówieniach publicznych42. zaciąganie kre-
dytu przez jednostkę samorządową wiąże się natomiast z wymogiem przeprowadzenia przetargu, 
co znacznie wydłuża czas pozyskania potrzebnych środków. innymi atrakcyjnymi cechami emisji 
obligacji w porównaniu z kredytem bankowym są m.in.: brak konieczności ustanawiania zabez-
pieczenia, dłuższy horyzont finansowania i dłuższa karencja spłaty oraz dotarcie do większej licz-
by pożyczkodawców, co umożliwia sfinansowanie dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych. 

Struktura�rynku

W Polsce główną grupą emitentów obligacji komunalnych są miasta na prawach powiatów, 
choć ich udział w rynku systematycznie maleje (tabela 5.2.8). związki jednostek samorządu tery-
torialnego nie wyemitowały dotychczas dłużnych papierów wartościowych. Przeprowadzanie 
przez JST wspólnych emisji przyczyniłoby się do rozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce. 
Skutkiem małych potrzeb pożyczkowych gmin i powiatów oraz związanej z tym niewielkiej skali 
pojedynczych emisji są bowiem mała płynność i segmentacja rynku wtórnego, co ogranicza popyt 
na te instrumenty ze strony niebankowych instytucji finansowych. 

Na koniec 2007 r. średni pierwotny okres zapadalności obligacji komunalnych pozostających 
w obiegu wynosił 7,3 roku, przy czym najdłuższy horyzont inwestycyjny (średnio 10 lat) miały emi-
sje województw. W strukturze terminowej dominowały obligacje o pierwotnym okresie wykupu 

42  Przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których 
przedmiotem są: usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub 
innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiają-
cego środków pieniężnych lub kapitału (art 4. pkt 3 lit. j).

Wykres 5.2.11. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych w latach 2000–2007

Źródło: MF.
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od 5 do 10 lat. Stanowiły one 69,8% wartości instrumentów znajdujących się w obrocie. udział 
w rynku papierów dłużnych o pierwotnym terminie wykupu do 5 lat wyniósł 10,6%, a o terminie 
powyżej 10 lat – 19,7%.

Jednostki samorządu terytorialnego emitowały przede wszystkim obligacje o zmiennym 
oprocentowaniu uzależnionym od rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Emisje opar-
te na tej formie oprocentowania stanowiły około 65% wartości obligacji komunalnych sprzedawa-
nych w 2007 r. w trybie oferty niepublicznej. Rzadziej jako podstawę oprocentowania wykorzysty-
wano stawki międzybankowego rynku pieniężnego WiBOR 6M i WiBOR 3M. W przyszłości, ze 
względu na ograniczanie emisji bonów skarbowych, na rynku powinno pojawiać się coraz więcej 
obligacji, których oprocentowanie będzie uzależnione od stawek WiBOR. Wielkość marży ponad 
ustaloną w warunkach emisji stopę referencyjną zależała m.in. od charakteru emitenta, formy 
i skali emisji oraz pierwotnego okresu do wykupu. W 2007 r. średnia marża dla niepublicznych 
obligacji emitowanych przez gminy w trybie oferty niepublicznej wyniosła 0,23 pkt proc., a dla 
obligacji powiatów 0,35 pkt proc. Najwyższą średnią marżę (0,52 pkt proc.) oferowały woje-
wództwa. Jedyna emisja w trybie oferty publicznej dla miasta Rybnik miała marżę przewyższającą 
o 0,35 pkt proc. rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych. 

ze względu na niepubliczny charakter większości emisji ich organizatorami były prawie 
wyłącznie banki. Wśród nich przeważały, pod względem wartości obligacji pozostających w obie-
gu, duże banki o rozwiniętej sieci placówek (wykres 5.2.12). O skali działalności w zakresie obsłu-
gi emisji obligacji komunalnych decydowały strategia banku i jego możliwości organizacyjne. 
Podobnie jak w poprzednich latach głównymi organizatorami emisji przeprowadzonych w 2007 r. 
były dwa banki: PKO BP oraz Pekao SA. Miały one łącznie połowę udziału w rynku, mierzonego 

Tabela 5.2.8. Struktura emitentów obligacji komunalnych oraz udział zadłużenia z tytułu tych 
instrumentów w zobowiązaniach JST w latach 2005–2007 (w %)

Udział w �ynku obligacji komunalnych Udział zadłużenia z tytułu obligacji 
w zobowiązaniach JST 

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Miasta na prawach powiatów 59,4 51,9 47,6 18,7 17,3 17,2

Gminy 26,4 30,2 31,8 10,8 11,9 13,0

Powiaty 10,7 11,9 12,0 19,3 18,1 18,4

Województwa 3,5 6,0 8,6 13,2 14,4 17,4

Źródło: MF.

Wykres 5.2.12. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych według wartości instrumentów 
pozostających w obiegu na koniec 2006 i 2007 r. 

 A. 2006 r. B. 2007 r.

Źródło: Fitch Polska SA.
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wartością wyemitowanych obligacji komunalnych. Przygotowaniem emisji kierowanych na rynek 
regulowany najczęściej zajmowały się podmioty maklerskie.

Rynek�wtórny�i�inwestorzy

Obligacje wyemitowane w trybie oferty niepublicznej mogły być przedmiotem obrotu na 
nieregulowanym rynku OTC. Rynek wtórny charakteryzował się silną segmentacją, gdyż animacją 
obrotu i rozliczaniem transakcji zajmowały banki pełniące funkcję organizatora i depozytariusza 
poszczególnych emisji. informacje o obrotach na rynku nieregulowanym nie są dostępne. W opi-
nii banków organizujących ten rynek transakcje były zawierane sporadycznie, gdyż większość inwe-
storów utrzymywała obligacje do wykupu.

Obrót wtórny obligacjami komunalnymi sprzedawanymi w ofertach publicznych odbywał się na 
regulowanym rynku pozagiełdowym RPW-CeTO. W 2007 r. na rynek wtórny organizowany przez MTS-
CeTO wprowadzono jedną emisję – obligacje miasta Rybnik o wartości 40,5 mln zł. Na koniec 2007 r. 
na rynku tym notowano dziewięć emisji obligacji wyemitowanych przez trzy miasta: Poznań, Ostrów 
Wielkopolski i Rybnik. ich łączna wartość wyniosła 497 mln zł. W 2007 r. wartość transakcji obligacjami 
komunalnymi zawartych na rynku RPW-CeTO wyniosła 43,1 mln zł i była ponadtrzykrotnie wyższa 
w porównaniu z 2006 r. Mimo to płynność tego rynku była nadal bardzo niska. Obroty netto stanowi-
ły jedynie 9% wartości nominalnej notowanych obligacji wspomnianych trzech miast. Główną przy-
czyną małej płynności rynku obligacji komunalnych była niska wartość pojedynczych emisji. Średnia 
wartość emisji znajdującej się w obrocie na rynku regulowanym wyniosła 55 mln zł.

Główną grupą nabywców obligacji komunalnych kierowanych na rynek nieregulowany były 
banki. W porównaniu z 2006 r. ich udział w strukturze nabywców wyraźnie wzrósł i na koniec 
2007 r. miały 84% wartości obligacji komunalnych pozostających w obiegu (wykres 5.2.13). Tak duży 
udział banków krajowych w strukturze inwestorów obligacji komunalnych sprzedawanych w ofer-
tach niepublicznych wynikał z faktu, że banki organizując te emisje obejmują ich znaczną część 
(nabywają je do swoich portfeli lokacyjnych) i najczęściej utrzymują do czasu wykupu. Organizowa-
nie i obejmowanie emisji jest zatem w niektórych bankach alternatywną ofertą względem kredytu 
dla JST. Drugą najważniejszą grupą nabywców obligacji komunalnych byli inwestorzy zagraniczni, 
przede wszystkim monetarne instytucje finansowe (ponad 12-procentowy udział w rynku). Małe 
zaangażowanie niebankowych instytucji finansowych na rynku obligacji komunalnych wynikało z ni-
skiej wartości pojedynczych emisji, małej rentowności tych instrumentów w porównaniu z alterna-
tywnymi lokatami oraz silnej segmentacji rynku wtórnego. Do zwiększenia atrakcyjności obligacji 
komunalnych przyczyniłyby się także poprawa przejrzystości finansów samorządowych, upowszech-
nienie ratingu oraz sformułowanie jasnych zasad dotyczących odzyskiwania należności wynikających 
z wyemitowanych obligacji w przypadku zaprzestania realizacji zobowiązań przez JST.

Wykres 5.2.13. Inwestorzy na rynku obligacji komunalnych w latach 2006–2007 (stan na 
koniec okresów)

 A. 2006 r. B. 2007 r.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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5.2.2.3.�Obligacje�NBP

Od 2002 r. w obrocie na krajowym rynku kapitałowym znajdują się 10-letnie obligacje NBP 
o wartości 7,82 mld zł. Obligacje te są oprocentowane według stopy zmiennej ustalanej na pod-
stawie rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. ich wykup ma nastąpić 1 marca 2012 r., 
przy czym NBP ma prawo wcześniejszego wykupu części lub całości emisji. W 2007 r. wartość 
obrotów netto obligacjami NBP wyniosła 7,5 mld zł (w 2005 r. 18,4  mld zł)43. Całość obrotów sta-
nowiły transakcje sell-buy-back.

5.2.2.4.�Długoterminowe�instrumenty�dłużne�emitowane�przez�banki

Długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki to zbywalne papiery warto-
ściowe, których pierwotny termin wykupu wynosi co najmniej 1 rok. W Polsce instrumenty te mogą 
być emitowane w formie obligacji oraz bankowych papierów wartościowych na podstawie usta-
wy Prawo bankowe, a także w formie listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne. 
W dalszej części tego rozdziału analizę długoterminowych instrumentów dłużnych przeprowadzo-
no w podziale na dwie kategorie: długoterminowe bankowe papiery dłużne (obligacje i bankowe 
papiery wartościowe) oraz listy zastawne.

5.2.2.4.1.�Długoterminowe�bankowe�papiery�dłużne�(DBPD)

Na koniec 2007 r. ponad 80% zobowiązań banków z tytułu długoterminowych papierów 
dłużnych wynikało z emisji nominowanych w złotych, kierowanych na rynek krajowy. udział zadłu-
żenia z tytułu emisji na rynek zagraniczny w walucie obcej znacznie się zmniejszył i wyniósł 8,6% 
(na koniec 2006 r. 57,8%). zmiana struktury walutowej zobowiązań z tytułu emisji DBPD wynikała 
z wcześniejszego wykupu obligacji nominowanych w euro przez jeden z banków oraz z braku 
nowych emisji kierowanych na rynek zagraniczny. W dalszej części podrozdziału opisano rozwój 
krajowego rynku DBPD, który obejmuje papiery dłużne banków wyemitowane w Polsce na pod-
stawie przepisów polskiego prawa.

Wielkość�rynku

W 2007 r. nastąpił istotny przyrost zobowiązań banków krajowych z tytułu długotermino-
wych instrumentów dłużnych emitowanych w Polsce. Na koniec roku wartość tych zobowiązań 
wyniosła 6,15 mld zł (wykres 5.2.15). Spowodowało to wzrost udziału DBPD w zobowiązaniach 
banków z tytułu emisji własnych na rynek krajowy z 41% do prawie 67,6%. Wzrósł także udział 
zobowiązań z tytułu emisji własnych na rynek krajowy w pasywach banków (z 0,5% na koniec 
2006 r. do 0,8% na koniec 2007 r.). W porównaniu z krajami strefy euro rynek DBPD pozostawał 

43  Dane o obrotach netto obejmują wartość transakcji bezwarunkowych oraz transakcji warunkowych, liczonych według 
wartości wymiany początkowej.

Wykres 5.2.14. Obroty netto obligacjami NBP w latach 2004–2007 według typów transakcji

uwaga: dane o obrotach netto obejmują wartość transakcji bezwarunkowych oraz transakcji warunkowych, liczonych według war-
tości wymiany początkowej.

Źródło: KDPW.
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jednak słabo rozwinięty. udział zadłużenia z tytułu emisji tych instrumentów w sumie bilansowej 
sektora bankowego wskazuje, że banki komercyjne w Polsce w niewielkim stopniu korzystały z te-
go źródła finansowania (wykres 5.2.16).

Wartość nowych emisji DBPD w 2007 r. wyniosła 5,5 mld zł, przy czym żadna z nich nie 
została przeprowadzona w trybie oferty publicznej. Około 55% wartości DBPD wyemitowano 
w formie bankowych papierów wartościowych. utrzymujące się szybsze tempo przyrostu kredy-
tów niż depozytów sektora niefinansowego spowodowało, że banki coraz częściej poszukiwały 
innych źródeł finansowania niż depozyty. Na przyrost zobowiązań z tytułu emisji DBPD duży 
wpływ miało pięć dużych emisji obligacji (o łącznej wartości ponad 2,75 mld zł) przeprowadzonych 
przez dwa banki krajowe. Konkurując o oszczędności gospodarstw domowych, niektóre banki uni-
wersalne oferowały długoterminowe bankowe papiery wartościowe z wbudowanymi instrumen-
tami pochodnymi (najczęściej opcjami na indeksy giełdowe, ceny metali szlachetnych), nazywane 
strukturyzowanymi certyfikatami depozytowymi. Te długoterminowe dłużne papiery wartościowe 
w przeciwieństwie do depozytów strukturyzowanych są instrumentami zbywalnymi, co umożliwia 
stworzenie dla nich rynku wtórnego. inwestorzy mogą sprzedać takie papiery innym inwestorom 
za pośrednictwem emitenta w trakcie sesji organizowanych z określoną częstotliwością. W przy-
padku braku innych inwestorów następuje wcześniejszy wykup. Szacuje się, że w 2007 r. banki 
sprzedały strukturyzowane certyfikaty depozytowe o wartości ponad 1,6 mld zł (z tego około  
0,3 mld zł stanowiły instrumenty nominowane w walutach obcych). W 2007 r. emitentami DBPD 
w Polsce były także banki aktywne na rynku consumer finance oraz banki samochodowe. W struk-
turze terminowej DBPD na koniec 2007 r. dominowały papiery dłużne o pierwotnym terminie 
zapadalności do trzech lat (tabela 5.2.9).

Wykres 5.2.15. Zadłużenie banków z tytułu emisji długoterminowych papierów dłużnych na 
rynek krajowy w latach 2004–2007 (wg stanu na koniec okresów)

Źródło: NBP.
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Źródło: EBC, NBP.
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Podobnie jak w poprzednich latach na rynku krajowym emisje długoterminowych papie-
rów dłużnych przeprowadzały również banki zagraniczne. W lutym 2007 r. zarejestrowano 
w KDPW certyfikaty strukturyzowane Erste Bank Der Österreichischen Sparkassen AG, a w sierp-
niu kolejną emisję trzyletnich obligacji Deutsche Banku AG. Ponadto od września na GPW noto-
wane były w formule dual-listing certyfikaty strukturyzowane banku Raiffeisen Centrobank AG. 
W obrocie na polskim rynku znajdowały się też obligacje Europejskiego Banku inwestycyjnego. 
Na koniec ich 2007 r. wartość wyniosła prawie 2 mld zł. Łącznie na krajowym rynku kapitałowym 
w obiegu znajdowały się długoterminowe papiery dłużne instytucji kredytowych o wartości  
8,3 mld zł (tabela 5.2.10).

Rynek�wtórny�i�inwestorzy

Obrót wtórny DBPD odbywał się zarówno na rynku regulowanym (GPW i RPW CeTO), jak i na 
nieregulowanym rynku OTC. W 2007 r. na GPW handlowano obligacjami jednego banku krajowe-
go, jednego banku niemieckiego oraz certyfikatami strukturyzowanymi dwóch banków austriac-

Tabela 5.2.9. Struktura terminowa długoterminowych papierów dłużnych emitowanych 
w Polsce przez banki krajowe w latach 2004–2007 wg pierwotnych terminów wykupu (w %, 
wg stanu na koniec okresów)

2004 2005 2006 2007

Od 1 roku do 3 lat (włącznie) 70,6 39,8 82,2 60,7

Od 3 do 5 lat (włącznie) 20,1 7,7 14,5 34,2

Powyżej 5 lat 9,3 52,5 3,2 5,1

Źródło: NBP.

Tabela 5.2.10. Wielkość rynku długoterminowych instrumentów dłużnych banków w latach 
2004–2007 (w mln zł, wg stanu na koniec okresów)

2004 2005 2006 2007

Emisje banków krajowych 776,5 903,8 3 101,7 6 135,2

Emisje EBI 1 875,0 1 765,0 1 982,0 1 982,0

Emisje instytucji kredytowych z UE 20,0 20,0 186,1 208,0

Razem 2 671,5 2 688,8 5 269,8 8 325,2

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych NBP i KDPW.

Wykres 5.2.17. Inwestorzy na rynku długoterminowych instrumentów dłużnych banków 
w 2006 i 2007 r. wg typów instrumentów

Źródło: opracowanie NBP na podstawie informacji uzyskanych od banków Dealerów SPW lub Dealerów Rynku Pieniężnego, pełniących 
funkcję depozytariusza.

0

20

40

60

80

100

2007200620072006

Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne

Zakłady ubezpieczeƒ Banki

NierezydenciGospodarstwa domowe

%

Bankowe papiery wartoÊciowe Obligacje bankowe

14,7

36,7

9,7

12,2
3,9

18,3

31,9

12,9

36,9

3,4

32,3

30,0

8,97,3

60,865,9

4,9



5

Rynki finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEGO W POlSCE W 2007 R. 197

kich. Na koniec roku w obrocie na pozagiełdowym rynku regulowanym RPW CeTO znajdowały się 
obligacje trzech banków komercyjnych o wartości nominalnej 112,6 mln zł oraz instrumenty dłuż-
ne EBi. Wartość transakcji obligacjami wyemitowanymi przez banki krajowe i znajdującymi się 
w obrocie na rynku regulowanym wyniosła 3,8 mln zł (235 transakcji), co stanowiło jedynie 22% 
obrotów netto z poprzedniego roku. z kolei wartość obrotów netto instrumentami banków zagra-
nicznych przekroczyła 12,5 mln zł (840 transakcji) i była ponaddwudziestokrotnie wyższa niż 
w 2006 r. (0,5 mln zł), w którym były notowane jedynie obligacje Deustche Bank AG. NBP nie ma 
informacji na temat obrotów na rynku nieregulowanym DBPD.

Struktura inwestorów na rynku DBPD różniła się w zależności od formy prawnej tych instru-
mentów (wykres 5.2.17). Najważniejszym grupą inwestorów na rynku bankowych papierów war-
tościowych w 2007 r. były gospodarstwa domowe, do których przede wszystkim była adresowana 
oferta strukturyzowanych certyfikatów depozytowych. znaczny udział banków krajowych w struk-
turze nabywców obligacji bankowych wynikał m.in. z nabycia w poprzednich latach przez jeden 
z banków obligacji banku hipotecznego należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

5.2.2.4.2.�Listy�zastawne

listy zastawne mogą być emitowane w Polsce jedynie przez banki hipoteczne. Stanowią one 
jedno ze źródeł finansowania kredytów udzielanych przez te banki. Wyróżnia się dwa rodzaje 
listów zastawnych: hipoteczne listy zastawne, które są zabezpieczone hipotekami na kredytowa-
nych nieruchomościach, oraz publiczne listy zastawne, dla których podstawą emisji są wierzytel-
ności banku hipotecznego z tytułu kredytów dla sektora publicznego44. 

W 2007 r. na polskim rynku funkcjonowały następujące banki hipoteczne: BRE Bank Hipo-
teczny SA, BPH Bank Hipoteczny SA oraz Śląski Bank Hipoteczny SA. Działalność prowadził także 
Nykredit Realkredit A/S SA Oddział w Polsce, który objął zobowiązania banku Nykredit Bank Hipo-
teczny SA działającego do 2006 r.

Wielkość�rynku

W 2007 r. rynek listów zastawnych w Polsce nadal był niewielką częścią rynku kapitałowego, 
a banki hipoteczne odgrywały małą rolę na rynku finansowania nieruchomości zdominowanym 
przez banki uniwersalne. Na koniec roku zadłużenie sektora bankowego z tytułu listów zastaw-
nych wzrosło o 700 mln zł i osiągnęło wartość 2,4 mld zł (wykres 5.2.18). zobowiązania z tytułu 
emisji listów zastawnych stanowiły 20,9% całkowitego zadłużenia sektora bankowego z tytułu 
emisji własnych papierów wartościowych na rynek krajowy (w 2006 r. 18,6%). W bankach hipo-
tecznych udział ten wynosił 73,1% (w 2006 r. 64,2%).

44  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.u. z 2003 r., nr 99, poz. 919).

Wykres 5.2.18. Zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych w Polsce 
w latach 2004–2007, wg stanu na koniec kwartałów 

Źródło: NBP.
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Wykres 5.2.19. Źródła finansowania banków hipotecznych w latach 2004–2007

Źródło: NBP.
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Tabela 5.2.11. Hipoteczne i publiczne listy zastawne emitowane w Polsce, będące w obiegu 
na koniec 2007 r.

Nazwa banku Data emisji Pierwotny okres 
zapadalności

Wa�tość emisji 
(mln zł) Waluta emisji

BRE Bank Hipoteczny SA

20.05.2002 6 lat 10 USD

20.05.2002 7 lat 10 EUR

10.04.20031 5 lat 200 PLN

20.05.2003 6 lat 20 EUR

23.10.20031 5 lat 200 PLN

20.05.2004 5 lat 25 EUR

20.05.2004 5 lat 25 USD

14.04.20051 5 lat 100 PLN

21.11.2005 5 lat 10 USD

27.07.20071, 2 5 lat 100 PLN

28.09.20071, 2 5 lat 200 PLN

28.11.20071, 2 3 lata 170 PLN

28.11.20071 3 lata 170 PLN

BPH Bank Hipoteczny SA

29.12.2000 10 lat 3,633 EUR

29.04.2003 5 lat 22 PLN

16.05.2003 5 lat 8 PLN

16.05.2003 5 lat 10 PLN

  2.06.20051 7 lat 200 PLN

18.08.2005 3 lata 150 PLN

21.11.20051 5 lat 400 PLN

28.03.20061 5 lat 200 PLN

12.03.20071 5 lat 100 PLN

Śląski Bank Hipoteczny SA 29.11.2004 4 lata 30 PLN

1 Emisje sprzedawane w trybie oferty publicznej i wprowadzane do obrotu wtórnego na rynku regulowanym MTS-CeTO.
2 Emisje publicznych listów zastawnych.
3 Wartość emisji w euro.

Źródło: NBP, raporty roczne banków.
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zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych nadal stanowiły główne źródło finansowania 
działalności kredytowej banków hipotecznych. W 2007 r. udział tych zobowiązań w strukturze źró-
deł finansowania banków hipotecznych zwiększył się z 41% do 46%. zahamowana została nie-
korzystna tendencja do pozyskiwania środków z emisji krótkoterminowych obligacji niezabezpie-
czonych (wykres 5.2.19). W porównaniu z 2006 r. banki hipoteczne w dużo większym stopniu 
korzystały z emisji publicznych i hipotecznych listów zastawnych, a na 2008 r. planowały prze-
prowadzenie kolejnych emisji.

W 2007 r. banki hipoteczne dokonały pięciu emisji listów zastawnych o łącznej wartości  
740 mln zł (tabela 5.2.11). Ponad połowę (tj. 470 mln zł) wartości emisji stanowiły publiczne listy 
zastawne. instrumentów tych nie emitowano dotąd ani w Polsce, ani w innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. ich zabezpieczeniem były należności od jednostek samorządu terytorial-
nego. Emisje publicznych listów zastawnych zostały przeprowadzone w celu finansowania przez 
jeden z banków hipotecznych dynamicznie rozwijającej się działalności kredytowej w sektorze 
publicznym, w szczególności finansowania poręczonych przez JST kredytów dla szpitali oraz kre-
dytów udzielanych bezpośrednio JST. Wyemitowane w 2007 r. publiczne listy zastawne otrzymały 
wysoką ocenę inwestycyjną od agencji ratingowej. Około połowy tych listów zakupił Europejski 
Bank inwestycyjny. 

Wszystkie listy zastawne wyemitowane w Polsce w 2007 r. były nominowane w walucie kra-
jowej i miały zmienne oprocentowanie, które zależało od stawki referencyjnej (6M WiBOR) oraz 
marży ustalonej w warunkach emisji. Wszystkie emisje zostały przeprowadzone w trybie oferty 
publicznej.

Rynek�wtórny�i�inwestorzy

Obrót wtórny listami zastawnymi odbywał się na rynku nieregulowanym OTC oraz na poza-
giełdowym rynku regulowanym RPW-CeTO, na który wprowadzano listy zastawne emitowane 
w trybie oferty publicznej. Na rynku nieregulowanym organizatorami obrotu były najczęściej ban-
ki z tej samej grupy kapitałowej co emitenci. Pełniły one również funkcję agentów płatniczych, ani-
matorów rynku oraz depozytariuszy listów zastawnych sprzedawanych w trybie oferty niepublicz-
nej. W 2007 r. w KDPW zarejestrowano 71 transakcji hipotecznymi listami zastawnymi o wartości 
657,3 mln zł, w tym siedem transakcji o wartości 1,98 mln zł zawarto na rynku RPW-CeTO45.

45  z danych KDPW wynika, że poza rynkiem regulowanym zawarto 64 transakcje, a ich wartość wyniosła 655,3 mln zł. 
Źródło: www.kdpw.pl/statystyki/st_danes.jsp. 

Wykres 5.2.20. Struktura inwestorów na nieregulowanym rynku listów zastawnych w latach 
2004–2007

Źródło: obliczenia NBP na podstawie informacji uzyskanych od banków Dealerów SPW lub Dealerów Rynku Pieniężnego, pełniących 
funkcję depozytariusza.
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Na koniec 2007 r. głównymi nabywcami listów zastawnych pozostających w obiegu na ryn-
ku nieregulowanym były banki (wykres 5.2.20)46. Wynika to stąd, że emisje tych instrumentów 
przeprowadzane w trybie oferty niepublicznej są najczęściej obejmowane przez ich organizatorów 
– banki z grupy kapitałowej emitenta. Należy pamiętać, że niewielka wartość listów zastawnych 
znajdujących się w obiegu na rynku krajowym powoduje, iż istotne zmiany w strukturze nabyw-
ców mogą być skutkiem pojedynczych transakcji.

5.2.2.5.�Obligacje�przedsiębiorstw47

Wielkość�rynku

W 2007 r. w związku z dużym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych oraz dążeniem do 
zwiększenia skali działalności przedsiębiorstwa chętniej sięgały po pozabankowe źródła finanso-
wania inwestycji, w tym emisje papierów dłużnych. Na koniec 2007 r. zadłużenie z tytułu DPDP 
wyniosło 15,75 mld zł i w porównaniu ze stanem na koniec 2006 r. wzrosło o około 62% (tabela 
5.2.12). udział obligacji długoterminowych przedsiębiorstw w całym rynku pozaskarbowych papie-
rów dłużnych w Polsce wyniósł 37,6%, a w całości rynku papierów dłużnych – 3,9%. Emisje prze-
prowadzane w trybie oferty niepublicznej i kierowane na rynek nieregulowany stanowiły 99% ryn-
ku (według zadłużenia na koniec 2007 r.). Po raz kolejny obniżyła się wartość zadłużenia z tytułu 
emisji obligacji przedsiębiorstw sprzedanych w ofertach publicznych i będących przedmiotem han-
dlu na rynku regulowanym; wyniosła 164,8 mln zł. 

Pomimo znacznego wzrostu wartości emisji DPDP ich udział w finansowaniu nakładów brut-
to na środki trwałe wciąż był relatywnie mały i w 2007 r. wyniósł około 3,1% (w 2006 r. 1,2%). 
Większość zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie długoterminowe nadal była bowiem 
zaspokajana kredytami bankowymi. 

Wartość zadłużenia z tytułu emisji DPDP w relacji do PKB była niska i wyniosła 1,35%. W in-
nych krajach Europy Środkowo-Wschodniej rynki obligacji korporacyjnych były również słabo roz-
winięte. W strefie euro wspomniana relacja wyniosła 20,3%, jednak poziom rozwoju rynków był 
bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach (wykres 5.2.21). 

W 2007 r. wartość nowych emisji DPDP przewyższyła łączną wartość emisji w trzech 
poprzednich latach. Nieznacznie zwiększyła się również liczba podmiotów wykorzystujących DPDP 
jako źródło finansowania swojej działalności (tabela 5.2.12). W 2007 r. przeprowadzono emisje 
długoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw o wartości 7,96 mld zł, z czego jedynie 
0,07 mld zł obligacji sprzedano w trybie oferty publicznej. Około 29% wartości nowych emisji sta-
nowiły obligacje emitowane przez spółki z branży energetycznej. znaczny udział w nowych emi-
sjach DPDP (około 1/5 wartości) miały również przedsiębiorstwa z branż: budowlano-deweloper-
skiej i chemicznej. Spółki zamierzały przeznaczyć środki z emisji DPDP głównie na restrukturyzację 

46  Przedstawione dane dotyczą jedynie nabywców listów zastawnych sprzedawanych w trybie oferty niepublicznej. 
informacje o strukturze nabywców listów zastawnych będących w obrocie na rynku regulowanym nie są dostępne.
47  Rynek DPDP obejmuje obligacje emitowane w Polsce przez następujące kategorie podmiotów wg klasyfikacji ESA 95: 
przedsiębiorstwa, pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) oraz pomoc-
nicze instytucje finansowe. W niniejszym rozdziale określenia DPDP i obligacje przedsiębiorstw są stosowane zamiennie.

Tabela 5.2.12. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji DPDP i liczba emitentów 
w latach 2004–2007

2004 2005 2006 2007

Liczba emitentów 69 82 90 92

Wartość zadłużenia ogółem (w mld zł) 7,26 8,92 9,75 15,75

– wartość emisji w trybie oferty publicznej 0,67 0,45 0,26 0,16

– wartość emisji w trybie oferty niepublicznej 6,59 8,47 9,49 15,59

Wartość nowych emisji (w mld zł) 2,43 2,24 2,59 7,96

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP, pełniących funkcję depozytariusza, Fitch Polska.
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zadłużenia (Elektrownia Turów, Ciech, PBG Hydrobudowa), a także na realizację inwestycji pro-
ekologicznych48 (Południowy Koncern Energetyczny), unowocześnienie infrastruktury (MPK Łódź) 
i rozwój działalności wydobywczej (PKN Orlen).

Emisje najczęściej przeprowadzano w trybie oferty niepublicznej. W 2007 r. uruchomiono 
45 nowych programów (w 2006 r. 14). Ponad połowa z nich nie przekroczyła 10 mln zł, a tylko 
sześć miało limit w wysokości 500 mln zł bądź wyższy. Największym programem uruchomionym 
w 2007 r. był program dla Elektrowni Turów, z limitem 2,54 mld zł. Średnia wartość pojedynczej 
emisji w trybie oferty niepublicznej wyniosła około 50 mln zł. W trybie oferty publicznej przepro-
wadzono jedynie trzy emisje obligacji w ramach istniejących programów.

Struktura�rynku

Tak jak w 2006 r. wśród emitentów sprzedających DPDP w trybie oferty niepublicznej domi-
nowały przedsiębiorstwa niefinansowe. Przedsiębiorstwa z pięciu branż (transportowej, energe-
tycznej, spożywczej, budowlano-deweloperskiej i chemicznej) miały około 57% udziału w zadłu-
żeniu na koniec 2007 r. Emitentami DPDP w trybie oferty publicznej były przede wszystkim pozo-
stałe instytucje finansowe, najczęściej spółki leasingowe (wykres 5.2.22). ich aktywność na rynku 
DPDP była związana z szybkim rozwojem rynku leasingu w Polsce. 

48  Wysoka aktywność przedsiębiorstw energetycznych w zakresie emisji obligacji korporacyjnych wynikała m.in. z ko-
nieczności pozyskania środków finansowych na inwestycje niezbędne do spełnienia wymagań ekologicznych, wprowa-
dzonych dyrektywami uE, dotyczących obniżenia poziomu emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu.

Wykres 5.2.22. Struktura emitentów DPDP według kwoty zadłużenia (stan na koniec 2007 r.)

 A. Emisje w trybie oferty publicznej B. Emisje w trybie oferty niepublicznej

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza oraz KDPW.

Pozosta∏e instytucje poÊrednictwa finansowego Przedsi´biorstwa

85,8% 88,5%

14,2% 11,5%

Wykres 5.2.21. Wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przedsiębiorstw w wybranych 
krajach EU-25 w latach 2005–2007

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 Statistical Data Warehause, EBC.
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W grudniu 2007 r. po raz pierwszy przeprowadzono w Polsce emisję obligacji zabezpieczo-
nych sekurytyzowanymi wierzytelnościami z portfela umów leasingowych (program spółki Orchis 
o wartości 850 mln zł). Na koniec 2007 r. zadłużenie z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych 
w tej transakcji wyniosło ponad 750 mln zł. Obligacje z tej emisji o wartości 420 mln zł nabył Euro-
pejski Bank inwestycyjny.

Wśród DPDP dominowały instrumenty nominowane w złotych. Na koniec 2007 r. ich udział 
w rynku wyniósł ponad 98% (na koniec 2006 r. 96,6%). Oprocentowanie większości DPDP znaj-
dujących się w obrocie na rynku nieregulowanym (około 93% wartości zadłużenia) było zmienne 
i najczęściej zależało od stawki referencyjnej WiBOR. Na rynku regulowanym instrumenty o zmien-
nym oprocentowaniu stanowiły około 42%, a instrumenty o stałym oprocentowaniu około 54% 
wartości obligacji znajdujących się w obrocie. W przypadku przeprowadzonych emisji marża ponad 
stawki referencyjne WiBOR wahała się od 0,15 do 2,9 pkt proc. 

Według stanu na koniec 2007 r. pierwotny okres do wykupu większości DPDP znajdujących 
się w obrocie na rynku regulowanym nie przekraczał trzech lat (jedna emisja miała okres dłuższy niż 
pięć lat). Na rynku nieregulowanym na koniec 2007 r. instrumenty o pierwotnym terminie wykupu 
do trzech lat włącznie stanowiły 33,2% wartości, o terminie od trzech lat do pięciu lat włącznie – 
24,8%, a obligacji o pierwotnym terminie wykupu dłuższym niż pięć lat – 42%. Wśród emisji prze-
prowadzonych w 2007 r. przeważały obligacje z pierwotnym terminem wykupu do pięciu lat.

W strukturze zadłużenia z tytułu emisji DPDP według typów instrumentów największy udział 
miały standardowe obligacje (około 97%). W obrocie na rynku nieregulowanym znajdowały się 
również obligacje przychodowe sześciu spółek, a na rynku regulowanym obligacje z prawem 
pierwszeństwa jednej spółki oraz obligacje zamienne. Większość DPDP (około 87%) była niezabez-
pieczona. zabezpieczenie stosowały głównie podmioty z branży budowlano-deweloperskiej. Naj-
popularniejszymi zabezpieczeniami były hipoteka lub inne aktywa.

W 2007 r. organizacją emisji DPDP zajmowało się 27 podmiotów. Emisje w trybie oferty nie-
publicznej organizowały głównie banki. W 2007 r. tą działalnością zajmowało się 21 banków. Spo-
śród nich pięć podmiotów: iNG Bank Śląski, Bank Pekao, BRE Bank, PKO BP i Deutsche Bank Pol-
ska, miało ponad 80-procentowy udział w wartości zadłużenia z tytułu emisji DPDP. Wysoka pozy-
cja Banku Pekao wynikała z włączenia w jego struktury wydzielonej części Banku BPH i przejęcia 
w grudniu 2007 r. klientów, dla których Bank BPH organizował emisje DPDP. Organizatorami emi-
sji przeprowadzanych w trybie oferty publicznej były najczęściej podmioty maklerskie. 

Rynek�wtórny�i�inwestorzy

Obrót DPDP w 2007 r. odbywał się głównie na rynku nieregulowanym. Organizacją rynku 
wtórnego i rozliczaniem transakcji zajmowały się banki organizujące poszczególne emisje. Dane 

Wykres 5.2.23. Nabywcy DPDP wyemitowanych na rynku nieregulowanym (stan na koniec roku)

 A. 2006 r. B. 2007 r.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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o obrotach na nieregulowanym rynku wtórnym nie są dostępne. Przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym były obligacje trzech przedsiębiorstw, przy czym na GPW notowano obligacje tylko 
jednego podmiotu. Na regulowanym rynku pozagiełdowym RPW-CeTO notowanych było 21 serii 
obligacji dwóch spółek. W 2007 r. roczna wartość obrotów netto obligacjami przedsiębiorstw na 
GPW wyniosła ponad 27 mln zł (w 2006 r. 10 mln zł), a na rynku organizowanym przez MTS-CeTO 
– 15,2 mln zł (w 2006 r. 32,3 mln zł). 

W 2007 r. najważniejszymi nabywcami obligacji korporacyjnych wyemitowanych w trybie 
oferty niepublicznej były: banki krajowe, przedsiębiorstwa niefinansowe i fundusze inwestycyjne. 
Na koniec roku podmioty te miały ponad 76-procentowy udział w strukturze inwestorów DPDP 
(wykres 5.2.23). Na rynku korporacyjnych papierów dłużnych w 2007 r. wyraźnie wzrosło zaan-
gażowanie (w wartościach nominalnych) funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych. Praw-
dopodobnie spadki cen akcji w drugiej połowie roku zachęciły te instytucje finansowe do zakupu 
DPDP (głównie z emisji dużych spółek publicznych i niepublicznych) w celu dywersyfikacji ich port-
feli inwestycyjnych. informacje o nabywcach DPDP znajdujących się w obrocie na rynku regulowa-
nym nie są dostępne.

Bariery�rozwoju�

Dla małych i średnich przedsiębiorstw emisja obligacji jest często zbyt drogim źródłem finan-
sowania ze względu na wysokie koszty stałe związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji. 
Duże przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego mają natomiast alternatywne źródła 
finansowania – pożyczają środki od podmiotów z grupy kapitałowej, co zmniejsza podaż obligacji 
korporacyjnych na rynku krajowym. 

z drugiej strony krajowi inwestorzy instytucjonalni wykazują małe zainteresowanie tymi 
instrumentami, co wiąże się m.in. z niskimi wartościami poszczególnych emisji i małą płynnością 
rynku wtórnego. Dominacja emisji w trybie oferty niepublicznej, często kierowanych do ograni-
czonej grupy inwestorów oraz brak scentralizowanej platformy obrotu i izby rozliczeniowej ogra-
niczają rozwój rynku wtórnego DPDP. Ponadto, większość emisji i emitentów nie ma ratingu, co 
utrudnia potencjalnym nabywcom ocenę ryzyka inwestycji. Rozwój rynku obligacji przychodowych 
ogranicza natomiast niepełna ochrona interesów obligatariuszy na wypadek postępowania 
naprawczego wszczętego przez emitenta. W świetle obowiązujących regulacji nie jest bowiem 
jasne, czy obligacje przychodowe przyznają obligatariuszowi fakultatywnie czy obligatoryjnie pra-
wo do zaspokojenia jego roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta z ca-
łości albo części majątku sfinansowanego ze środków uzyskanych z emisji obligacji.

5.2.3. Rynek instrumentów udziałowych

Rynek instrumentów udziałowych w Polsce obejmuje akcje, prawa do akcji oraz prawa pobo-
ru. W 2007 r. akcje znajdowały się w obrocie na: głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie (GPW)49, platformie NewConnect i Rynku Papierów Wartościowych CeTO (RPW 
CeTO). Prawa do akcji były notowane na głównym rynku GPW oraz na rynku NewConnect. Trans-
akcje prawami poboru były zawierane jedynie na głównym rynku GPW.

Tak jak w poprzednich latach w 2007 r. obrót akcjami w Polsce był skoncentrowany na głów-
nym rynku GPW. Rynek Papierów Wartościowych CeTO nadal tracił na znaczeniu. W 2007 r. dzie-
więć spółek, tj. prawie 2/3 emitentów akcji notowanych na RPW CeTO na koniec 2006 r., prze-
niosło notowania swoich akcji z tego rynku na główny rynek GPW. Pod koniec sierpnia 2007 r. 
GPW uruchomiła alternatywny system obrotu NewConnect. Rynek ten rozwijał się bardzo dyna-
micznie. Na koniec grudnia notowane były na nim papiery wartościowe 24 spółek.

5.2.3.1.�Rynek�akcji�na�głównym�rynku�GPW

W 2007 r. nadal rozwijał się rynek akcji na GPW. znacznie wzrosły podstawowe wskaźniki 
rozwoju tego rynku: kapitalizacja, obroty i liczba notowanych spółek. Łączna kapitalizacja rynku 

49  Główny rynek GPW obejmuje rynek podstawowy i rynek równoległy.



204

5

Rynki finansowe

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

akcji uwzględniająca spółki krajowe i zagraniczne (w tym notowane na zasadzie dual-listing) zwięk-
szyła się prawie o 70% i na koniec roku wyniosła 1.080 mld zł. istotny wpływ na tak duży wzrost 
kapitalizacji miało jednak wprowadzenie do obrotu na GPW akcji włoskiego banku uniCredit. Kapi-
talizacja spółek krajowych wzrosła o 16,5% i na koniec grudnia wyniosła 509,9 mld zł. W 2007 r. 
łączne obroty netto akcjami zwiększyły się o 41,1% i wyniosły 236,1 mld zł. Na koniec grudnia na 
GPW notowane były akcje 351 spółek, czyli o 67 podmiotów więcej niż na koniec 2006 r. Rosną-
ce ceny akcji w pierwszej połowie roku przyciągały na ten rynek nowych inwestorów. Na koniec 
2007 r. liczba rachunków papierów wartościowych wyniosła 997 tys. i była prawie o 10% wyższa 
niż na koniec poprzedniego roku (tabela 5.2.13). 

Pomimo dynamicznego rozwoju w ostatnich latach rynek akcji na GPW jest relatywnie 
małym rynkiem w porównaniu z innymi giełdami europejskimi. Kapitalizacja GPW była niższa niż 
kapitalizacja giełd w krajach o PKB zbliżonym do PKB Polski (np. w Austrii, Grecji). Na koniec 2007 r. 

Tabela 5.2.13. Główny rynek akcji na GPW w latach 2004–2007

2004 2005 2006 2007

Kapitalizacja giełdy na koniec roku (w mld zł)1 291,7 424,9 635,9 1 080,3

– w tym spółek krajowych 214 3 308,4 437,7 509,9

Relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB (w %) 23,2 31,4 41,3 43,9

Liczba spółek 230 255 284 351

– w tym liczba spółek zagranicznych 5 7 12 23

Liczba IPO 36 35 38 81

Wartość IPO (w mld zł) 13,2 7,0 4,2 8,02

Liczba spółek wycofanych z obrotu 9 10 9 14

Relacja wartości akcji w wolnym obrocie
do kapitalizacji spółek krajowych (w %) 41,4 43,1 41,7 41,1

Indeks WIG (w pkt)

– na koniec roku 26 636,2 35 600,8 50 411,9 55 648,5

– minimalny w roku 21 299,4 25 206,5 36 020,7 49 264,4

– maksymalny w roku 26 636,2 36 068,6 52 370 8 67 568,5

Stopa zwrotu z indeksu WIG (w %) 27,9 33,7 41,6 10,4

Liczba rachunków inwestycyjnych na koniec roku (w tys.) 851 853 909 997

1 Kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na GPW (zarówno krajowych, jak i zagranicznych).
2 W przypadku globalnej oferty austriackiej spółki immoeast uwzględniono jedynie wartość akcji sprzedanych za pośrednictwem GPW 
(463 mln zł). Całkowita wartość tej oferty wyniosła około 10,7 mld zł.

Źródło: Bloomberg, GuS, GPW, KDPW.

Tabela 5.2.14. Główne wskaźniki wybranych giełd europejskich w latach 2004–2007

Giełda 2004 2005 2006 2007 Giełda 2004 2005 2006 2007

liczba notowanych spółek1 wskaźnik ob�otu (w �)2

Ateny 321 304 290 283 Ateny 38,2 42,4 53,9 67,5

Budapeszt 46 44 41 41 Budapeszt 50,5 70,4 77,7 109,8

Dublin 65 66 68 73 Dublin 43,3 56,3 52,2 101,2

Euronext 999 966 954 1 043 Euronext 110,7 102,2 106,9 141,5

Frankfurt 819 764 760 866 Frankfurt 140,8 149,3 174,3 218,3

Londyn 2 837 3 091 3 256 3 307 Londyn 200,3 176,8 208,2 286,4

Mediolan 278 282 311 307 Mediolan 133,1 155,2 161,6 229,0

Praga 55 39 32 32 Praga 69,6 112,2 86,5 76,3

Warszawa 230 255 279 375 Warszawa 25,2 30,4 38,3 44,3

Wiedeń 120 111 113 119 Wiedeń 30 35,0 44,4 58,4
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relacja kapitalizacji spółek krajowych notowanych na GPW do PKB Polski wyniosła 47% i była pra-
wie dwukrotnie niższa niż w unii Europejskiej (około 86%). Płynność rynku akcji mierzona relacją 
wartości obrotów tymi instrumentami do kapitalizacji była niska nie tylko w porównaniu z gieł-
dami o podobnej wielkości (giełda wiedeńska i ateńska), ale również w porównaniu z mniejszymi 
giełdami (giełda praska, budapeszteńska i dublińska). Na tle giełd europejskich GPW dobrze pre-
zentowała się pod względem liczby notowanych spółek (tabela 5.2.14). 

Kapitalizacja�GPW

Na kapitalizację rynku wpływają następujące czynniki: wprowadzanie akcji nowych spółek 
na rynek, wycofywanie dotychczas notowanych spółek z obrotu, nowe emisje akcji przez spółki 
notowane na głównym rynku GPW, umorzenia akcji oraz zmiany cen akcji. W 2007 r. największy 
wpływ na wzrost kapitalizacji warszawskiej giełdy miało wprowadzenie do obrotu akcji nowych 
spółek. Na głównym rynku warszawskiej giełdy zadebiutowało 81 podmiotów, w tym 12 zagra-
nicznych. Łączna kapitalizacja tych spółek liczona według cen z dnia debiutu wyniosła 346,2 mld zł, 
z czego tylko 27,1 mld zł przypadało na podmioty krajowe. Bardzo duże znaczenie dla wzrostu 
kapitalizacji warszawskiej giełdy w 2007 r. miało wprowadzenie do obrotu akcji włoskiego banku 
uniCredit w systemie podwójnych notowań (ang. dual-listing). W dniu debiutu na GPW (22 grud-
nia 2007 r.) kapitalizacja tego banku wyniosła 268,2 mld zł. Na koniec roku kapitalizacja uniCredit 
(273,2 mld zł) stanowiła ponad 25% całkowitej kapitalizacji warszawskiej giełdy. Według danych 
GPW spółki wchodzące na giełdę w pierwszych ofertach publicznych (ang. Initial Public Offering 

Wykres 5.2.24. IPO na wybranych rynkach europejskich w 2007 r.

Źródło: World Federation of Exchanges.
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Giełda 2004 2005 2006 2007 Giełda 2004 2005 2006 2007

kapitalizacja spółek k�ajowych (w mld eu�o) ob�oty netto (w mld eu�o)

Ateny 92,1 123 157,9 181,2 Ateny 35,2 52,1 85,1 122,4

Budapeszt 21 27,6 31,7 31,5 Budapeszt 10,8 19,4 24,6 34,6

Dublin 83,9 96,7 123,8 98,4 Dublin 36,3 54,4 64,6 99,6

Euronext 1 796 2 294,8 2 812,3 2 888,3 Euronext 1 987,3 2 345,5 3 005,7 4 086,1

Frankfurt 878,8 1 035,3 1 242,0 1 440,0 Frankfurt 1 237,7 1 545,8 2 164,8 3 144,2

Londyn 2 071,8 2 592,6 2 877,0 2 634,6 Londyn 4 150,7 4 583,2 5 990,5 7 545,0

Mediolan 580,9 676,6 778,5 733,6 Mediolan 773,0 1 050,3 1 258,0 1 680,2

Praga 21,7 31,1 34,7 48,0 Praga 15,1 34,9 30,0 36,6

Warszawa 51,9 79,4 112,8 144,3 Warszawa 13,1 24,1 43,2 63,9

Wiedeń 64,6 107,1 146,2 161,7 Wiedeń 19,4 37,5 64,9 94,5

1 liczba notowanych spółek obejmuje spółki krajowe i zagraniczne z wyłączeniem funduszy typu ETF notowanych na rynku głównym 
oraz na rynkach alternatywnych. W przypadku GPW w zestawieniu ujęto spółki notowane na rynku głównym (oprócz akcji NFi) oraz 
na platformie NewConnect.
2 Wskaźnik obrotu liczony jako stosunek obrotów w danym roku do kapitalizacji na koniec roku.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych FESE.
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– iPO) sprzedały akcje o wartości 8,0 mld zł50. Dane World Federation of Exchanges (WFE) wska-
zują, że pod względem liczby iPO w 2007 r. warszawska giełda uplasowała się na trzecim miejscu 
w Europie po london Stock Exchange i BME Spanish Exchanges, a pod względem ich wartości na 
szóstym miejscu (wykres 5.2.24)51. W 2007 r. do obrotu na GPW wprowadzano akcje głównie 
małych i średnich spółek, czego potwierdzeniem jest relatywnie niska średnia wartość środków 
pozyskanych w drodze iPO. Według danych WFE ta wartość na warszawskiej giełdzie wyniosła 
52 mln uSD, a na innych rynkach europejskich średnio 164 mln uSD52. 

Na wzrost kapitalizacji wpłynęły także nowe emisje akcji przeprowadzane przez spółki noto-
wane na warszawskiej giełdzie (ang. Secondary Public Offering – SPO). W 2007 r. wartość SPO 
wyniosła 12,9 mld zł i była najwyższa w bieżącej dekadzie. Łączna wartość środków pozyskanych 
przez spółki w drodze emisji akcji na GPW w ramach pierwotnych i wtórnych ofert wyniosła 
18,0 mld zł (wykres 5.2.25). 

z obrotu giełdowego zostało wycofanych 14 spółek o łącznej kapitalizacji 9,5 mld zł, w tym 
13 spółek krajowych o wartości 6,0 mld zł. Głównymi przyczynami wycofania spółek z obrotu gieł-
dowego były ich przejęcia lub fuzje z innymi podmiotami. 

W 2007 r. 12 spółek (w tym 6 NFi) przeprowadziło skup części akcji w celu umorzenia. War-
tość umorzonych akcji wyniosła około 900 mln zł. umorzenie akcji jest formą wynagradzania akcjo-
nariuszy przez spółki i często jest przez nie traktowane jako substytut dywidendy.

W analizowanym roku wpływ zmian cen akcji na kapitalizację głównego rynku GPW był mniej-
szy niż w poprzednich latach. indeks szerokiego rynku WiG w 2007 r. zwiększył swoją wartość o 10,4%, 
podczas gdy w 2006 r. wzrósł o 41,6%, a w 2005 r. o 33,7%. W pierwszej połowie 2007 r. utrzymy-
wała się tendencja wzrostowa cen akcji, przerwana przez niewielką i krótkotrwałą korektę na przełomie 
lutego i marca. Pod koniec czerwca i na początku lipca główne indeksy GPW osiągnęły najwyższe 
poziomy w historii. Ponadczteroletni trend wzrostowy cen akcji (od wiosny 2003 r.) zakończył się sil-
nymi spadkami, które trwały do połowy sierpnia. Przyczyną spadków cen akcji na warszawskiej gieł-

50  Kwota ta obejmuje wartość nowych emisji akcji oraz wartość akcji starych emisji sprzedanych w trakcie iPO (odpo-
wiednio 5,1 mld zł i 2,9 mld zł).
51  World Federation of Exchanges podaje łączną liczbę iPO na wszystkich rynkach prowadzonych przez daną giełdę. 
W przypadku GPW uwzględnia ona pierwsze oferty publiczne spółek na głównym rynku oraz na rynku NewConnect.
52  Średnia wartość środków pozyskanych w drodze iPO na giełdach europejskich została wyliczona dla rynków wymie-
nionych na wykresie 5.2.1 z wyłączeniem GPW. Dane WFE obejmują iPO przeprowadzone na wszystkich rynkach pro-
wadzonych przez daną giełdę. z tego powodu średnia wartość środków pozyskanych w wyniku iPO dla giełd, które pro-
wadzą alternatywne systemy obrotu, specjalizujące się w obrocie akcjami małych spółek, jest niższa niż w przypadku 
innych giełd. Aby zachować porównywalność danych, w wartości iPO na GPW uwzględniono całkowitą wartość oferty 
austriackiej spółki immoeast (około 10,7 mld zł) przeprowadzonej na czterech rynkach. za pośrednictwem GPW spółka 
ta sprzedała akcje o wartości 463 mln zł.

Wykres 5.2.25. Emisje akcji na głównym rynku GPW w latach 2004–2007

Źródło: GPW, KDPW.
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dzie były zaburzenia na światowych rynkach finansowych wywołane kryzysem na amerykańskim ryn-
ku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku. W drugiej połowie roku większość indeksów cen 
akcji na giełdach światowych także zanotowała spadki53. Na GPW spadki silniej dotknęły spółki małe 
i średnie (z indeksów WiRR/sWiG80 i MiDWiG/mWiG4054) niż spółki z indeksu WiG20 (wykres 5.2.26). 
Po tych spadkach jedynie indeks WiG20 zdołał poprawić historyczny rekord. Długotrwały spadek cen 
akcji spółek notowanych na głównym rynku GPW rozpoczął się pod koniec października wraz z ujaw-
nieniem kłopotów instytucji finansowych z powodu inwestycji w instrumenty związane z kredytami 
hipotecznymi w uSA. Kłopoty wielu globalnych instytucji finansowych spowodowały bowiem wzrost 
awersji do ryzyka i były impulsem do sprzedaży akcji spółek notowanych na rynkach rozwijających się 
(zjawisko określane jako flight to quality), co wywołało spadek ich cen. Skalę spadków cen akcji zwięk-
szały problemy inwestorów zagranicznych z pozyskaniem finansowania na inwestycje, pozbywanie się 
akcji przez krajowych inwestorów indywidualnych oraz relatywnie wysokie wyceny spółek.

Obroty

W 2007 r. wartość akcji spółek krajowych znajdujących się w wolnym obrocie (ang. free float) 
na głównym rynku GPW wzrosła o 14,5% i na koniec roku wyniosła 209,5 mld zł, co mogło wpły-
nąć na zwiększenie obrotów na GPW. W latach 2005–2007 relacja free float do kapitalizacji spół-
ek krajowych była stabilna i wyniosła około 41,0%. Rosnąca liczba spółek notowanych na GPW 
oraz wzrastająca kapitalizacja rynku sprawiają, że wpływ zmian w strukturze akcjonariatu poje-
dynczych spółek na free float całego rynku jest coraz mniejszy.

W 2007 r. całkowita wartość transakcji akcjami znajdującymi się w obrocie na głównym ryn-
ku GPW zwiększyła się o 42% i wyniosła 237,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotów sesyjnych 
wyniosła 913,7 mln zł. Wzrost wartości obrotów wynikał zarówno z większej liczby zawartych 
transakcji, jak i wzrostu cen akcji (ten efekt był szczególnie widoczny w pierwszej połowie roku). 
W 2007 r. inwestorzy zawarli ponad 15 mln transakcji sesyjnych, co oznacza ponad 35-procentowy 
wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem (tabela 5.2.15). liczba transakcji pakietowych zwięk-
szyła się o 1000 szt. i w całym roku wyniosła 2509 szt. Wartość transakcji pakietowych zwięk-
szyła się o 18,7%, do 8,8 mld zł. Wysoka aktywność inwestorów na rynku akcji była spowodowa-
na panującą do końca czerwca hossą. W lipcu zanotowano najwyższe miesięczne obroty netto 
akcjami w historii GPW – wyniosły one 22,8 mld zł. 

53  78th Annual Report, Basel, czerwiec 2008, Bank for international Settlements, s. 92–116.
54  Od 20 marca 2007 r. GPW zaprzestała obliczania indeksów MiDWiG i WiRR. zostały one zastąpione, odpowiednio, 
przez indeksy mWiG40 i sWiG80. Dla trzech indeksów (WiG20, mWiG40 i sWiG80) tworzony jest jeden ranking spółek, 
na podstawie którego spółki są wybierane do poszczególnych indeksów wg kryteriów kapitalizacji i płynności. Szerzej 
o sposobie wyboru spółek do indeksów oraz metodyce ich obliczania na stronie www.gpw.pl.

Wykres 5.2.26. Indeksy WIG20, WIG, MIDWIG/mWIG40 i WIRR/sWIG80 w latach 2005–2007

uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 100 pkt na 29 grudnia 2006 r.

Źródło: GPW.
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Uczestnicy

Na koniec 2007 r. główną grupą inwestorów na rynku akcji były podmioty zagraniczne. ich 
udział w kapitalizacji spółek krajowych notowanych na głównym rynku warszawskiej giełdy według 
danych GPW zwiększył się, w porównaniu z 2006 r., o 7 pkt proc. i wyniósł 42% (wykres 5.2.28). 
Według danych NBP, zbieranych do opracowania międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski, 
zaangażowanie nierezydentów na rynku akcji było wyższe i na koniec grudnia 2007 r. wyniosło 
47,6%55. Wśród inwestorów zagranicznych przeważali inwestorzy bezpośredni, których udział 
w łącznej wartości portfela nierezydentów wyniósł ponad 65%.

Pomimo wzrostu wartości akcji polskich spółek kontrolowanych przez inwestorów zagra-
nicznych ich udział w kapitalizacji spółek krajowych notowanych na GPW ponownie spadł (wykres 
5.2.29). Jedną z przyczyn zmniejszenia tego udziału była niewielka liczba dużych pierwotnych 
ofert publicznych. inwestorzy zagraniczni zainteresowani są głównie inwestycjami w duże spółki 
ze względu na wyższą płynność ich akcji, która ułatwia wyjście z inwestycji. W 2007 r. wartość 
zaledwie ośmiu ofert pierwotnych przekroczyła 100 mln uSD (277 mln zł), a jedynie dla trzech 
z nich była większa niż 200 mln uSD. W 2007 r. większość akcji debiutujących spółek nabywali 
inwestorzy krajowi, co wpłynęło na spadek udziału nierezydentów w kapitalizacji spółek krajowych 
notowanych na głównym rynku GPW. Ponadto na zmniejszenie tego udziału wpłynęły transakcje 
sprzedaży akcji. W 2007 r. inwestorzy zagraniczni sprzedali akcje polskich spółek o wartości  
1,1 mld zł netto (6,3 mld zł w 2006 r.) (wykres 5.2.30).

55  Różnice między danymi GPW i NBP wynikają z odmiennej metodyki ich obliczania. Dane GPW pochodzą z raportów 
rocznych spółek, które pod względem kapitalizacji stanowią około 90% rynku. Ponadto dane te obejmują jedynie inwe-
storów kontrolujących ponad 5% akcji danej spółki. NBP uwzględnia w swoich statystykach wszystkich inwestorów zagra-
nicznych we wszystkich notowanych spółkach krajowych.

Wykres 5.2.27. Miesięczne obroty netto akcjami na głównym rynku GPW w latach 2004–2007

Źródło: GPW.
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Tabela 5.2.15. Obroty akcjami na głównym rynku GPW w latach 2004–2007

 2004 2005 2006 2007

Roczne obroty netto na rynku akcji (w mln zł) 63 187,0 98 353,0 173 985,0 237 582,0

– z tego obroty sesyjne (w mln zł) 54 887,0 87 701,0 161 960,0 227 505,0

– średnio na sesję (w mln zł) 215,2 349,4 645,3 913,7

Liczba transakcji na sesję 15 589 19 835 44 979 60 820

Relacja wartości obrotów netto akcjami do 
kapitalizacji spółek krajowych na koniec roku (w %)1 29,5 31,9 39,7 46,6

1 Obroty netto akcjami uwzględniają transakcje kupna i sprzedaży akcji zarówno spółek krajowych, jak i spółek zagranicznych. ze wzglę-
du na relatywnie niewielkie obroty akcjami spółek zagranicznych można przyjąć, że przedstawiona relacja dobrze obrazuje płynność 
akcji spółek krajowych notowanych na GPW.

Źródło: GPW. 
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Wykres 5.2.28. Inwestorzy na głównym rynku akcji GPW w latach 2006–2007 (udział 
w kapitalizacji spółek krajowych)

 A. 2006 r. B. 2007 r.

Źródło: GPW.
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Wykres 5.2.30. Zmiana wartości portfela akcji inwestorów zagranicznych w latach 2006–20071

1 Dotyczy akcji spółek krajowych notowanych na głównym rynku GPW.

Źródło: NBP.
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Wykres 5.2.29. Udział inwestorów zagranicznych w kapitalizacji spółek krajowych  
notowanych na głównym rynku akcji GPW w latach 2005–2007

Źródło: NBP.
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W 2007 r., tak jak w poprzednich latach, w portfelu inwestorów zagranicznych przeważały 
akcje dużych spółek wchodzących w skład indeksu WiG20. W porównaniu z 2006 r. w ich port-
felu wzrósł udział akcji średnich spółek z indeksu mWiG40 oraz małych spółek (wykres 5.2.31). 
Spowodowały to zakupy netto akcji tych spółek przez nierezydentów oraz większy wzrost cen akcji 
małych i średnich spółek niż cen instrumentów z indeksu WiG20.
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Drugą najważniejszą grupą inwestorów na rynku akcji byli krajowi inwestorzy instytucjonalni, 
głównie fundusze inwestycyjne i otwarte fundusze emerytalne. Silny napływ środków do funduszy 
inwestycyjnych (w okresie styczeń–lipiec) sprawił, że w 2007 r. nabyły one akcje o wartości około 14 
mld zł netto. zakupy akcji przez OFE były mniejsze i w ujęciu netto wyniosły około 4 mld zł.

znaczny udział w kapitalizacji spółek krajowych notowanych na GPW miał Skarb Państwa 
(14,7%) oraz inwestorzy indywidualni (12,0%). W porównaniu z końcem 2006 r. udział tych dwóch 
grup inwestorów zmniejszył się odpowiednio o 1,1 oraz 5,1 pkt proc. Spadek udziału Skarbu Pań-
stwa wynikał m.in. z tego, że w 2007 r. przedsiębiorstwa nie były prywatyzowane za pośrednic-
twem GPW56. zmniejszenie udziału inwestorów indywidualnych w kapitalizacji spółek krajowych 
mogło wynikać z faktu, że w sytuacji dużej niepewności na rynku i spadających cen akcji (szcze-
gólnie w drugiej połowie roku) inwestorzy ci wycofywali się z GPW i sprzedawali akcje57. O sprze-
daży akcji przez inwestorów indywidualnych może również świadczyć spadek ich udziału w ob-
rotach akcjami spółek notowanych na GPW.

56  Skarb Państwa jest inwestorem pasywnym, tzn. nie bierze udziału w obrocie giełdowym. Jego obecność w akcjona-
riacie wynika ze sposobu prywatyzacji spółek państwowych za pośrednictwem giełdy. z reguły podczas takich transakcji 
Skarb Państwa zatrzymuje część akcji i w ten sposób zostaje akcjonariuszem spółek giełdowych. Jeśli na GPW wprowa-
dzane są jedynie akcje spółek o rodowodzie prywatnym, a ceny akcji notowanych spółek nie zmieniają się, to kapitalizacja 
całego rynku wzrasta przy niezmienionej wartości pakietu akcji kontrolowanego przez Skarb Państwa. Taka sytuacja spra-
wia, że udział Skarbu Państwa w całkowitej kapitalizacji spółek krajowych notowanych na GPW się zmniejsza.
57  Wartość portfela akcji inwestorów indywidualnych na koniec 2007 r. wyniosła około 61,2 mld zł i była o 18,2% niż-
sza niż na koniec poprzedniego roku. 

Wykres 5.2.31.  Struktura portfela inwestorów zagranicznych w latach 2006–2007

Źródło: NBP.
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Wykres 5.2.32.  Udział inwestorów w obrotach sesyjnych na rynku akcji w latach 2004–2007
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W 2007 r. znacznie zmieniła się struktura podmiotowa sesyjnych obrotów akcjami na GPW. 
Najaktywniejszą grupą inwestorów byli krajowi inwestorzy instytucjonalni, którzy w całym roku 
zrealizowali transakcje o wartości 83,9 mld zł. Drugą najaktywniejszą grupą inwestorów na tym 
rynku byli inwestorzy zagraniczni, którzy przeprowadzili transakcje o wartości 75,9 mld zł. Pomi-
mo 20-procentowego wzrostu wartości transakcji inwestorów indywidualnych w 2007 r.  
(67,7 mld zł) ich udział w obrotach sesyjnych spadł o 5 pkt proc.

5.2.3.2.��Pozostałe�instrumenty�udziałowe�notowane�na�głównym�rynku�GPW�
–�prawa�do�akcji�i�prawa�poboru�

W 2007 r. spółki przeprowadziły na głównym rynku GPW 108 emisji praw do akcji (PDA) i 42 
emisje praw poboru (wykres 5.2.33). W porównaniu z 2006 r. łączna wartość tych emisji wzrosła 
o 23,9% i wyniosła 21,4 mld zł, z czego 2/3 przypadało na PDA. Wartość emisji praw do akcji 
i praw poboru ściśle wiąże się z aktywnością spółek w pozyskiwaniu kapitału za pośrednictwem 
GPW. W czasie dobrej koniunktury, gdy spółki aktywnie pozyskują kapitał z rynku giełdowego, 
rośnie liczba oraz wartość emisji PDA i praw poboru.

Większa wartość emisji pozytywnie wpływała na wartość transakcji tymi instrumentami 
w 2007 r. Wartość obrotów netto prawami do akcji i prawami poboru w porównaniu z 2006 r. 
wzrosła o 54,4% i wyniosła 4,0 mld zł (wykres 5.2.34). Wzrost wartości transakcji dotyczył zarów-
no PDA, jak i praw poboru. Ponad 85% obrotów stanowiły operacje prawami do akcji (80% 
w 2006 r.). 

Wykres 5.2.34. Obroty netto prawami do akcji i prawami poboru w latach 2004–2007

Źródło: GPW.
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Wykres 5.2.33. Emisje praw do akcji i praw poboru w latach 2004–2007

uwaga: wartość emisji liczona jest według ceny zamknięcia z pierwszego dnia notowań.
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5.2.3.3.�Rynek�instrumentów�udziałowych�na�platformie�NewConnect

W dniu 30 sierpnia 2007 r. GPW uruchomiła alternatywny system obrotu – rynek NewCon-
nect. Platforma ta jest przeznaczona dla przedsiębiorstw o krótkiej historii działalności i dużym 
potencjale wzrostu, które chcą finansować swój rozwój, pozyskując kapitał w drodze emisji akcji. 

Ponieważ obrót dokonywany jest poza rynkiem regulowanym, wymagania informacyjne 
wobec emitentów są niższe niż dla spółek notowanych na głównym rynku akcji GPW. Spółki noto-
wane na NewConnect nie mają obowiązku składania raportów kwartalnych. zobowiązane są tyl-
ko do składania raportów rocznych oraz raportów bieżących, ale mniej szczegółowych niż rapor-
ty spółek notowanych na rynku głównym. Dla inwestorów oznacza to wyższe ryzyko ponoszone 
w związku z obrotem papierami wartościowymi spółek obecnych na NewConnect w porównaniu 
z inwestycjami na rynku regulowanym GPW.

Spółki mogą wprowadzać akcje do obrotu na NewConnect na dwa sposoby. Pierwszym 
z nich jest oferta prywatna (ang. private placement) skierowana do mniej niż 100 podmiotów. 
W tym przypadku dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie dokumentu informacyjnego 
zatwierdzonego przez autoryzowanego doradcę. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu potrzeb-
nego na przygotowanie i przeprowadzenie oferty. Na NewConnect średnio zajmuje to 2–3 mie-
siące, podczas gdy na głównym rynku akcji GPW trwa 6–9 miesięcy. Drugim sposobem wprowa-
dzenia akcji do obrotu na NewConnect jest publiczna oferta akcji. W tym przypadku spółka pod-
lega takim samym procedurom, jakie obowiązują spółki chcące wprowadzić akcje do obrotu na 
głównym rynku GPW. Dopuszczenie do obrotu wiąże się z koniecznością sporządzenia prospektu 
emisyjnego i zatwierdzenia go przez KNF. Jedynie dla ofert o wartości mniejszej niż 2,5 mln euro 
funkcję dokumentu dopuszczeniowego może pełnić memorandum informacyjne58. Czas potrzeb-
ny na przeprowadzenie oferty publicznej jest podobny jak czas emisji na rynku regulowanym  
i wynosi 6–9 miesięcy59. 

Kapitalizacja

W pierwszym dniu działalności rynku NewConnect do obrotu wprowadzono akcje lub PDA 
pięciu spółek. Na koniec 2007 r. na tym rynku notowane były papiery wartościowe 24 podmiotów. 
Łączna kapitalizacja spółek notowanych na NewConnect na koniec grudnia 2007 r. wyniosła  
1 185 mln zł, z czego 63,8% przypadało na pięć największych podmiotów. Większość spółek, któ-
re wprowadziły swoje papiery na NewConnect w 2007 r. skorzystała z możliwości przeprowadze-
nia oferty prywatnej. Wszystkie spółki, które weszły na ten rynek w 2007 r., notowane były w sys-
temie kierowanym zleceniami. 

Według danych GPW łączna wartość ofert przeprowadzonych na rynku NewConnect 
w 2007 r. wyniosła 150 mln zł, z czego ponad 145 mln zł stanowiły nowe emisje akcji.  
W 2007 r. największą ofertą była oferta spółki luG, której wartość wyniosła 20,5 mln zł. Pięć 
innych spółek przeprowadziło oferty o wartościach przekraczających 10 mln zł. Najmniejszą ofer-
tą była emisja spółki e-Muzyka, której wartość wyniosła 1,6 mln zł. 

W ciągu pierwszych czterech miesięcy funkcjonowania rynku NewConnect indeks tego 
rynku (NCindex) wzrósł o 44,2%, a najwyższą wartość osiągnął na ostatniej sesji 28 grudnia 
2007 r. (wykres 5.2.35). W skład NCindex wchodzą akcje wszystkich spółek notowanych na ryn-
ku NewConnect. udziały akcji uwzględniane w tym indeksie wyznaczane są przy uwzględnieniu 
liczby akcji danej spółki wprowadzonych do obrotu i zaokrąglane do pełnych tysięcy. NCindex 
jest indeksem dochodowym, czyli uwzględnia ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dy-
widend i praw poboru. Datą bazową tego indeksu jest 30 sierpnia 2007 r., a jego pierwsza war-
tość wyniosła 100 pkt. 

58  KNF, w terminie 20 dni od przysłania przez spółkę zawiadomienia o emisji, może zgłosić sprzeciw wobec dokonywa-
nia oferty publicznej, jeżeli memorandum informacyjne nie odpowiada pod względem treści i formy wymogom określo-
nym w przepisach prawa lub obrót papierami wartościowymi objętymi memorandum informacyjnym załączonym do 
zawiadomienia stanowi istotne zagrożenie dla interesów inwestorów lub bezpieczeństwa obrotu.
59  Szerzej na temat funkcjonowania tego rynku w rozdziale 3.
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Obroty

W 2007 r. łączne obroty netto akcjami i PDA spółek notowanych na NewConnect wyniosły 
151,5 mln zł (1,8 mln zł na sesję). Średnia liczba transakcji na sesję i średnia wartość pojedynczej 
transakcji wyniosły odpowiednio 719 szt. i 2535 zł. Najwyższe miesięczne obroty netto zanotowa-
no w grudniu – 48,2 mln zł.

Uczestnicy

W pierwszych miesiącach działania rynku NewConnect dominującą grupą uczestników ryn-
ku byli inwestorzy indywidualni. ich udział w całkowitych obrotach akcjami i PDA wyniósł 92%. 
udział krajowych inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicznych wyniósł odpo-
wiednio 5% i 3%. Taka struktura uczestników rynku NewConnect związana była z rodzajem spół-
ek, których akcje były notowane na tym rynku. W większości były to podmioty o niskiej kapitaliza-
cji i krótkiej historii działalności. Często w momencie wprowadzenia akcji do obrotu na rynek New-
Connect nie były dostępne żadne roczne raporty finansowe, co uniemożliwiało analizę fundamen-
talną debiutujących spółek. inwestycje w akcje spółek notowanych na rynku NewConnect mogły 
być zatem postrzegane przez niektórych inwestorów jako bardziej ryzykowne niż inwestycje w ak-
cje większości spółek notowanych na GPW. Krajowi inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy zagra-
niczni zainteresowani są głównie akcjami spółek o wysokiej kapitalizacji, dobrej sytuacji finansowej 
oraz o znacznej płynności akcji, ułatwiającej wyjście z inwestycji. z tych powodów mimo możliwo-
ści osiągnięcia wysokich zysków rynek NewConnect nie był dla nich wystarczająco atrakcyjny.

5.2.3.4.�Rynek�akcji�na�Rynku�Papierów�Wartościowych�–�CeTO

Kapitalizacja

Na Rynku Papierów Wartościowych CeTO (RPW CeTO) nadal były notowane akcje małych 
i średnich przedsiębiorstw. W 2007 r. kapitalizacja tego rynku spadła o 25,7% i na koniec roku 
wyniosła 426,8 mln zł60. istotny wpływ na zmniejszenie kapitalizacji RPW CeTO miało wycofanie 
z obrotu akcji kilku przedsiębiorstw. W 2007 r. dziewięć spółek przeniosło notowania swoich akcji 
na GPW, a jedna wycofała je z obrotu na rynku regulowanym. Na koniec roku na RPW CeTO były 
notowane akcje jedynie pięciu podmiotów. Pozytywny wpływ na kapitalizację RPW CeTO miał 
natomiast wzrost cen akcji. Na koniec 2007 r. wartość indeksu iTO wyniosła 41.197 pkt i była o 1/3 
wyższa niż na koniec poprzedniego roku.

Obroty

W 2007 r. ponadsześciokrotnie wzrosły obroty netto akcjami spółek na RPW CeTO i wyniosły 
171,5 mln zł. zwiększyła się wartość zarówno transakcji sesyjnych, jak i pakietowych. Wzrost war-
tości obrotów wynikał ze wzrostu cen akcji oraz zwiększenia wolumenu obrotów (szczególnie 
w pierwszej połowie roku). W 2007 r. średnia dzienna liczba transakcji na sesję wyniosła 159 szt. 
i była najwyższa w bieżącej dekadzie. istotny wzrost aktywności inwestorów był związany z prze-

60  Najwyższą miesięczną kapitalizację w 2007 r. rynek akcji RPW CeTO osiągnął na koniec marca; wyniosła ona  
1,28 mld zł.

Wykres 5.2.35. NCIndex w okresie od 30 sierpnia do 28 grudnia 2007 r.

Źródło: www.bossa.pl.
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noszeniem notowań spółek z RPW CeTO na GPW. Spółki notowane na RPW CeTO były niżej wyce-
niane niż podobne podmioty notowane na głównym rynku GPW. Wynikało to z niskiej płynności 
ich akcji ograniczającej możliwość wyjścia z inwestycji (dyskonto za brak płynności). ze względu 
na znacznie szerszą bazę inwestorów na GPW inwestorzy oczekiwali wzrostu płynności akcji spółek 
przenoszących swoje notowania z RPW CeTO, a przez to wzrostu cen tych akcji. Ogłoszenie infor-
macji o przeniesieniu notowań akcji danej spółki na GPW często powodowało dynamiczny wzrost 
ich cen i obrotów na RPW CeTO. W wielu przypadkach po przeniesieniu notowań akcji na GPW ich 
ceny spadały, inwestorzy bowiem masowo sprzedawali akcje zakupione na RPW CeTO, aby zre-
alizować zyski.

zmniejszająca się w ostatnich latach liczba spółek notowanych na RPW CeTO wskazuje na 
spadek znaczenia tego rynku akcji. Jest to przede wszystkim wynikiem konkurencji ze strony głów-
nego rynku akcji GPW, na którym skupia się obrót tymi instrumentami w Polsce. Na dalsze funk-
cjonowanie rynku akcji na RPW CeTO będzie wpływała działalność platformy NewConnect. ze 
względu na relatywnie niskie koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz relatywnie 
niskie koszty ponoszone przez emitentów związane z notowaniem ich papierów platforma ta 
będzie dużą konkurencją dla RPW CeTO. istotnym argumentem za debiutem na rynkach prowa-
dzonych przez GPW (szczególnie na rynku głównym) jest szersza niż na rynku akcji RPW CeTO baza 
inwestorów, ułatwiająca plasowanie emisji oraz zapewniająca większą płynność akcji w obrocie 
wtórnym. z tych powodów w najbliższych latach rynek akcji na RPW CeTO prawdopodobnie prze-
stanie istnieć, gdyż spółki przeniosą notowania swoich akcji na rynki prowadzone przez GPW lub 
wycofają je z rynku regulowanego.

Tabela 5.2.17. Wartość obrotów netto akcjami na RPW CeTO w latach 2000–2007

RPW CeTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. Roczna wartość obrotów netto (w mln zł) 218,1 51,6 48,7 31,6 28,6 36,9 26,7 171,5

    – obroty sesyjne netto (bez transakcji pakietowych) 120,6 20,1 9,15 8,7 21,2 10,6 25,3 146,7

    – średnie obroty netto na sesję 0,48 0,08 0,04 0,04 0,09 0,05 0,10 0,59

2. Średnia liczba transakcji na sesję 93 17 9 8 15 9 44 159

Źródło: MTS-CeTO.

Tabela 5.2.16. Podstawowe wskaźniki rynku RPW CeTO w latach 2000–2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Liczba notowanych spółek 21 21 21 22 18 18 15 5

Kapitalizacja (w mln zł) 275,3 192,8 203,7 335,4 344,3 378,8 574,1 426,8

Wartość indeksu ITO (w pkt) 15 254 9 115 9 776 9 704 9 457 10 047 30 993 41 197

Źródło: MTS-CeTO.
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5.3. Kasowy rynek walutowy

Na kasowym rynku złotego utrzymywały się tendencje, które obserwowano w latach 2004–
2006. Średnie dzienne obroty netto na rynku krajowym (operacje, w których przynajmniej jedną 
ze stron jest bank działający w Polsce) zmniejszyły się do 3,7 mld zł. Osłabieniu aktywności na ryn-
ku złotego w Polsce towarzyszył zapoczątkowany w drugiej połowie 2004 r. dynamiczny wzrost 
obrotów na rynku offshore. Wzrost ten wynikał z dużego zainteresowania zagranicznych insty-
tucji finansowych inwestycjami na rynkach emerging marekets. zwiększonej aktywności funduszy 
hedgingowych wykorzystujących strategie carry trade i algorithmic trading sprzyjały podwyżki stóp 
procentowych w Polsce i stabilna długoterminowa tendencja aprecjacji złotego. Szacuje się, że 
łączne średnie dzienne obroty netto na rynku złotego (rynek krajowy i offshore) wyniosły ponad 
14 mld zł, tj. o 50% więcej w porównaniu z 2006 r. Główną parą walutową na rynku złotego była 
para EuR/PlN, przy średnio 90-procentowym udziale transakcji EuR/PlN w obrotach na krajowym 
rynku międzybankowym.

W niniejszym rozdziale opisano rozwój kasowego rynku złotego z uwzględnieniem trans-
akcji dokonywanych na rynku offshore. Analiza płynności rynku została przeprowadzona na pod-
stawie wyników badania Trennial Central Bank Survey – Foreign Exchange and derivatives market 
activity in 2007, przeprowadzonego w kwietniu 2007 r. przez Bank Rozrachunków Międzynarodo-
wych przy współudziale 54 banków centralnych i władz monetarnych z całego świata. 

Wielkość�rynku

Rynek złotego był największym i najbardziej płynnym spośród rynków walutowych naszego 
regionu. Wartość transakcji na kasowym rynku złotego była blisko trzy razy większa niż obroty na 
rynku korony czeskiej oraz o około 60% wyższa niż obroty na rynku forinta. Płynność rynków tych 
walut była adekwatna do poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów (ramka 5.3.1). 
W kwietniu 2007 r. średnia dzienna wartość transakcji kasowych z udziałem złotego wyniosła 
4,851 mld uSD i była ponadtrzykrotnie wyższa niż w kwietniu 2004 r. (tabela 5.3.1). Tak duży 
wzrost płynności, wynikający ze znacznego wzrostu aktywności nierezydentów, zaobserwowano 
także na rynku forinta i korony czeskiej. W porównaniu z kwietniem 2004 r. obroty na rynku 
offshore (wyliczone przy zastosowaniu kursów stałych) wzrosły ponadsześciokrotnie i wyniosły 
ponad 9,3 mld zł. Wartość transakcji z udziałem złotego na rynku offshore była zatem ponad-
dwukrotnie większa niż obroty na rynku krajowym. Na wszystkich trzech rynkach walutowych 
naszego regionu dominowały transakcje wymiany waluty krajowej na euro. W 2007 r. złoty był 18. 
walutą świata pod względem wartości obrotów na rynku kasowym (w 2004 r. uplasował się na 
21. miejscu). 

Średnie dzienne obroty netto na rynku krajowym zmniejszyły się w 2007 r. do 3,7 mld zł. 
Wynikało to ze spadku wartości operacji dokonywanych między bankami, przeważających w ob-
rotach na rynku złotego. W 2007 r. średnia dzienna wartość transakcji na rynku międzybankowym 
w Polsce wyniosła 2,8 mld zł i była aż o 14% niższa niż w 2006 r. Coraz większą aktywność na kra-
jowym rynku międzybankowym wykazywały banki zagraniczne – ich udział w tym segmencie ryn-

Tabela 5.3.1. Średnie dzienne obroty netto na kasowym rynku złotego, korony czeskiej 
i forinta w kwietniu 2004 i kwietniu 2007 r. (w mln USD)

Złoty Korona czeska Forint

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Obroty ogółem, w tym: 1 566 4 851 736 1 630 752 2 959

– transakcje między rezydentami 571 700 174 279 162 268

– transakcje rezydent – nierezydent 481 840 280 504 245 423

– transakcje między nierezydentami (offshore) 514 3 311 281 847 345 2 268

Źródło: obliczenia NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity in 2007, Basel 
2007, Bank for international Settlements, s. 59–60 oraz wyników krajowych udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Na-
rodowy Bank Węgier. Nie uwzględniono salda opuszczeń. 
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ku wzrósł do 80% (wykres 5.3.1). Ograniczenie aktywności banków krajowych było rezultatem 
centralizacji ryzyka na szczeblu grup bankowych oraz związanego z tym przenoszenia poza gra-
nice Polski działalności spekulacyjnej i obsługi dużych zleceń klientowskich wymagających domknię-
cia pozycji walutowej w transakcjach międzybankowych. 

W 2007 r. utrzymywał się wyraźny wzrost obrotów na krajowym rynku klientowskim. Śred-
nia dzienna wartość transakcji z klientami niebankowymi zwiększyła się w porównaniu z 2006 r. 
o około 16% i wyniosła 0,87 mld zł. W rezultacie udział operacji zawieranych z podmiotami nie-
bankowymi w obrotach netto na krajowym rynku złotego wzrósł z 18% w 2006 r. do 23% 
w 2007 r. Głównym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku klientowskiego był wzrost obro-
tów w handlu zagranicznym. W porównaniu z 2006 r. wartość eksportu towarów i usług wyra-
żona w euro wzrosła o 17,5%, a wartość importu o 19,4%. 

Ponieważ obroty na krajowym rynku złotego były w kwietniu o 10% niższe od średniej w ro-
ku, można szacować, że średnia dzienna wartość transakcji z udziałem złotego (rynek krajowy  
i offshore) wyniosła w 2007 r. ponad 5 mld uSD (tj. ponad 14 mld zł). Przy tak dużej płynności ryn-
ku banki nie miały problemów z domykaniem pozycji walutowych otwieranych przy realizacji 
dużych zleceń klientowskich. Wydaje się, że zwiększyła się także odporność kursu złotego na prze-
pływy wynikające z krótkookresowych strategii spekulacyjnych, o czym może świadczyć stabilny 
i bardzo niski poziom zmienności historycznej w całym 2007 r. (wykres 5.3.5).

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny wzrost aktywności na rynku offshore złotego 
wynikał zarówno z koniunktury na rynkach globalnych, jak i z sytuacji na krajowym rynku finan-
sowym. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej na rynku amerykańskim (dekoniunktura na 
rynku nieruchomości, kryzys na rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku) i osła-
bienie zaufania do dolara amerykańskiego skłaniały zagranicznych inwestorów instytucjonalnych 
do dywersyfikacji ich portfeli lokat przez inwestycje na rynkach walutowych krajów określanych 
jako emerging markets. 

Grupą inwestorów, która w największym stopniu przyczyniła się do wzrostu obrotów na ryn-
ku złotego w latach 2005–2007, były fundusze hedgingowe. Podmioty te traktowały waluty jako 
osobną klasę aktywów, która umożliwiała poprawę stóp zwrotu z inwestycji. Fundusze hedgingo-
we inwestowały na rynkach rozwijających się, stosując strategię carry trade. Strategia ta polega na 
zaciąganiu pożyczek w nisko oprocentowanych walutach (przede wszystkim w jenie japońskim 
oraz franku szwajcarskim) i lokowaniu środków w wysoko oprocentowanych walutach krajów roz-
wijających się, co wiązało się ze wzrostem płynności rynków kasowych tych walut (ramka 5.3.1).

inną strategią inwestycyjną wykorzystywaną przez fundusze hedgingowe było zajmowanie 
bardzo dużych pozycji na rynku opcji walutowych. Banki londyńskie, które najczęściej były wystaw-
cami takich opcji, zabezpieczały swoje pozycje walutowe, zawierając odpowiednie transakcje na 
kasowym rynku walutowym (ang. dynamic hedging). Ponadto fundusze hedgingowe w coraz 

Wykres 5.3.1. Miesięczne obroty netto na krajowym międzybankowym rynku złotego 
w latach 2004–2007

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz podmiotów kandydujących do tej funkcji.
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DEtERmInanty PłynnOścI  
KASOWEGO RYNKU WALUTOWEGO

Jednym z czynników oddziałujących na płynność kasowego rynku walutowego jest 
poziom rozwoju gospodarczego kraju. Pomiędzy logarytmem obrotów netto w kwietniu 
2007 r. na kasowym rynku poszczególnych walut a logarytmem poziomu PKB według siły 
nabywczej obserwuje się bowiem istotną statystycznie zależność liniową. zróżnicowanie 
proporcji pomiędzy badanymi zmiennymi pozwala wydzielić dwie podstawowe grupy walut: 
waluty krajów rozwiniętych oraz waluty krajów określanych jako emerging markets (wykres 
5.3.2). W odniesieniu do walut krajów rozwiniętych jednoprocentowy wzrost wartości PKB 
przyczynia się do wzrostu obrotów na rynku walutowym średnio o 0,36%. Dla walut krajów 
zaliczanych do drugiej grupy wskaźnik ten jest tylko nieznacznie niższy i kształtuje się na 
poziomie 0,32%. Wielkość rynku złotego jest zgodna z teoretyczną wartością wynikającą 
z modelu dla zadanego poziomu PKB państw zaliczanych do grupy emerging markets.

Wykres 5.3.2. Relacja pomiędzy obrotami netto na kasowym rynku walutowym 
a wielkością PKB w kwietniu 2007 r.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey of Foreign exchange and derivatives market activity in 
2007, Basel 2007, Bank for international Settlements oraz danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (World Economic 
Outlook Database October 2008, international Monetary Fund, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weoda-
ta/index.aspx). 

uwaga: waluty krajów rozwiniętych: AuD (dolar australijski), CHF (frank szwajcarski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona 
duńska), GBP (funt brytyjski), HKD (dolar hongkongski), NzD (dolar nowozelandzki), NOK (korona norweska), SEK (korona 
szwedzka), SGP (dolar singapurski). Waluty krajów określanych jakoWaluty krajów określanych jako emerging markets: BRl (real brazylijski), CzK (koro-
na czeska), HuF (forint), iDR (rupia indonezyjska), iNR (rupia indyjska), KRW (won południowokoreański), MXN (peso mek-
sykańskie), PHP (peso filipińskie), PlN (złoty), RuB (rubel rosyjski), TRy (lira turecka), TWD (dolar tajwański), zAR (rand połu-
dniowoafrykański)
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey of Foreign exchange and derivatives market activity in 
2007, Basel 2007, Bank for international Settlements oraz danych z serwisu informacyjnego Reuters.  
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większym stopniu korzystały z elektronicznych platform transakcyjnych i usług prime brokerage61, 
oferowanych przez duże banki londyńskie pełniące funkcję market-makerów na rynku walutowym. 
Te zmiany w infrastrukturze transakcyjnej pozwalały funduszom hedgingowym istotnie zwiększyć 
ich aktywność na rynku walutowym. 

Na rynkach walut krajów rozwijających się zwiększyła się również aktywność funduszy eme-
rytalnych i funduszy powierniczych. zarządzane przez nie portfele znacznie wzrosły w ostatnich 
kilku latach. Podobnie jak w przypadku funduszy hedgingowych zakup walut stanowił dla nich 
odrębną klasę aktywów, słabo skorelowaną z innymi kategoriami ich lokat i umożliwiającą osią-
gnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu62.

We wspomnianych strategiach inwestycyjnych realizowanych na rynkach rozwijających się 
zagraniczni inwestorzy instytucjonalni często wykorzystywali złotego. inwestycjom na rynku zło-
tego i zakupom aktywów nominowanych w złotym sprzyjały: bardzo dobra sytuacja makroekono-
miczna, a w szczególności najwyższy w krajach regionu wzrost gospodarczy, wzrost indeksów na 
GPW w pierwszej połowie roku oraz stabilny trend aprecjacji złotego. W 2007 r. kurs złotego 
wahał się w wąskim przedziale pomiędzy 3,57 a 3,95 i w małym stopniu zależał od czynników 
o charakterze lokalnym. Krótkotrwałe okresy osłabienia naszej waluty były związane przede wszyst-
kim ze wzrostem niepewności na rynkach globalnych, wynikającym z kryzysu na amerykańskim 

61  usługa polegająca na odpłatnym udostępnianiu przez duże banki ich linii kredytowych nakładanych na nie przez innych 
uczestników rynku. Korzystając z tej usługi, fundusze hedgingowe mogą zawierać transakcje z wieloma podmiotami, pod-
dając się ocenie kredytowej i utrzymując zabezpieczenie w jednym banku, którego linie kredytowe wykorzystują.
62  G. Galati, A. Heath: What drives the growth in FX activity? Interpreting the 2007 Triennial Survey, „BiS Quarterly 
Review”, grudzień 2007, s. 63–72.

Wykres 5.3.4. Średni kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego w latach 2005–2007

Źródło: Reuters.
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Na wartość transakcji zawieranych na kasowym rynku walutowym wpływa także 
wysokość stóp procentowych na rynkach pieniężnych. Waluty wysoko oprocentowane są 
bowiem wykorzystywane w strategiach carry trade, najczęściej finansowanych pożyczkami 
w jenach lub frankach szwajcarskich. W okresie kwiecień 2004 r. – kwiecień 2007 r. wystą-
piła istotna statystycznie liniowa zależność pomiędzy procentowym wzrostem obrotów net-
to na rynkach poszczególnych walut a ich przeciętną trzymiesięczną stopą oprocentowania 
na międzybankowym rynku pieniężnym. Na podstawie modelu regresji liniowej dla grupy 
walut państw analizowanych na wykresie 5.3.3 można stwierdzić, że skala wzrostu obrotów 
na kasowym rynku walutowym w okresie kwiecień 2004 r. – kwiecień 2007 r. zależała od 
średniego oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w tym czasie. Wzrost 
stóp procentowych na międzybankowym rynku pieniężnym o 1 pkt proc. wiązał się ze 
zwiększeniem obrotów na kasowym rynku walutowym (średnio o 10 pkt proc.).
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rynku kredytów hipotecznych (wykres 5.3.4). W warunkach silnego trendu aprecjacyjnego fun-
dusze hedgingowe zajmowały duże pozycje w złotym (na rynku kasowym i opcji walutowych), spe-
kulując na jego dalsze umocnienie.

Na wzrost aktywności inwestorów zagranicznych na rynku złotego wpłynęły: dysparytet 
stóp procentowych między Polską a rynkami rozwiniętymi (w 2007 r. RPP czterokrotnie podniosła 
stopy procentowe NBP o 25 pkt bazowych) oraz silne oczekiwania na ich dalszy wzrost na rynku 
krajowym. zachęcało to do częstszego niż w 2006 r. wykorzystywania złotego w strategiach spe-
kulacyjnych carry tarde. Atrakcyjność strategii carry trade na rynku złotego zwiększała mała zmien-
ność jego kursu (wykres 5.3.5). 

Do wzrostu płynności rynku złotego przyczynił się również wzrost popularności strategii 
algorithmic trading, nastawionej na krótkoterminowe zmiany kursów walutowych. W strategiach 
tych zlecenia kupna i sprzedaży walut są automatycznie generowane za pomocą algorytmu – 
badania rentowności transakcji dokonywanych najczęściej na podstawie analizy finansowych sze-
regów czasowych o bardzo wysokiej częstotliwości oraz napływu informacji na rynek. Taki sposób 
spekulacji na rynku walutowym pozwala na natychmiastową ocenę dochodowości transakcji kaso-
wych i charakteryzuje się wysokimi obrotami przy relatywnie małych wartościach otwartych pozy-
cji walutowych. Szacuje się, że w 2007 r. około 20% obrotów na światowym rynku walutowym 
stanowiły transakcje zawarte przy wykorzystaniu strategii algorithmic trading63. 

Struktura�rynku

W 2007 r. w Polsce, podobnie jak w Czechach i na Węgrzech, podstawową relacją walutową 
była relacja euro/waluta krajowa. W tych państwach transakcje euro/waluta krajowa wyraźnie 
przeważały zarówno na rynku międzybankowym, jak i na rynku klientowskim. Wysoki udział pary 
EuR/waluta krajowa w operacjach z klientami niebankowymi wynikał ze struktury płatności tych 
krajów w handlu międzynarodowym. W omawianych krajach w okresie kwiecień 2004 r. – kwie-
cień 2007 r. wyraźnie spadła relacja wartości obrotów netto na rynku międzybankowym do war-
tości transakcji z klientami niebankowymi, co wiązało się ze wspomnianym przenoszeniem aktyw-
ności banków zagranicznych z rynku krajowego na rynek offshore. 

Na rynku międzybankowym w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2007 r. udział ope-
racji EuR/PlN kształtował się, podobnie jak w 2006 r., na poziomie około 90% (wykres 5.3.6). 
Wzrost znaczenia transakcji wymiany złotego na dolara w strukturze walutowej obrotów w czwar-
tym kwartale wynikał z domykania przez banki krajowe otwartych pozycji w uSD wynikających 
z transakcji zawieranych na rynku klientowskim. 

63  BIS 78th Annual Report, Charter V - Foreign exchange markets, Basel 2008, Bank for international Settlements, s. 89.

Wykres 5.3.5. Trzymiesięczna zmienność historyczna kursów USD/PLN, EUR/PLN i EUR/USD 
w latach 2005–2006

uwaga: trzymiesięczna zmienność historyczna to odchylenie standardowe rozkładu dziennych stóp zwrotu zaobserwowanych w cią-
gu 66 dni roboczych.

Źródło: NBP, Reuters.
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O sile naszej waluty najlepiej informowały kwotowania kursu EuR/PlN na rynku międzyban-
kowym. Potwierdza to udział euro w koszyku o minimalnej wariancji dziennych stóp zwrotu, przez 
większą część 2007 r. wynoszący 100%. Okresowe spadki tego udziału o kilka lub kilkanaście 
punktów procentowych wynikały przede wszystkim ze zmian trendu na rynku EuR/uSD – krót-
koterminowych wzrostów wartości dolara amerykańskiego względem euro (wykres 5.3.7). Deale-
rzy bankowi traktowali kurs uSD/PlN jako kurs wynikowy, zależny od kursów EuR/PlN i EuR/uSD. 
Potwierdza to wysoka korelacja między kursami uSD/PlN a EuR/uSD. W 2007 r. współczynnik 
korelacji między tymi kursami kształtował się w przedziale 0,55–0,9. Ponadto zmienność kursu zło-
tego do dolara amerykańskiego była wyższa w porównaniu ze zmiennością kursu złotego do euro. 
Wahania kursu złotego do dolara amerykańskiego wynikały bowiem ze zmian relacji zarówno 
EuR/PlN, jak i EuR/uSD. 

Na rynku klientowskim zdecydowaną większość transakcji stanowiła wymiana euro na zło-
tego, chociaż udział tej pary w obrotach netto był niższy niż na rynku międzybankowym i w kwiet-
niu 2007 r. wyniósł 68%. Operacje uSD/PlN stanowiły 24% obrotów na rynku klientowskim, 
a transakcje GBP/PlN 4%. Struktura walutowa obrotów na rynku klientowskim była zbliżona do 
struktury walutowej płatności z tytułu handlu międzynarodowego Polski. Struktura płatności z ty-
tułu eksportu i importu w 2007 r. kształtowała się następująco: euro – 71% i 58%, dolar amery-
kański – 18% i 29%, pozostałe waluty obce – 11% i 13%64.

64  Dane NBP na podstawie płatności towarowych zarejestrowanych przez system bankowy.

Tabela 5.3.2. Średnie dzienne obroty netto i struktura krajowego kasowego rynku walutowego 
w Polsce, Czechach i na Węgrzech w kwietniu 2004 i kwietniu 2007 r. (w mln USD)

Polska Czechy Węg�y

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Obroty – waluty obce/waluta krajowa 1 052 1 540 455 783 407 691

  Rynek międzybankowy 767 1 083 362 566 346 540

    – w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 23 90 94 61 89 89

    – w tym: USD/waluta krajowa (w %) 76 7 5 32 9 6

  Rynek klientowski 285 457 92 216 61 151

    – w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 64 68 77 70 69 51

    – w tym: USD/waluta krajowa (w %) 31 24 18 23 26 11

Obroty – waluty obce/waluty obce 879 870 413 845 279 1 944,3

uwaga: na rynkach wschodzących kategoria „pozostałe instytucje sprawozdające” obejmowała głównie mniejsze banki, dlatego w ni-
niejszej tabeli dla rynku międzybankowego uwzględniono transakcje zawarte z „innymi instytucjami sprawozdającymi” oraz „pozo-
stałymi podmiotami finansowymi”.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie wyników krajowych badania Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives mar-
ket activity in 2007 udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank Węgier.

Wykres 5.3.6. Struktura walutowa operacji wymiany złotego zawieranych na krajowym rynku 
międzybankowym w latach 2004–2007

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz podmiotów kandydujących do tej funkcji.
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W 2007 r. na krajowym rynku dokonywano także transakcji wymiany walut obcych na walu-
ty obce. Średnie dzienne obroty w tym segmencie rynku wyniosły około 2,5 mld zł, z czego pra-
wie 95% stanowiły transakcje na rynku międzybankowym. W kwietniu 2007 r. około 75% obro-
tów w tym segmencie krajowego rynku walutowego stanowiły transakcje EuR/uSD. Ponieważ na 
międzybankowym rynku fx swap tradycyjnie dominowała relacja wymiany uSD/PlN, bankom dzia-
łającym w Polsce najłatwiej było zajmować pozycje na rynku terminowym złotego (m.in. w celu 
neutralizacji ekspozycji wynikającej z operacji klientowskich) przez złożenie następujących trans-
akcji: fx swap uSD/PlN, kasowej EuR/uSD i kasowej EuR/PlN. Relacja GBP/uSD miała blisko  
20-procentowy udział w wartości operacji wymiany walut obcych na rynku krajowym, przy czym 
zdecydowaną większość z nich stanowiły transakcje spekulacyjne banków zawarte z podmiotami 
zagranicznymi.

Uczestnicy rynku 

Duży udział banków zagranicznych w obrotach z bankami krajowymi oraz dynamiczny 
wzrost wartości transakcji na rynku offshore w latach 2004–2007 sprawiły, że na rynku złotego 
dominowały operacje spekulacyjne banków londyńskich i zagranicznych funduszy hedgingowych. 
W kwietniu 2007 r. transakcje wymiany złotego między rezydentami Polski stanowiły mniej niż 
15% zarejestrowanych obrotów netto (w kwietniu 2004 r. – ponad 36%). Małą rolę na rynku 
odgrywały przepływy związane z realną sferą gospodarki. udział transakcji klientów niefinanso-
wych w obrotach netto na rynku złotego wyniósł 29%. 

Koncentracja płynności na rynku offshore wiązała się z tym, że obsługą funduszy hedgingo-
wych zajmowały się wyłącznie banki zagraniczne, które miały znacznie bogatszą ofertę usług 
związanych z obsługą transakcji walutowych (prime brokerage, własne platformy transakcyjne, 

Wykres 5.3.7. Udział euro w koszyku złotego zapewniającym minimalizację wariancji 
dziennych stóp zwrotu w latach 2005–2007

Źródło: NBP, Reuters.
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pełna automatyzacja potwierdzania warunków transakcji i ich rozliczania) oraz były w stanie 
zawierać transakcje o dużych wartościach. Najaktywniejszymi bankami zagranicznymi na rynku 
złotego i innych walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej były Deutsche Bank, Citigroup oraz 
uBS65. ze względu na niskie kapitały własne (w porównaniu z bankami londyńskimi) oraz kon-
serwatywną politykę w zakresie otwartej pozycji walutowej banki prowadzące działalność w Pol-
sce bardzo rzadko były kontrahentami zagranicznych niebankowych instytucji finansowych i prze-
prowadzały znacznie mniej operacji spekulacyjnych (ang. proprietary trading). 

W porównaniu z kwietniem 2004 r. koncentracja obrotów na krajowym rynku złotego nie-
znacznie się zmniejszyła, ale nadal była wysoka. W kwietniu 2007 r. udział pięciu najaktywniej-
szych banków działających w Polsce w transakcjach wymiany złotego na krajowym rynku wyniósł 
58% (wykres 5.3.8). 

Infrastruktura�rynku�

W 2007 r. większość transakcji na międzybankowym rynku złotego w Polsce była zawierana 
za pośrednictwem systemów automatycznie kojarzących oferty kupna i sprzedaży. Transakcje 
wymiany złotego mogły być przeprowadzane w dwóch takich systemach – Reuters Spot Matching 
i EBS (Electronic Broking Services), jednak banki sporadycznie zawierały transakcje za pośrednic-
twem tego drugiego systemu, preferując bardzo płynny rynek na platformie Reuters Spot Mat-
ching. W kwietniu 2007 r. transakcje zawarte za pośrednictwem systemów automatycznie koja-
rzących oferty stanowiły około 58% obrotów brutto na krajowym rynku międzybankowym zło-
tego. Około 26% operacji wymiany złotego dokonano wykorzystując tradycyjny elektroniczny sys-
tem konwersacyjnego Reuters Dealing Direct i telefon, a 16% zawarto za pośrednictwem brokerów 
głosowych. Warunki transakcji zawieranych przez banki krajowe z pomiotami niefinansowymi były 
najczęściej uzgadniane telefonicznie.

Standardowe kwoty transakcji na międzybankowym rynku złotego w Polsce wynosiły  
3 i 5 mln euro dla operacji dokonywanych w systemie konwersacyjnym. Na rynku offshore war-
tości pojedynczych transakcji wymiany złotego były wyższe, co wynikało m.in. ze struktury kon-
trahentów – dużego udziału operacji z funduszami hedgingowymi. Transakcje zawierane za 
pośrednictwem systemu Reuters Spot Matching miały najczęściej wartość 1 i 3 mln euro, choć 
w porównaniu z poprzednimi latami istotnie zwiększył się udział operacji o wartości powyżej 
1 mln euro. 

Na rynku londyńskim transakcje z podmiotami niebankowymi, głównie funduszami hed-
gingowymi, dokonywane były zazwyczaj za pomocą elektronicznych platform transakcyjnych, 
umożliwiających stosowanie strategii algorithmic trading i carry trade. Do najpopularniejszych elek-
tronicznych systemów handlowych, na których można było zawierać transakcje wymiany złotego, 
należały Autobahn Deutsche Banku i FXall, organizowana przez konsorcjum banków.

65  Wyniki badania rynku walutowego Euromoney: Euromoney, maj 2007, vol. 38, nr 457, s. 178.
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5.4. Rynek instrumentów pochodnych

Finansowe instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu zarówno na rynku giełdowym, 
jak i pozagiełdowym (ang. over-the-counter – OTC). zaletą rynku giełdowego jest centralizacja 
obrotu i funkcjonowanie izby rozliczeniowej, co zwiększa jego przejrzystość, ogranicza ryzyko kre-
dytowe kontrahenta i umożliwia uczestnictwo wielu podmiotów. Rynek pozagiełdowy pozwala 
natomiast na lepsze dopasowanie warunków transakcji do potrzeb inwestora. Wartość otwartych 
pozycji brutto banków – suma kwot nominalnych sprzedanych i kupionych instrumentów pochod-
nych – sugeruje, że w światowym systemie finansowym większą rolę odgrywa rynek pozagiełdo-
wy. z kolei statystyki średnich dziennych obrotów netto wskazują na znacznie większą płynność 
rynku giełdowego (tabela 5.4.1). 

W latach 2004–2007 obserwowano na świecie dynamiczny rozwój rynku instrumentów 
pochodnych OTC. Wyrażało się to znacznym wzrostem obrotów na tym rynku oraz zwiększeniem 
wartości otwartych pozycji pozabilansowych banków z tytułu transakcji pochodnych. W okresie 
kwiecień 2004 r. – kwiecień 2007 r. obroty netto na rynku instrumentów pochodnych OTC wrosły 
o 67%, a na rynku giełdowym o 34%. Na koniec 2007 r. wartość otwartych pozycji w derywatach 
pozagiełdowych była o 129% wyższa niż  na koniec 2004 r., podczas gdy ekspozycje w giełdo-
wych instrumentach pochodnych wzrosły o 73%66. Większość transakcji instrumentami na stopy 
procentowe oraz instrumentami związanymi z rynkiem akcji była nadal dokonywana na giełdach. 
Walutowe transakcje pochodne zawierano głównie na rynku pozagiełdowym.

Tabela 5.4.1. Średnie dzienne obroty netto w poszczególnych segmentach światowego rynku 
instrumentów pochodnych (w mld USD)

 1998 2001 2004 2007

Pozagiełdowe instrumenty pochodne 490 686 1 374 2 292

– procentowe instrumenty pochodne 265 489 1 025 1 686

– walutowe instrumenty pochodne 225 197 349 606

Giełdowe instrumenty pochodne1 1 382 2 198 4 547 6 173

– procentowe instrumenty pochodne 1 371 2 188 4 524 6 101

– walutowe instrumenty pochodne 11 10 22 72

1 FOW TRADE data; Futures industry Association; giełdy instrumentów pochodnych.

Źródło: Triennial Central Bank Survey – Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007, Basel 2007, Bank for international 
Settlements, s. 4 i 14. 

5.4.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku instrumentów pochodnych 

Pod względem wartości obrotów w Polsce o wiele lepiej rozwinięty jest rynek pozagiełdowy. 
Średnie dzienne obroty na rynku OTC w latach 2004–2007 znacznie przewyższały obroty instru-
mentami pochodnymi notowanymi na GPW (tabela 5.4.2). Funkcję animatorów rynku OTC pełniły 
bowiem banki, a więc instytucje o największych aktywach w polskim systemie finansowym. istot-
ny wpływ na wartość obrotów miała duża aktywność banków zagranicznych, nadal prawie nie-
obecnych na GPW. To właśnie międzybankowe transakcje spekulacyjne silnie oddziaływały na płyn-
ność tego rynku. Dodatkowo, polskie przedsiębiorstwa w zarządzaniu ryzykiem finansowym 
znacznie częściej korzystały z instrumentów oferowanych przez banki, a nie przez giełdy. Decy-
dowały o tym m.in.: utrzymywanie przez banki długotrwałych kontaktów z przedsiębiorstwami, 
bogatsza oferta i duża elastyczność instrumentów pozagiełdowych oraz większa płynność rynku, 
która wpływa na koszt stosowanego zabezpieczenia.

W latach 2004–2007 najszybciej rozwijającym się rynkiem pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych w Polsce był rynek instrumentów na stopy procentowe, co wynikało przede wszyst-

66  Wartość otwartych pozycji uwzględnia pozycje w instrumentach pochodnych związanych z rynkiem akcji, natomiast 
analiza obrotów nie obejmuje tych instrumentów.
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kim ze wzrostu aktywności banków na rynku OiS. Najbardziej płynnym segmentem tego rynku 
i całego rynku instrumentów pochodnych OTC był rynek transakcji FRA. Wśród walutowych instru-
mentów pochodnych najlepiej rozwinięty był rynek transakcji forward, ale w 2007 r. odnotowano 
istotny wzrost wartości transakcji CiRS. Banki wykorzystywały te instrumenty do zabezpieczania 
się przed ryzykiem wynikającym z wysokiej dynamiki wzrostu kredytów mieszkaniowych indek-
sowanych do walut obcych. 

W ostatnich trzech latach rynek giełdowy cechował się większą dynamiką wzrostu obrotów 
niż rynek pozagiełdowy, co wynikało m.in. z szybkiego rozwoju rynku akcji na GPW. Tak jak w po-
przednich latach spośród instrumentów pochodnych dostępnych na GPW największym zaintere-
sowaniem inwestorów cieszyły się kontrakty futures na indeks WiG20. Obroty tymi kontraktami 
stanowiły ponad 95% całkowitych obrotów na giełdowym rynku instrumentów pochodnych. 
Głównymi uczestnikami tego rynku pozostali inwestorzy indywidualni, ale utrzymywała się ten-
dencja do spadku ich udziału w obrotach. W porównaniu z 2006 r. wartość transakcji na rynku 
instrumentów pochodnych GPW zwiększyła się prawie o 80%. Do wzrostu aktywności przyczyni-
ła się hossa na rynku akcji w pierwszej połowie 2007 r. 

5.4.2. Pozagiełdowe instrumenty pochodne

Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce umożliwia instytucjom finan-
sowym oraz przedsiębiorstwom zabezpieczenie się przed ryzykiem stopy procentowej oraz kursu 
walutowego. Pozwala również na podejmowanie określonego rodzaju ryzyka w pożądanym zakre-
sie. Powyższe cechy rynku instrumentów pochodnych determinują podział transakcji dokonywa-
nych na tym rynku na spekulacyjne i zabezpieczające. Ponadto wykorzystuje się transakcje arbi-
trażowe między rynkiem instrumentów pochodnych a rynkiem kasowym. Są one możliwe w przy-
padku instrumentów pochodnych pozwalających generować strumienie płatności zbliżone pod 
względem struktury i wartości do płatności związanych z bazowymi instrumentami finansowymi 
(np. transakcje iRS vs. obligacje skarbowe). 

ze względu na zdecentralizowany charakter rynku OTC jego organizatorami i głównymi 
uczestnikami są banki. Pozabilansowe pozycje brutto z tytułu transakcji na rynku pozagiełdowych 
instrumentów pochodnych wskazują, że podobnie jak w poprzednich latach w 2007 r. banki kra-
jowe utrzymywały największe ekspozycje w derywatach na stopy procentowe. ich zaangażowanie 
dotyczyło głównie instrumentów nominowanych w złotych. Najlepiej rozwiniętym rynkiem instru-
mentów pochodnych OTC był nadal rynek transakcji FRA. W 2007 r. istotnie wzrosła płynność na 
rynku transakcji overnight index swap. Obroty na tym rynku przekroczyły obroty na rynku iRS, ale 
pozycje banków z tytułu transakcji OiS (zdecydowana większość wartości prezentowanej w kate-

Tabela 5.4.2. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych 
w latach 2004–2007 (w mln zł)

2004 2005 2006 2007

Pozagiełdowe instrumenty pochodne 5 490,3 7 759,4 8 362,3 12 932,0

– procentowe instrumenty pochodne 4 178,3 6 240,7 6 729,8 10 268,1

– walutowe instrumenty pochodne 1 312,0 1 518,7 1 632,5 2 663,9

Giełdowe instrumenty pochodne 251,5 498,9 797,6 1 411,0

– procentowe instrumenty pochodne 0,0 15,0 5,3 0,8

– walutowe instrumenty pochodne 0,5 0,8 0,4 0,7

– instrumenty związane z rynkiem akcji 251,0 483,1 791,9 1 409,5

     – w tym futures na WIG 20 239,6 448,8 742,8 1 343,2

uwaga: obroty dla rynku pozagiełdowego wyliczono według wartości nominalnej, a dla rynku giełdowego według kwot rozlicze-
nia. Rynek giełdowy obejmuje jedynie instrumenty notowane na GPW. Dla tego rynku uwzględniono transakcje sesyjne i pakietowe 
Kategoria „instrumenty walutowe” dla rynku pozagiełdowego nie obejmuje transakcji fx swap.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych NBP i GPW. 
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gorii „inne o podobnym charakterze”) ze względu na ich krótkoterminowy charakter były znacz-
nie mniejsze. Rynki opcji na stopę procentową oraz transakcji forward na obligacje wciąż były sła-
bo rozwinięte (tabela 5.4.3).

Na rynku walutowych instrumentów pochodnych najlepiej rozwinięty był rynek transakcji 
forward, na którym przeważały operacje z podmiotami niebankowymi. Ryzyko walutowe było naj-
ważniejszym rodzajem ryzyka finansowego identyfikowanego i neutralizowanego przez polskie 
przedsiębiorstwa. W 2007 r. istotny wzrost obrotów, zwłaszcza z podmiotami niefinansowymi, 
nastąpił na rynku opcji walutowych.

Wartość pozycji brutto banków wynikająca z transakcji związanych z kapitałowymi papie-
rami wartościowymi pozostawała niewielka. W 2007 r. banki wykazywały głównie zaangażowanie 
w opcjach pozagiełdowych na indeksy giełdowe. Banki krajowe w bardzo małym stopniu były 
zaangażowane na rynku kredytowych instrumentów pochodnych. Nieliczne ekspozycje w instru-
mentach kredytowych wynikały z transakcji CDS (ang. credit default swap) zawartych z nierezy-
dentami, ale ich skala była znikoma. 

W dalszej części podrozdziału bardziej szczegółowo scharakteryzowano strukturę i czynniki 
rozwoju krajowego rynku derywatów pozagiełdowych, w podziale na instrumenty walutowe i sto-
py procentowej. Dla instrumentów na kurs złotego oszacowano także płynność rynku offshore, 
wykorzystując wyniki badania Trennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives 
Market Activity in 2007, przeprowadzonego w kwietniu 2007 r. przez Bank Rozrachunków  
Międzynarodowych.

5.4.2.1.�Instrumenty�pochodne�stopy�procentowej

Wielkość�rynku

Krajowy rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych na stopy procentowe,  
ze średnimi dziennymi obrotami o wartości około 2,6 mld uSD, był w 2007 r. największy w naszym 
regionie. Rynek w Polsce wyróżniała relatywnie wysoka płynność w segmencie transakcji FRA 
i transakcji wymiany płatności odsetkowych (iRS i OiS). W porównaniu z 2004 r. umocniła się prze-
waga rynku krajowego nad rynkami krajów naszego regionu, zwłaszcza w odniesieniu do rynku 
transakcji iRS i OiS. Było to spowodowane dynamicznym rozwojem krajowego rynku Overnight 
Index Swap. W Polsce, podobnie jak na rynku czeskim i węgierskim, dominowały transakcje na kra-

Tabela 5.4.3. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych na koniec 2006 r. i 2007 r. (według wartości nominalnej instrumentów, w mld zł)

 
2006 2007

Złoty1 Inne waluty Złoty1 Inne waluty

Instrumenty na stopę procentową  1 525,3  126,0  2595,5  199,1

– transakcje FRA  793,9  28,3  1249,5  30,5

– transakcje IRS  616,8  83,5  1151,6  153,3

– opcje  2,96  0,51  10,6  4,85

– transakcje forward na obligacje  1,05  0,08  2,81  0,004

– inne o podobnym charakterze (m.in. OIS)  110,6  13,7  181,0  10,4

Instrumenty walutowe  115,5 b.d.  270,1 b.d.

– transakcje forward  55,4 b.d.  125,1 b.d.

– transakcje CIRS  31,0 b.d.  46,1 b.d.

– opcje  29,2 b.d.  98,9 b.d.

Instrumenty związane z rynkiem akcji 4,1 5,3

Instrumenty kredytowe 0,0 0,2

1 Dla instrumentów walutowych w tej kolumnie przedstawiono wartość nominalną transakcji pochodnych na kursy wymiany złotego 
względem walut obcych. 

Źródło: NBP.
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jowe stopy procentowe. W żadnym z państw naszego regionu nie wykształcił się płynny rynek 
opcji na stopy procentowe (tabela 5.4.4). 

instrumenty pochodne na stopy procentowe polskiego rynku pieniężnego (przede wszyst-
kim FRA i iRS) były przedmiotem obrotu także poza Polską – głównie na rynku londyńskim. Na pod-
stawie opinii banków można szacować, że wartość transakcji FRA i iRS na rynku offshore mogła 
przekraczać wartość obrotów na rynku krajowym. Biorąc pod uwagę aktywność na rynku offshore 
oraz duży udział nierezydentów w operacjach z bankami krajowymi, należy stwierdzić, że płyn-
ność rynku instrumentów pochodnych OTC na polskie stopy procentowe była w dużym stopniu 
kształtowana przez banki londyńskie.

Rynek transakcji FRA nominowanych w złotych pozostawał najlepiej rozwiniętym segmen-
tem rynku pozagiełdowych derywatów odsetkowych w Polsce. W 2007 r. średnie dzienne obroty 
netto na tym rynku wyniosły 6,1 mld zł i były o 27% wyższe niż w 2006 r. (4,8 mld zł) (wykres 
5.4.1). Wzrost obrotów na rynku transakcji FRA spowodowało zwiększenie skali operacji spekula-
cyjnych związanych z oczekiwaniami na zmiany stóp procentowych NBP. O rozwoju tego rynku 
świadczy również wzrost pozabilansowych pozycji brutto z tytułu transakcji FRA nominowanych 
w złotych. zarówno dane o obrotach, jak i o ekspozycjach banków krajowych wskazują na dużą 
aktywność nierezydentów na krajowym rynku transakcji FRA. 

Pod względem wartości obrotów drugim segmentem krajowego rynku pozagiełdowych 
instrumentów pochodnych na stopy procentowe był, powstały w 2004 r., rynek transakcji OiS. 
W 2007 r. silnie wzrosła płynność na tym rynku. Średnie dzienne obroty netto wyniosły 2,4 mld zł 
i były o ponad 180% wyższe w porównaniu z 2006 r. (wykres 5.4.2). znacznie (o około 60%) 
zwiększyły się również pozycje brutto banków z tytułu tych transakcji (większość wartości pre-
zentowanej w tabeli 5.4.3 w kategorii „inne o podobnym charakterze”). Do rozwoju rynku trans-

Wykres 5.4.1. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji FRA nominowanych 
w złotych w latach 2004–2007

uwaga: dla transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz podmiotów kandydujących do tej funkcji.
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Tabela 5.4.4. Średnie dzienne obroty netto na rynku procentowych instrumentów pochodnych 
OTC w Polsce, Czechach i na Węgrzech w kwietniu 2004 i w kwietniu 2007 r. (w mln USD)

 

Polska Czechy Węg�y

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Transakcje FRA 691 1 435 471 438 105 566

– z tego FRA w walucie krajowej 635 1 094 260 212 93 546

Transakcje IRS i OIS 267 1 240 60 204 90 267

– z tego IRS i OIS w walucie krajowej 213 968 19 80 87 256

Opcje stopy procentowej 0 6 2 3 0 0

– z tego opcje w walucie krajowej 0 4 0 0 0 0

Razem 958 2 681 533 645 195 833

Źródło: obliczenia NBP na podstawie wyników badania Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity 
in 2007, udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank Węgier.
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akcji OiS w 2007 r. przyczyniły się wzrost liczby banków działających na tym rynku oraz większa 
aktywność jego dotychczasowych uczestników. Kolejne banki wprowadziły bowiem procedury 
zarządzania ryzykiem i dostosowały systemy operacyjne do codziennego monitorowania trans-
akcji OiS. Cechą charakterystyczną rynku OiS była niska, w porównaniu z innymi rynkami instru-
mentów pochodnych OTC w Polsce, aktywność banków zagranicznych (20-procentowy udział 
w obrotach netto). 

Banki krajowe wykorzystywały transakcje OiS głównie do zabezpieczania się przed zmia-
nami kosztów finansowania na rynku pieniężnym oraz do spekulacji na spadek lub wzrost stóp pro-
centowych. Ponadto transakcje te pozwalały ograniczyć ryzyko bazowe wynikające z niedopaso-
wania dodatnich i ujemnych strumieni pieniężnych oraz przeprowadzać arbitraż między kwotowa-
niami OiS a stopami procentowymi na krajowym rynku pieniężnym.

Rynek transakcji iRS stał się trzecim, pod względem wartości obrotów, segmentem rynku 
pozagiełdowych derywatów odsetkowych. W 2007 r. średnie dzienne obroty netto na rynku trans-
akcji iRS zwiększyły się o 64% w porównaniu z 2006 r. i wyniosły 1,8 mld zł (wykres 5.4.3). Wią-
zało się to z nasileniem operacji spekulacyjnych wynikających ze wzrostu długoterminowych stóp 
procentowych na polskim rynku oraz zwiększeniem różnicy między kwotowaniami iRS a rentow-
nością obligacji skarbowych. Podobnie jak na rynku FRA duży udział w obrotach (prawie 70%) mia-
ły banki zagraniczne. W 2007 r. wyraźnie zwiększyło się zaangażowanie banków krajowych 
w transakcje iRS, w których kwota nominalna była wyrażona w innej walucie niż złoty. 

Rynek opcji wciąż pozostawał najsłabiej rozwiniętym segmentem krajowego rynku poza-
giełdowych instrumentów pochodnych na stopy procentowe. W 2007 r. średnie miesięczne obro-

Wykres 5.4.2. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji OIS nominowanych 
w złotych w latach 2006–2007 

uwaga: dla transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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Wykres 5.4.3. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji IRS nominowanych 
w złotych w latach 2004–2007 

uwaga: dla transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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ty na tym rynku prawie się podwoiły i wyniosły 171 mln zł. Niewielka płynność rynku wynikała 
z małej liczby jego uczestników. Żaden bank krajowy nie prowadził portfela tych instrumentów 
i w związku z tym nie był aktywnym uczestnikiem rynku międzybankowego. W 2007 r. tylko sześć 
banków krajowych oferowało opcje na stopy procentowe klientom niebankowym. Ekspozycje z ty-
tułu transakcji opcyjnych były domykane z bankami zagranicznymi, głównie z podmiotami domi-
nującymi (ang. hedge back-to-back). 

Struktura�rynku

W strukturze walutowej transakcji pochodnych na stopy procentowe zawieranych przez ban-
ki działające w Polsce przeważały operacje nominowane w złotych (wykres 5.4.4). Banki krajowe 
wykazywały jednak coraz większą aktywność na rynku transakcji iRS i FRA nominowanych w wa-
lutach obcych, zwłaszcza z ekspozycją na stopy procentowe na Węgrzech. W kwietniu 2007 r. 
udział transakcji FRA nominowanych w HuF w obrotach na krajowym rynku FRA wyniósł ponad 
20%, a na rynku iRS blisko 13%. Nieliczne banki zawierały również transakcje OiS rozliczane 
według stawki EONiA.

W porównaniu z 2006 r. struktura terminowa operacji FRA nominowanych w złotych nie 
zmieniła się istotnie (wykres 5.4.5). Najbardziej płynne były następujące segmenty rynku: 9x12, 
3x6, 1x4 i 6x9. Banki krajowe coraz częściej zawierały transakcje z terminem rozliczenia powyżej 
jednego roku. Stawkami referencyjnymi na rynku transakcji FRA nominowanych w złoty były głów-
nie WiBOR 1M, 3M i 6M. Standardowa kwota transakcji na rynku międzybankowym wynosiła  
250 mln zł, ale dla operacji o krótkich terminach zapadalności, w których stawką referencyjną był 
WiBOR 1M, nominały FRA osiągały najczęściej wartość 500 mln zł. 

W 2007 r. nastąpiły duże zmiany w strukturze terminowej operacji OiS (wykres 5.4.6). istot-
ny wzrost udziału transakcji OiS o krótkich terminach zapadalności (do dwóch tygodni) wynikał 
z ich częstszego wykorzystywania do spekulacji na zmiany krótkoterminowych stóp rynku pie-
niężnego. W mniejszym stopniu były one natomiast używane do zabezpieczania się przed zmia-
nami kosztów finansowania pozycji w papierach dłużnych. Dla większości transakcji OiS (około 
75%) stawką referencyjną była stopa POlONiA, choć nieliczne banki zawierały dużo transakcji 
(głównie z bankami zagranicznymi) rozliczanych według stopy O/N WiBOR. Standardowe nomi-
nały operacji OiS z terminem realizacji do jednego tygodnia wynosiły 500 mln zł, a dla transakcji 
powyżej trzech miesięcy – 100 mln zł.

W strukturze terminowej transakcji iRS największy udział miały nadal operacje o terminie 
realizacji od jednego roku do dwóch lat (wykres 5.4.7). Banki krajowe coraz powszechniej wyko-
rzystywały transakcje OiS do minimalizowania ryzyka stopy procentowej wynikającego z niedopa-
sowania struktury ich aktywów i pasywów. Przyczyniło się to do ograniczenia w latach 2006–2007 

Wykres 5.4.4. Struktura walutowa obrotów na rynkach transakcji FRA, IRS i OIS w Polsce 
w kwietniu 2004 i kwietniu 2007 r. 

Źródło: obliczenia NBP na podstawie krajowych wyników badania Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives 
Market Activity in 2004 oraz Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007, opublikowanych 
przez NBP na stronie internetowej http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/obroty.html.
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aktywności w segmencie transakcji iRS o terminie zapadalności do jednego roku. W ostatnich 
trzech latach istotnie wzrosły obroty w segmencie transakcji o zapadalności powyżej pięciu lat. 
Rozwój tej części rynku był możliwy dzięki aktywności banków zagranicznych. Najczęściej wyko-
rzystywaną stawką referencyjną w transakcjach iRS nominowanych w złotych była stopa WiBOR 
6M (dla 1y iRS stosowano WiBOR 3M). Standardowe kwoty nominalne transakcji 2y i 5y iRS wyno-
siły 50 lub 100 mln zł. W przypadku transakcji o terminie zapadalności powyżej pięciu lat kwoty, 
od których naliczano płatności odsetkowe, były niższe. 

Wykres 5.4.5. Struktura terminowa transakcji FRA nominowanych w złotych w 2006 i 2007 r.

 A. 2006 r. B. 2007 r.

uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały zapadalności są prawostronnie domknięte.

Źródło:  dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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Wykres 5.4.6. Struktura terminowa transakcji OIS nominowanych w złotych w 2006 i 2007 r.

 A. 2006 r. B. 2007 r.

uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały zapadalności są prawostronnie domknięte.

Źródło:  dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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Wykres 5.4.7. Struktura terminowa transakcji IRS nominowanych w złotych w 2006 i 2007 r.

 A. 2006 r. B. 2007 r.

uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały zapadalności są prawostronnie domknięte.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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Uczestnicy rynku

W Polsce, podobnie jak w Czechach i na Węgrzech, w strukturze podmiotowej obrotów na 
rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych na stopy procentowe dominowały transakcje 
z podmiotami finansowymi, przede wszystkim z bankami (tabela 5.4.5). Transakcje zawierane z in-
nymi bankami (krajowymi i zagranicznymi) stanowiły ponad 90% obrotów na rynku w Polsce. 
Duża aktywność banków wynikała z wykorzystywania tych instrumentów zarówno do zabezpie-
czania swoich pozycji w papierach skarbowych, jak i do spekulacji na zmiany stóp procentowych. 

Cechą wspólną rynków derywatów na stopy procentowe w krajach naszego regionu był 
wysoki udział nierezydentów w strukturze podmiotowej obrotów, zwłaszcza w segmencie trans-
akcji FRA i iRS. W Polsce wartość transakcji z udziałem podmiotów zagranicznych przekraczała 
wartość operacji dokonywanych między rezydentami. Od kwietnia 2004 r. udział podmiotów 
zagranicznych w obrotach na polskim rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych na stopy 
procentowe zmniejszył się z około 70% do 53%. Wiązało się to z szybkim rozwojem rynku trans-
akcji OiS w Polsce, na którym przeważały operacje między rezydentami. Powodem niskiej aktyw-
ności banków zagranicznych na rynku OiS było małe zaangażowanie tych podmiotów na krajowym 
rynku depozytów międzybankowych i finansowanie inwestycji w papiery wartościowe nominowa-
ne w złotych głównie za pośrednictwem rynku fx swap.

udział niebankowych instytucji finansowych w obrotach na krajowym rynku instrumentów 
pochodnych na stopy procentowe był niewielki. Fundusze inwestycyjne działające w Polsce z po-
wodu wysokich stóp zwrotu osiąganych na rynku akcji i ciągłego napływu nowych środków nie 
wykazywały zainteresowania instrumentami pochodnymi. Sytuacja ta może się jednak zmienić na 
skutek pogorszenia stóp zwrotu osiąganych w drugiej połowie 2007 r. i związanego z tym uma-
rzania tytułów uczestnictwa przez uczestników funduszy. Chcąc zachęcić gospodarstwa domowe 
do inwestycji za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, zarządzający będą bardziej skłonni do 
rozszerzania katalogu instrumentów finansowych stosowanych w ich strategiach inwestycyjnych. 
z kolei fundusze emerytalne ze względu na brak przepisów wykonawczych nie mogły wykorzysty-
wać instrumentów pochodnych do zabezpieczenia się przed spadkiem cen obligacji skarbowych. 

instrumenty pochodne OTC na stopy procentowe były bardzo rzadko wykorzystywane przez 
podmioty niefinansowe. W zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej przedsiębiorstwa najczęściej 
wykorzystywały transakcje iRS, a w mniejszym zakresie także opcje. Podmioty te były prawie nie-
obecne na rynku transakcji FRA i OiS. 

Tabela 5.4.5. Struktura podmiotowa obrotów na rynku instrumentów pochodnych OTC na 
stopy procentowe w Polsce, Czechach, na Węgrzech w kwietniu 2004 i kwietniu 2007 r. 
(średnie dzienne obroty netto w mln USD)

 

Polska Czechy Węg�y

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Transakcje FRA 691 1 435 471 438 105 566

– z bankami 678 1 434 470 418 105 566

– z nierezydentami 486 721 389 343 94 446

Transakcje IRS i OIS 267 1 240 60 204 90 267

– z bankami 266 1 234 59 200 90 267

– z nierezydentami 178 685 52 181 89 246

Opcje stopy procentowej 0 6 2 3 0 0

– z bankami 0 2 2 1 0 0

– z nierezydentami 0 2 2 1 0 0

uwaga: na rynkach wschodzących kategoria „pozostałe instytucje sprawozdające” obejmowała głównie mniejsze banki, dlatego w ni-
niejszej tabeli dla rynku międzybankowego uwzględniono transakcje zawarte z „innymi instytucjami sprawozdającymi” oraz „pozo-
stałymi podmiotami finansowymi”.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie wyników badania Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity 
in 2007 udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank Węgier.
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Rynek instrumentów pochodnych OTC na stopy procentowe w Polsce odznaczał się wyso-
kim poziomem koncentracji (wykres 5.4.8). udział pięciu najbardziej aktywnych banków w obro-
tach na rynku transakcji FRA zwiększył się z 76% w 2004 r. do 81,5% w 2007 r. istotnie wzrósł 
zwłaszcza udział najaktywniejszego podmiotu na tym rynku. Na rynku transakcji wymiany płat-
ności odsetkowych (iRS i OiS) obserwowano spadek udziału największych pięciu banków krajo-
wych w obrotach ogółem (z 76% w kwietniu 2004 r. do 71% w kwietniu 2007 r.).

5.4.2.2.�Walutowe�instrumenty�pochodne

Wielkość�rynku

Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych na kurs złotego był największy wśród 
rynków walut naszego regionu. W okresie kwiecień 2004 r. – kwiecień 2007 r. znacznie wzrosła 
wartość obrotów na rynku instrumentów pochodnych OTC na kurs złotego, podobnie jak na ryn-
kach derywatów na kursy korony czeskiej oraz forinta. Wraz z rozwojem rynku zwiększał się udział 
transakcji zawieranych poza rynkiem krajowym. W kwietniu 2007 r. transakcje między nierezyden-
tami stanowiły blisko 70% obrotów instrumentami pochodnymi na kursy walut regionu. 

W ostatnich latach następowało zatem przenoszenie aktywności nierezydentów na rynek 
offshore, a banki zagraniczne, które w istotnym stopniu kształtowały płynność krajowego rynku 
instrumentów pochodnych na kurs złotego, rzadziej decydowały się na zawieranie transakcji z pod-
miotami krajowymi. istotną cechą, która odróżniała krajowy rynek walutowych instrumentów 
pochodnych OTC od rynku instrumentów na stopy procentowe, był znacznie wyższy udział trans-
akcji z podmiotami niebankowymi. Duża liczba przedsiębiorstw stosowała bowiem walutowe 
instrumenty pochodne, zwłaszcza transakcje forward, do zabezpieczenia wartości przepływów 
pieniężnych nominowanych w walutach obcych.

Rynek złotowych transakcji forward był największym rynkiem instrumentów pochodnych 
OTC wśród walut regionu (tabela 5.4.6). W porównaniu z kwietniem 2004 r. nastąpił 5,5-krotny 
wzrost obrotów na tym rynku. Płynność kształtowały głównie operacje zawierane między niere-
zydentami. O ile w kwietniu 2004 r. na tym rynku przeważały transakcje klientowskie, o tyle 
w 2007 r. większy udział zdobyły operacje pomiędzy podmiotami finansowymi. zmiany te wyni-
kały ze wzrostu wartości transakcji spekulacyjnych zawieranych przez banki zagraniczne i fundusze 
hedgingowe na rynku offshore. 

Operacje, w których przynajmniej jedną ze stron był bank krajowy, stanowiły w kwietniu 
2007 r. jedynie 17% obrotów na rynku transakcji forward na kurs złotego. Mimo to rynek trans-
akcji forward był najlepiej rozwiniętym segmentem krajowego rynku instrumentów pochodnych 
na kurs złotego. Jednak w porównaniu z kwietniem 2004 r. Polska straciła pozycję lidera  

Wykres 5.4.8. Koncentracja obrotów na rynku transakcji FRA oraz transakcji wymiany 
płatności odsetkowych (IRS i OIS) w kwietniu 2004 r. i w kwietniu 2007 r. 

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych banków uczestniczących w Polsce w badaniu Triennial Central Bank Survey of Foreign 
Exchange and Derivatives Market Activity in 2004 oraz Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity 
in 2007, opublikowanych przez NBP na stronie internetowej http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/obroty.html.
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w regionie na rynku transakcji forward (tabela 5.4.7). Wpłynął na to bardzo dynamiczny wzrost 
aktywności na rynku transakcji forward w Czechach, gdzie istotnie zwiększyła się wartość operacji 
na rynku międzybankowym, zwłaszcza transakcji wymiany uSD/CzK zawieranych z bankami  
zagranicznymi. 

Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku transakcji forward na kurs złotego wzro-
sły z 1,1 mld zł w 2006 r. do 1,45 mld zł w 2007 r. (wykres 5.4.9). Najważniejszy wpływ na ponad 
30-procentowy wzrost obrotów miało zwiększenie operacji z podmiotami niebankowymi, które 
w dużym stopniu kształtowały płynność tego rynku (około 80% udziału w obrotach netto). Wraz 
ze wzrostem eksportu i importu przedsiębiorstwa coraz częściej zabezpieczały wartość przyszłych 
płatności nominowanych w walutach obcych przed zmianami kursu złotego. Ponadto obserwo-
wano zwiększone zainteresowanie operacjami spekulacyjnymi ze strony klientów private banking. 
Pozycje walutowe banków krajowych wynikające z operacji klientowskich były domykane na ryn-
ku międzybankowym, przede wszystkim w transakcjach z bankami zagranicznymi. Spowodowało 
to wzrost obrotów na międzybankowym rynku forward złotego i zwiększenie udziału transakcji 
z bankami zagranicznymi w tych obrotach z 88% w 2006 r. do 95% w 2007 r. 

Rynek opcji był drugim rynkiem instrumentów pochodnych na kurs złotego pod względem 
wartości transakcji zawartych w kwietniu 2007 r. W porównaniu z kwietniem 2004 r. średnie 
dzienne obroty netto zwiększyły się o 262% i wyniosły w kwietniu 2007 r. 940 mld uSD. Na tym 
rynku, podobnie jak na rynkach opcji na kurs korony i forinta, przeważały transakcje z podmiotami 
finansowymi (około 65% obrotów). Na rynkach wszystkich trzech walut na poziom płynności wpły-
wała głównie aktywność nierezydentów. udział transakcji na rynku offshore w obrotach opcjami 
na kurs złotego wzrósł z 45% w kwietniu 2004 r. do 67% w kwietniu 2007 r. (tabela 5.4.8). Wzrost 
ten był spowodowany większą aktywnością funduszy hedgingowych, które zajmowały duże pozy-
cje w opcjach na kurs złotego, w tym często w opcjach barierowych. Na międzybankowym rynku 
opcji na kurs złotego obserwowano silną segmentację jego uczestników. Banki krajowe coraz rza-
dziej mogły być kontrahentami banków zagranicznych w operacjach spekulacyjnych ze względu 

Tabela 5.4.6.  Średnie dzienne obroty na rynku forward złotego, korony czeskiej i forinta 
w kwietniu 2004 i kwietniu 2007 r. (w mln USD)

 

Złoty Korona czeska Forint

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Obroty ogółem, w tym 483 2 644 253 1 432 308 1 357

– transakcje między rezydentami 161 392 39 205 54 82

– transakcje rezydent – nierezydent 27 64 3 565 28 34

– transakcje między nierezydentami (offshore) 295 2 188 211 662 226 1 241

Źródło: obliczenia NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007,  
Basel 2007, Bank for international Settlements, s. 89-90, oraz wyników krajowych udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech 
i Narodowy Bank Węgier.

Tabela 5.4.7.  Średnie dzienne obroty i struktura rynku forward w Polsce, Czechach i na 
Węgrzech w kwietniu 2004 i kwietniu 2007 r. (w mln USD)

 
Polska Czechy Węg�y

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Obroty - waluty obce/waluta krajowa 188 456 42 770 82 116

– w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 63 67 74 28 70 64

– w tym: USD/waluta krajowa (w %) 33 28 24 67 21 22

  Rynek klientowski 156 373 35 76 60 69

Obroty – waluty obce/waluty obce 141 71 28 105 43 58

Źródło: obliczenia NBP na podstawie wyników krajowych badania Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives 
Market Activity in 2007, udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank Węgier.
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na zbyt wysokie kwoty nominalne strategii opcyjnych. Aktywność banków krajowych w tym seg-
mencie rynku ograniczały ich kapitały, od których zależą zakres podejmowanego ryzyka rynkowe-
go i wysokość limitów  kredytowych, które kontrahenci nakładają na siebie. 

Pomimo wspomnianej segmentacji rynek opcji na kurs złotego w Polsce w 2007 r.  rozwijał 
się bardzo dynamicznie. Średnie dzienne obroty netto na tym rynku wyniosły 1,14 mld zł i były 
większe prawie o 140% w porównaniu z 2006 r. Wzrost płynności odnotowano także w innych 
krajach regionu (tabela 5.4.9). Wzrost aktywności na rynku opcji walutowych w Polsce wynikał 
przede wszystkim ze zwiększenia o około 200% w porównaniu z 2006 r. wartości transakcji z pod-
miotami niebankowymi. Wzrost wymiany handlowej zwiększył zapotrzebowanie przedsiębiorstw 
na instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym. Przedsiębiorstwa coraz częściej 

Wykres 5.4.9. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku forward złotego w latach 2004–2007

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz podmiotów kandydujących do tej funkcji.
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Tabela 5.4.8. Średnie dzienne obroty na rynku opcji walutowych złotego, korony czeskiej 
i forinta w kwietniu 2004 i kwietniu 2007 r. (w mln USD)

 
Złoty Korona czeska Forint

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Obroty ogółem, w tym: 260 940 98 226 73 269

– transakcje między rezydentami 53 207 15 26 6 26

– transakcje rezydent – nierezydent 90 99 32 27 7 39

– transakcje między nierezydentami (offshore) 117 634 51 173 60 204

Źródło: obliczenia NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007,  
Basel 2007, Bank for international Settlements, s. 93–94 oraz wyników krajowych udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech 
i Narodowy Bank Węgier

 

Tabela 5.4.9. Średnie dzienne obroty i struktura rynku opcji walutowych w Polsce, Czechach 
i na Węgrzech w kwietniu 2004 i kwietniu 2007 r. (w mln USD)

 

Polska Czechy Węg�y

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Obroty – waluty obce/waluta krajowa 143 306 47 53 13 65

– w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 55 70 80 97 4 77

– w tym: USD/waluta krajowa (w %) 44 27 17 2 40 10

  Rynek klientowski 47 192 12 24 6 26

Obroty – waluty obce/waluty obce 38 38 14 20 33 77

Źródło: obliczenia NBP na podstawie wyników krajowych badania Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives 
Market Activity in 2007, udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank Węgier.
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wykorzystywały strategie opcyjne dopasowane do struktury ich płatności. zwiększyły się również 
obroty na rynku międzybankowym i wyniosły 0,62 mld zł (wykres 5.4.10). Większość z tych trans-
akcji była zawierana z nierezydentami, głównie zagranicznymi podmiotami dominującymi, i słu-
żyła do zabezpieczenia ekspozycji wynikających z operacji z podmiotami niebankowymi (ang. hedge 
back-to-back).

Dla żadnej z walut naszego regionu nie wykształcił się płynny rynek dwuwalutowych trans-
akcji wymiany płatności odsetkowych. Rynek transakcji CiRS z udziałem złotego charakteryzował 
się największym tempem wzrostu wartości transakcji wśród rynków walutowych instrumentów 
pochodnych na kurs złotego. Przyczyniła się do tego zwiększona aktywność banków krajowych 
i zagranicznych instytucji finansowych (tabela 5.4.10). Średnie dzienne obroty na rynku transakcji 
CiRS, w których jedną z walut jest złoty, wyniosły w kwietniu 2007 r. około 185 mln uSD i były 
zdecydowanie wyższe niż na rynku korony czeskiej i forinta. Podobnie jak na rynkach transakcji for-
ward i opcji walutowych dominowały transakcje między nierezydentami (dla CiRS złotego stano-
wiły one 67% obrotów).

Rynek transakcji CiRS był najsłabiej rozwiniętym rynkiem walutowych instrumentów pochod-
nych OTC w Polsce, ale znacznie większym niż rynek czeski i węgierski (tabela 5.4.11). W 2007 r. 
średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku transakcji CiRS z udziałem złotego wzrosły w po-
równaniu z 2006 r. o 87% i osiągnęły wartość 74 mln zł w 2007 r. W odróżnieniu od rynków trans-
akcji forward i opcji przeważały operacje międzybankowe. Banki krajowe zwiększyły swoją aktyw-
ność głównie ze względu na potrzebę zniwelowania niedopasowania struktury aktywów i pasy-
wów. Dynamiczny wzrost mieszkaniowych kredytów hipotecznych indeksowanych do walut 
obcych (najczęściej do CHF) generował ryzyko walutowe i stopy procentowej. Banki wykorzysty-
wały transakcje CiRS waluta obca/złoty, zwłaszcza CHF/PlN, do ograniczenia wspomnianych rodza-
jów ryzyka. W obrotach na krajowym rynku przeważały transakcje basis swap zawierane z ban-
kami zagranicznymi. W 2007 r. nastąpił bardzo wysoki, 400-procentowy wzrost obrotów na ryn-
ku klientowskim (wykres 5.4.11). zwiększenie popytu ze strony przedsiębiorstw na transakcje CiRS 
mogło wynikać z rosnącej wartości kredytów i pożyczek walutowych oraz konieczności zabez-
pieczenia się przed ryzykiem związanym z tym rodzajem finansowania.

Transakcje CiRS najbardziej obciążają limity kredytowe ze względu na związane z nimi ryzy-
ko walutowe i ryzyko stopy procentowej. Dlatego duży wpływ na dalszy rozwój rynku transakcji 
CiRS będzie miała sytuacja na światowych rynkach finansowych. zaburzenia na rynkach pienięż-
nych i spadek zaufania uczestników rynku mogą powodować ograniczenie limitów kredytowych, 
które banki nakładają wzajemnie na siebie, w tym na banki działające w Polsce. Skutkiem tego 
mogą być zmniejszenie liczby aktywnych podmiotów na rynku transakcji CiRS oraz zwiększenie 
marż kredytowych uwzględnianych w kwotowaniach tych instrumentów. 

Wykres 5.4.10. Średnie miesięczne obroty na rynku złotowych opcji walutowych według 
wartości nominalnej w latach 2004–2007

uwaga:  podane wartości obejmują kwoty nominalne każdej opcji wchodzącej w skład strategii.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz podmiotów kandydujących do tej funkcji.
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Struktura�rynku

Struktura walutowa obrotów na rynku transakcji forward i opcji na kurs złotego była wyraź-
nie związana ze strukturą płatności handlowych polskich przedsiębiorstw. W obrotach na tych ryn-
kach przeważały operacje na kurs EuR/PlN (wykres 5.4.12). udział pary EuR/PlN w obrotach na 
krajowym rynku transakcji forward złotego wyniósł w kwietniu 2007 r. 67% (wzrost o 20 pkt proc. 
w porównaniu z kwietniem 2004 r.). Na rynku opcji walutowych udział transakcji EuR/PlN wyniósł 
prawie 63% (43% w kwietniu 2004 r.). Większa aktywność w tym segmencie transakcji forward 
i opcji na kurs złotego oraz spadek obrotów na rynku EuR/uSD były spowodowane tym, że po 
przystąpieniu Polski do uE złoty przestał być walutą koszykową, a podstawową relacją na mię-

Tabela 5.4.10. Średnie dzienne obroty na rynku transakcji CIRS złotego, korony czeskiej 
i forinta w kwietniu 2004 i kwietniu 2007 r. (w mln USD)

 
Złoty Korona czeska Forint

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Obroty ogółem, w tym: 6 185 8 40 10 11

– transakcje między rezydentami 1 43 1 0 0 0

– transakcje rezydent – nierezydent 0 18 0 8 0 0

– transakcje między nierezydentami (offshore) 5 124 7 32 10 11

Źródło: obliczenia NBP na podstawie Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007,  
Basel 2007, Bank for international Settlements, s. 89–90, oraz wyników krajowych udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech 
i Narodowy Bank Węgier.

Tabela 5.4.11. Średnie dzienne obroty i struktura rynku transakcji CIRS w Polsce, Czechach i na 
Węgrzech w kwietniu 2004 i kwietniu 2007 r. (w mln USD)

 
Polska Czechy Węg�y

2004 2007 2004 2007 2004 2007

Obroty – waluty obce/waluta krajowa 1 61 1 8 0 0

– w tym: EUR/waluta krajowa (w %) 0 46 31 61 0 0

– w tym: USD/waluta krajowa (w %) 0 19 10 39 0 0

  Rynek klientowski 1 15 1 0 0 0

Obroty – waluty obce/waluty obce 2 7 0 0 0 0

Źródło: obliczenia NBP na podstawie wyników krajowych badania Triennial Central Bank Survey – Foreign Exchange and Derivatives 
Market Activity in 2007, udostępnionych przez NBP, Narodowy Bank Czech i Narodowy Bank Węgier.

Wykres 5.4.11. Średnie miesięczne obroty na rynku transakcji CIRS waluta obca/PLN w latach 
2004–2007

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz podmiotów kandydujących do tej funkcji.
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dzybankowym kasowym rynku złotego stała się relacja EuR/PlN. z kolei dominacja relacji EuR/PlN 
na rynku klientowskim wynikała z dużego udziału euro w płatnościach z tytułu eksportu i importu. 
Warunki transakcji opcyjnych i forward ustalano głównie za pośrednictwem elektronicznego sys-
temu konwersacyjnego i przez telefon (ponad 95% obrotów brutto w kwietniu 2007 r.).

istotny wpływ na strukturę walutową operacji CiRS miały transakcje banków służące do 
zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym z tytułu kredytów hipotecznych nominowanych 
w walutach obcych. W kwietniu 2007 r. 38% wartości transakcji zawartych z innymi bankami sta-
nowiły transakcje CHF/PlN. Duży udział miały również dwuwalutowe transakcje wymiany płatności 
odsetkowych EuR/PlN, EuR/CHF oraz uSD/PlN. Wiązało się to z domykaniem transakcji zawartych 
na rynku klientowskim oraz wykorzystywaniem przez niektóre banki złożenia transakcji EuR/PlN 
i EuR/CHF w celu zniwelowania niedopasowania struktury aktywów i pasywów.  

W strukturze terminowej obrotów na rynku transakcji forward przeważały operacje z ter-
minem rozliczenia powyżej siedmiu dni, które były wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do 
ograniczenia ekspozycji na ryzyko walutowe. Takie operacje stanowiły 65,2% obrotów zarejestro-
wanych w kwietniu 2007 r. udział krótkoterminowych transakcji do siedmiu dni, służących do spe-
kulacji, zmniejszył się do 34,8%. Wśród klientów private banking, którzy spekulowali na kursie zło-
tego, nadal popularne były kontrakty rozliczane różnicowo (ang. non-deliverable forwards).

Przedmiotem obrotu na krajowym rynku międzybankowym były prawie wyłącznie opcje 
europejskie i zbudowane z nich strategie opcyjne. Standardowa wartość kwotowanej przez banki 
strategii opcyjnej at-the-money straddle wynosiła 10 mln EuR lub uSD. W celu zabezpieczenia się 
przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystywały 
strategię risk reversal oraz opcje plain vanilla. Banki oferowały swoim klientom także opcje egzo-
tyczne, w tym opcje barierowe i binarne. W strukturze terminowej opcji walutowych obserwowa-
no wydłużenie terminu ich realizacji (wykres 5.4.13). udział transakcji z terminem zapadalności do 
jednego miesiąca spadł o 11 pkt proc. w porównaniu z 2006 r. istotną zmianą był wzrost udziału 
operacji z terminem realizacji powyżej sześciu miesięcy. zawieranie transakcji opcyjnych o coraz 
dłuższych terminach realizacji świadczy, że przedsiębiorstwa częściej wykorzystywały te instru-
menty do ograniczania zmienności wyniku finansowego wynikającej ze zmiany wartości przyszłych 
przepływów finansowych nominowanych w walutach obcych. 

W strukturze terminowej transakcji CiRS największy udział miały operacje o terminie rozli-
czenia 2–3 lata oraz 3–5 lat (wykres 5.4.14). Najczęściej wykorzystywano je bowiem do zabez-
pieczania się przed ryzykiem związanym z niedopasowaniem struktury bilansu wynikającym z du-
żej dynamiki wzrostu długoterminowych kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach 
obcych. 

Wykres 5.4.12. Struktura walutowa obrotów na rynku transakcji forward, opcji walutowych 
i transakcji CIRS w Polsce w kwietniu 2004 i kwietniu 2007 r.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie krajowych wyników badania Triennial Central Bank Survey – Foreign Exchange and Derivatives 
Market Activity in 2007 opublikowanych przez NBP na stronie internetowej http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/obro-
ty.html.
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Uczestnicy rynku

Na polskim rynku pozagiełdowych instrumentów walutowych dominowały transakcje z pod-
miotami niefinansowymi (70-procentowy udział w obrotach netto). W segmentach operacji for-
ward oraz opcji walutowych przedsiębiorstwa i klienci indywidualni byli największą grupą kon-
trahentów, a w porównaniu z 2004 r. wzrosło ich znaczenie na rynku opcyjnym. Większe zainte-
resowanie przedsiębiorstw walutowymi instrumentami pochodnymi wynikało ze wzrostu świa-
domości ryzyka walutowego i potrzeby zabezpieczenia się przed spadkiem wartości przyszłych 
przepływów pieniężnych z tytułu handlu zagranicznego. W latach 2005–2007 zwiększyła się nie 
tylko wartość transakcji zawieranych przez banki krajowe z podmiotami niefinansowymi, ale rów-
nież liczba firm uczestniczących w wymianie handlowej, które deklarowały wykorzystywanie 
instrumentów pochodnych do ograniczania ryzyka walutowego (wykres 5.4.15). Drugą grupą pod-
miotów niefinansowych aktywną szczególnie na rynku transakcji forward byli klienci private ban-
king, którzy wykorzystywali transakcje rozliczane różnicowo do spekulacji na kursie złotego.

W operacjach na międzybankowym rynku walutowych instrumentów pochodnych istotną 
rolę odgrywały banki zagraniczne. W porównaniu z kwietniem 2004 r. zmniejszył się ich udział 
w obrotach na krajowym rynku walutowych instrumentów pochodnych OTC. Było to spowodowane 
przenoszeniem aktywności banków zagranicznych na dynamicznie rozwijający się rynek offshore 
transakcji pochodnych na kurs złotego. Duży udział banków zagranicznych w obrotach z bankami 
krajowymi oraz dynamiczny wzrost wartości transakcji na rynku offshore w latach 2004–2007 

Wykres 5.4.13. Struktura terminowa obrotów na rynku złotowych opcji walutowych w latach 
2006–2007

  A. 2006 r. B. 2007 r.

uwaga: struktura terminowa według pierwotnych terminów zapadalności, przedziały zapadalności są prawostronnie domknięte.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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Wykres 5.4.14. Struktura terminowa obrotów na rynku transakcji CIRS w latach 2006–2007

 A. 2006 r. B. 2007 r.

uwaga: struktura terminowa według pierwotnych terminów zapadalności, przedziały zapadalności są prawostronnie domknięte.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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sprawiły, że płynność na rynku instrumentów pochodnych OTC na kurs złotego kształtowały głów-
nie operacje spekulacyjne banków londyńskich i zagranicznych funduszy hedgingowych. 

Na rynku opcji walutowych transakcje między bankami krajowymi były rzadko zawierane. 
Jedynie kilka banków krajowych zarządzało portfelem opcji walutowych i regularnie kwotowało 
zmienności implikowane dla strategii opcyjnych będących przedmiotem handlu na rynku mię-
dzybankowym. Pozostałe banki, które oferowały opcje swoim klientom, pełniły jedynie funkcję 
pośrednika. Ekspozycje wynikające z transakcji z podmiotami niebankowymi niwelowały w tym 
samym dniu, dokonując przeciwstawnej operacji z bankiem zagranicznym, najczęściej podmiotem 
dominującym. Również na międzybankowym rynku transakcji forward na kurs złotego banki kra-
jowe były mało aktywne. Preferowały bowiem syntetyczne transakcje terminowe zawierane na bar-
dziej płynnych segmentach krajowego rynku finansowego – odpowiednie złożenie transakcji kaso-
wej i fx swap. 

Niebankowe instytucje finansowe w niewielkim zakresie korzystały z instrumentów dostęp-
nych na pozagiełdowym rynku derywatów walutowych. Fundusze inwestycyjne inwestujące za 
granicą nie wykazywały zainteresowania tymi instrumentami. Fundusze emerytalne obowiązywał 
natomiast niski limit na lokowanie aktywów za granicą, a ponadto, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, nie mogły stosować instrumentów pochodnych do zabezpieczenia się m.in. przed 
zmianami kursów walutowych.

5.4.3. Giełdowe instrumenty pochodne

Finansowe instrumenty pochodne były przedmiotem obrotu na GPW oraz Warszawskiej 
Giełdzie Towarowej (WGT). Na GPW w obrocie znajdowały się kontrakty futures na obligacje skar-
bowe, walutowe kontrakty futures oraz instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji (indek-
sowe kontrakty futures, kontrakty futures i opcje na akcje spółek giełdowych, opcje indeksowe 
i jednostki indeksowe MiniWiG20). WGT oferowała kontrakty futures na stopy procentowe WiBOR 
i obligacje skarbowe, walutowe kontrakty futures, a także opcje na walutowe kontrakty futures.

W 2007 r. wolumen obrotów na rynku instrumentów pochodnych organizowanym przez 
GPW wzrósł o ponad 46%, do 9,9 mln szt., a wartość transakcji zwiększyła się o prawie 77%, do 
351 mld zł. Podobnie jak w poprzednich latach aktywność inwestorów koncentrowała się w seg-
mencie kontraktów futures na indeks WiG20. Drugi co do wielkości udział miały opcje indeksowe. 
Pozostałe segmenty rynku terminowego na GPW nadal były mało płynne, a w przypadku trzech 
z nich (opcji na akcje, kontraktów futures na TechWiG i kontraktów futures na obligacje skarbowe) 
zanotowano znaczny spadek obrotów.

W 2007 r. nieznacznie spadł wolumen obrotów walutowymi kontraktami futures znajdują-
cymi się w ofercie WGT. Nadal największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się kontrakty 

Wykres 5.4.15. Eksporterzy i importerzy deklarujący wykorzystywanie instrumentów 
pochodnych w zarządzaniu ryzykiem walutowym

uwaga: instrumentami zabezpieczającymi ryzyko walutowe były zarówno instrumenty giełdowe, jak i pozagiełdowe, lecz dominującą 
część, pod względem wartości transakcji stanowiły instrumenty OTC. 

Źródło: Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kwartale 2008, 
Warszawa, NBP 2008, s. 54. 
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na kursy EuR/PlN, uSD/PlN i EuR/uSD. znacznie wzrosła aktywność inwestorów na rynku opcji na 
walutowe kontrakty futures. W analizowanym okresie na WGT nie zanotowano żadnej transakcji 
na rynku kontraktów terminowych na stopy procentowe (1M WiBOR i 3M WiBOR) oraz obligacje 
skarbowe.

Według danych Futures industry Association67 (FiA) w 2007 r. całkowity wolumen obrotów 
kontraktami futures i opcjami na świecie wzrósł o 28% i wyniósł 15,2 mld szt. Tym samym udział 
polskiego rynku w światowych obrotach wyniósł 0,07%. W 2007 r. GPW znalazła się na 42. miej-
scu wśród światowych giełd pod względem wolumenu obrotów kontraktami futures i opcjami. 
W tej klasyfikacji dla Europy GPW uplasowała się na 8. miejscu, natomiast kontrakty terminowe na 
indeks WiG20 zajęły 8. miejsce wśród kontraktów terminowych na indeksy cen akcji oferowanych 
przez giełdy europejskie (tabela 5.4.12). Jedną z przyczyn tak wysokiej pozycji kontraktów na 
indeks WiG20 (według wolumenu obrotów) była relatywnie niska wartość tych kontraktów68.

5.4.3.1.��Instrumenty�pochodne�związane�z�rynkiem�akcji

instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji oferowała GPW. W 2007 r. w obrocie na 
GPW znajdowały się kontrakty futures na indeksy: WiG20, mWiG40 i TechWiG oraz opcje euro-
pejskie na indeks WiG20. Ponadto GPW organizowała obrót kontraktami futures na akcje ośmiu 
spółek, opcjami europejskimi na akcje pięciu spółek oraz jednostkami indeksowymi MiniWiG20. 

W 2007 r. rynek instrumentów pochodnych związanych z rynkiem akcji rozwijał się bardzo 
dynamicznie. Wolumen obrotów wzrósł o ponad 46%, a wartość transakcji zwiększyła się prawie 
o 77%. Najbardziej płynnym instrumentem były nadal kontrakty terminowe na indeks WiG20, któ-
rych udział w obrotach na rynku terminowym wyniósł około 95%. Drugim najlepiej rozwiniętym 
segmentem tego rynku pozostał segment opcji na indeks WiG20 (około czteroprocentowy udział 
w obrotach). W celu umożliwienia inwestorom (głównie zagranicznym) zabezpieczania pozycji 
w akcjach bez konieczności częstego rolowania pozycji w 2007 r. GPW wprowadziła kontrakty ter-
minowe na indeks WiG20 z rocznym terminem wygaśnięcia oraz opcje na ten indeks z dziewięcio- 
i dwunastomiesięcznym terminem wygaśnięcia. W porównaniu z 2006 r. ponaddziesięciokrotnie 
wzrósł wolumen obrotów kontraktami futures na indeks mWiG40, a wartość obrotów zwiększyła 
się ponadszesnastokrotnie. Jednak znaczenie tego instrumentu nadal było niewielkie. 

67  G. Burghardt, Volume Surges Again; Global Futures and Options Trading Rises 28% in 2007, “Futures industry 
Magazine”, marzec, kwiecień 2008.
68  Przykładowo, na koniec 2007 r. wartość jednego kontraktu futures na indeks WiG20 wyniosła 34.560 zł (co stano-
wiło około 9.589 euro), podczas gdy wartość jednego kontraktu futures na indeksy: DJ EuRO STOXX 50 wyniosła 43.997 
euro, DAX30 201.683 euro, CAC40 56.141 euro, FTSE100 64.569 GBP (87.853 euro), OMX Stockholm 30 108.144 SEK 
(11.460 euro), SMi 84.845 CHF (51.309 euro), iBEX35 151.823 euro, MiB30 194.425 euro. 

Tabela 5.4.12. Wolumen obrotów kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe 
w Europie w latach 2004–2007 (w mln szt.)

Instrument bazowy Giełda 2004 2005 2006 2007

DJ EURO STOXX 50 Eurex 121,6 140,0 213,5 327,0

DAX30 Eurex 29,2 32,7 40,4 50,4

CAC40 Euronext Paris 24,1 25,0 33,4 44,7

FTSE100 Euronext LIFFE 20,8 21,8 25,1 33,5

OMX Stockholm 30 OM 16,5 19,7 23,6 30,8

SMI Eurex 8,1 8,6 11,4 14,4

AEX Euronext Amsterdam 5,7 7,4 11,2 12,9

WIG20 GPW 3,5 5,2 6,3 9,3

IBEX35 MEFF 4,4 4,9 6,4 8,4

MIB30 IDEM 3,3 3,6 4,0 4,7

Źródło: Eurex, Euronext, GPW, iDEM, MEFF, OM.
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Płynność pozostałych segmentów rynku terminowego (kontraktów futures i opcji na akcje 
spółek, kontraktów futures na indeks TechWiG i jednostek indeksowych MiniWiG20) była nadal 
bardzo niska (tabele 5.4.13 i 5.4.14). ze względu na niemal całkowity zanik obrotów opcjami na 
akcje spółek GPW podjęła decyzję o zawieszeniu notowań tych instrumentów od 4 lipca 2007 r. 
Wyraźne zmniejszenie płynności obserwowano w segmencie kontraktów futures na indeks 
TechWiG. z tego względu GPW od 24 grudnia 2007 r. bezterminowo zawiesiła wprowadzanie do 
obrotu kolejnych serii tych instrumentów. Głównymi przyczynami małej płynności we wspomnia-
nych segmentach rynku instrumentów pochodnych były brak animatorów rynku oraz preferowanie 
przez inwestorów bardziej płynnych instrumentów na indeks WiG20 (przede wszystkim kontrak-
tów futures). W 2007 r. GPW podjęła działania, które miały na celu zwiększenie obrotów na ryn-
ku kontraktów terminowych na akcje spółek. W tym celu zmniejszono (i ujednolicono) mnożniki 
dla wszystkich kontraktów futures na akcje do 100 akcji na jeden kontrakt, co wpłynęło na obni-
żenie wartości nominalnej pojedynczego kontraktu. Ponadto GPW znacznie obniżyła opłaty trans-
akcyjne pobierane od uczestników rynku. Celem tej pierwszej zmiany było zwiększenie aktywności 
inwestorów indywidualnych w tym segmencie rynku terminowego. 

W dalszej części tego podrozdziału szczegółowo opisano rozwój rynków najbardziej płyn-
nych instrumentów – kontraktów futures na WiG20 oraz opcji na ten indeks.

Wielkość�rynku

W 2007 r. wartość obrotów netto kontraktami futures na WiG20 wyniosła 334,5 mld zł i by-
ła prawie o 80% wyższa niż w poprzednim roku. inwestorzy zawarli transakcje, których przed-
miotem było 9,3 mln kontraktów, co oznacza 48-procentowy wzrost w porównaniu z 2006 r. 
(wykres 5.4.16). Średnia liczba otwartych pozycji na koniec poszczególnych miesięcy wyniosła 

Tabela 5.4.13. Wielkość rynku indeksowych instrumentów pochodnych na GPW w latach 
2004–2007 – obroty

2004 2005 2006 2007

A B A B A B A B

Futures na WIG20 61 096 3 484 397 112 648 5 156 953 188 206 6 293 885 334 467 9 330 506

Futures na TechWIG 51 7 961 53 7 617 140 13 419 107 8 687

Futures na mWIG401 421 25 424 45 2 541 46 1 656 757 16 606

Opcje na WIG20 1 393 78 795 5 685 250 060 9 425 316 840 14 253 399 113

Jednostki indeksowe MiniWIG202 8 45 645 4 18 574 5 18 323 8 22 258

uwaga: wartość obrotów liczona według kursu zamknięcia instrumentu bazowego.
1 indeks mWiG40 jest, co do wartości, kontynuacją indeksu MiDWiG.
2 Jednostki indeksowe MiniWiG20 to amerykańskie opcje na indeks WiG20 wygasające w grudniu 2025 r. zakup jednostki indeksowej 
MiniWiG20 jest równoważny zajęciu ekspozycji na zmiany cen akcji wchodzących w skład indeksu WiG20.

A – roczna wartość obrotów (transakcje sesyjne i pakietowe) (mln zł)

B – roczny wolumen obrotów (szt.)

Źródło: GPW.

Tabela 5.4.14. Wielkość rynku instrumentów pochodnych na akcje pojedynczych spółek na 
GPW w latach 2004–2007

2004 2005 2006 2007

A B A B A B A B

Futures na akcje 1 042 87 975 2 734 172 939 2 412 112 699 1 370 114 021

Opcje na akcje1 – – 93 4 368 302 5 522 2 73

1 Opcje na akcje znajdowały się w obrocie od 17 października 2005 r. do 3 lipca 2007 r. Wartość obrotu według kursu zamknięcia 
instrumentu bazowego. 

A – roczna wartość obrotów (mln zł), B – roczny wolumen obrotów (szt.)

Źródło: GPW.



5

Rynki finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEGO W POlSCE W 2007 R. 241

60 892 szt. Na koniec 2007 r. na rynku kontraktów terminowych na WiG20 działało dziewięciu 
animatorów rynku, którzy zapewniali odpowiednią płynność.

Wspomniany wzrost obrotów kontraktami futures na WiG20 wynikał z kilku czynników. Po 
pierwsze, w wyniku zaburzeń na światowych rynkach finansowych związanych z kryzysem na 
amerykańskim rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku na GPW wzrosła niepew-
ność co do przyszłego kierunku zmian cen akcji spółek wchodzących w skład indeksu WiG20 
(wykres 5.4.17). Wzrost zmienności cen akcji wpłynął zarówno na zwiększenie aktywności inwe-
storów o nastawieniu spekulacyjnym, jak i podmiotów chcących zabezpieczać swoje portfele akcji 
przed spadkiem ich wartości. Po drugie, od kilku lat utrzymywał się wzrost liczby uczestników ryn-
ku. liczba indywidualnych kont praw pochodnych zwiększyła się w ciągu roku o ponad 23% i na 
koniec 2007 r. wyniosła 69.541. Wzrosła również (do 14,3 tys.) liczba aktywnych indywidualnych 
kont praw pochodnych69. Po trzecie, coraz większą aktywność na rynku terminowym wykazywa-
li inwestorzy zagraniczni oraz krajowi inwestorzy instytucjonalni. 

zwiększona aktywność inwestorów na rynku kontraktów futures na WiG20 była widoczna 
w marcu oraz od lipca do grudnia, kiedy obserwowano spadki cen akcji. Pierwsza, niewielka (dwu-
tygodniowa) korekta cen akcji na GPW wystąpiła na przełomie lutego i marca. Druga, silniejsza 
korekta trwała niemal od początku lipca do połowy sierpnia. Pod koniec października na rynku 
akcji rozpoczęła się bessa. Do końca roku indeks WiG20 spadł prawie o 10%. W okresie korekt oraz 
w czasie bessy znacznie wzrosła zmienność indeksu WiG20 oraz zwiększyły się dzienne zmiany 

69  Aktywne konto jest zdefiniowane jako takie, na którym dokonano co najmniej jednej operacji w ciągu danego pół-
rocza. Dane o aktywnych kontach pozyskiwane są przez GPW co pół roku w drodze ankiety skierowanej do biur i domów 
maklerskich.

Wykres 5.4.17. Zmienność implikowana i zmienność historyczna indeksu WIG20 w latach 
2004–20071

1 zmienność wyliczona jako 21-sesyjna średnia krocząca jest prezentowana w ujęciu rocznym.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych www.bossa.pl. 
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Wykres 5.4.16. Kontrakty futures na WIG20 notowane na GPW w latach 2004–2007 

Źródło: GPW.
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tego indeksu wyrażone w punktach70 (wykres 5.4.18). Najwyższe miesięczne obroty tymi kon-
traktami odnotowano w sierpniu. Po raz pierwszy w historii notowań tego instrumentu przekro-
czyły one milion sztuk.

znaczny wzrost płynności rynku kontraktów futures na WiG20 spowodował, że relacja war-
tości obrotów tymi kontraktami do wartości obrotów akcjami spółek wchodzących w skład tego 
indeksu wzrosła w 2007 r. o 85,1 pkt proc., do 260,9%. Była to najwyższa wartość tego wskaź-
nika w dotychczasowej historii kontraktów futures na WiG20 (wykres 5.4.19). znacznie wyższą 
płynność tego segmentu rynku w porównaniu z płynnością akcji wchodzących w skład indeksu 
WiG20 potwierdza również poziom bid-ask spread71. W 2007 r. średni spread w transakcjach, któ-
rych przedmiotem były kontrakty terminowe na WiG20, wyniósł 15 pkt bazowych, a dla akcji 
 spółek wchodzących w skład tego indeksu – 28 pkt bazowych. Wysoka płynność rynku kontraktów 
futures na indeks WiG20, przejawiająca się możliwością zawarcia transakcji w dowolnym czasie po 
cenie zbliżonej do ceny określanej jako fair value, jest jednym z głównych czynników przyczyniają-
cych się do jego rozwoju.

W 2007 r. wolumen obrotów opcjami na indeks WiG20 wyniósł 399 113 szt. i był o 26% 
wyższy niż w poprzednim roku. Wartość transakcji opcjami indeksowymi zwiększyła się o ponad 
50% i wyniosła 14,3 mld zł72. Obroty opcjami na indeks WiG20 rosły nieprzerwanie od czasu 
wprowadzenia tego instrumentu do obrotu na GPW (wrzesień 2003 r.). Jest to związane ze wzro-
stem liczby i aktywności uczestników tego segmentu rynku terminowego. Pomimo znacznie  
(23-krotnie) niższego wolumenu obrotów opcjami na WiG20 w porównaniu z kontraktami futu-
res na ten indeks średnia wartość otwartych pozycji na koniec poszczególnych miesięcy była tylko 
dwukrotnie niższa (odpowiednio 1,0 mld zł i 2,2 mld zł). Może to sugerować, że opcje częściej niż 
kontrakty terminowe były wykorzystywane przez inwestorów do zabezpieczania pozycji zajmowa-

70  Dla inwestorów na rynku kontraktów terminowych ważniejsza jest zmiana indeksu bazowego wyrażona w punktach 
indeksowych niż jego zmiana procentowa. Jest tak dlatego, że inwestor otrzymuje od drugiej strony transakcji 10 zł za każ-
dy punkt indeksowy, jeśli dobrze przewidział kierunek zmiany indeksu, albo płaci jej, jeśli źle przewidział zmianę indeksu.
71  Relacja wartości obrotów kontraktami terminowymi na WiG20 do wartości obrotów akcjami spółek wchodzących 
w skład tego indeksu może nie być dobrym miernikiem różnicy między płynnością tych dwóch segmentów rynku. Od paź-
dziernika 2007 r. maksymalny okres obrotu kontraktami terminowymi z danej serii wynosi 12 miesięcy (wcześniej było to 
dziewięć miesięcy), ale w praktyce inwestorzy rolują swoje pozycje znacznie częściej, inwestując w najbardziej płynną serię 
kontraktów (o najbliższym terminie wygaśnięcia). Akcje nie mają określonego terminu zapadalności, zatem rolowanie kon-
traktów w celu utrzymania pozycji pozytywnie wpływa na wzrost relacji obrotów tymi instrumentami. Ponadto ze wzglę-
du na efekt dźwigni inwestorzy na rynku kontraktów terminowych mogą zarabiać nawet na niewielkich zmianach indek-
su i znaczne częściej niż inwestorzy na rynku akcji zawierają transakcje (np. transakcje śróddzienne – ang. day trading). 
W przypadku akcji z reguły nie jest to opłacalne z powodu relatywnie wyższych kosztów transakcyjnych. Dlatego wydaje 
się, że aby ocenić płynność obu segmentów rynku giełdowego, należy także porównać różnicę pomiędzy bid-ask spread 
dla kontraktów futures na indeks WiG20 oraz akcji spółek wchodzących w skład tego indeksu.
72  GPW oprócz wartości obrotów opcjami indeksowymi według kursu zamknięcia instrumentu bazowego prezentuje 
również wartość premii zapłaconych przez inwestorów. W 2007 r. wartość premii wyniosła 468 mln zł i była o 66% wyż-
sza niż w poprzednim roku. 

Wykres 5.4.18. Wolumen obrotów kontraktami futures na indeks WIG20 oraz dzienne zmiany 
indeksu WIG20 w 2007 r.

Źródło: serwis internetowy www.bossa.pl.
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nych na rynku akcji niż do krótkoterminowej spekulacji. W marcu 2007 r. GPW rozszerzyła ofertę 
opcji indeksowych, zwiększając liczbę cen wykonania z czterech do co najmniej dziewięciu. Ponad-
to w październiku wprowadzono do obrotu serie opcji z rocznym terminem wygaśnięcia. Miało to 
jednak niewielkie znacznie dla rozwoju tego segmentu rynku terminowego na GPW (ramka 5.4.1). 
Na rynku opcji indeksowych działało dwóch animatorów, którzy byli zobowiązani do zapewnienia 
odpowiedniej płynności.

Wykres 5.4.19. Obroty kontraktami futures na indeks WIG20 i obroty akcjami wchodzącymi 
w skład tego indeksu w latach 2000–2007

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GPW.
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ROzSzERzENIE OFERTY OPCJI INdEKSOWYCh 
a PłynnOść RynKU tych InStRUmEntóW

Rosnące zainteresowanie opcjami indeksowymi sprawiło, że GPW podjęła decyzję o roz-
szerzeniu oferty tych instrumentów przez zwiększenie liczby kursów wykonania oraz liczby 
terminów ich wygaśnięcia. Od marca 2007 r. dla każdego terminu wygaśnięcia opcji w ob-
rocie na GPW znajdują się serie z co najmniej dziewięcioma kursami wykonania (wcześniej 
były cztery kursy). Od 15 października wprowadzono cztery terminy wygaśnięcia (wcześniej 
były dwa terminy). Opcje pozostają w obrocie przez 12 miesięcy i wygasają w czterech naj-
bliższych terminach z marcowego cyklu rozliczeniowego. Po tych zmianach w obrocie na 
GPW były co najmniej 72 serie opcji na WiG20. Wprowadzone zmiany miały na celu umoż-
liwienie inwestorom stosowania złożonych strategii inwestycyjnych.

Płynność na rynku opcji na indeks WiG20 koncentrowała się na seriach instrumentów 
o najbliższym terminie wygaśnięcia i jednocześnie mających ujemną wartość wewnętrzną 
(ang. out-of-the-money – OTM) lub z kursem wykonania bliskim poziomowi indeksu w da-
nym momencie (ang. at-the-money – ATM lub near-the-money). Notowano także wysokie 
obroty opcjami indeksowymi z serii out-of-the-money wygasających w drugim najbliższym 
terminie. Duże zainteresowanie inwestorów opcjami OTM wynikało z ich relatywnie niskej 
ceny, np. w porównaniu z opcjami mającymi dodatnią wartość wewnętrzną (ang. in-the-
money – iTM). Płynność serii opcji o dalszych terminach wykonania (za 9 i 12 miesięcy) 
i z cenami wykonania istotnie odbiegającymi od bieżącego poziomu indeksu była znacznie 
niższa, głównie ze względu na brak aktywnej animacji tych instrumentów (wykres 5.4.20). 
W arkuszach zleceń często nie było ofert kupna/sprzedaży takich opcji, co powodowało, że 
spready bid-ask były szerokie, co utrudniało inwestorom zamykanie pozycji. Szerokie spre-
ady wiązały się ze znacznymi kosztami odwrócenia pozycji. inwestorzy mający w portfelu 
mało płynne opcje musieli bowiem brać pod uwagę ryzyko płynności rynku. Dobrze obra-

Ramka 5.4.1
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Uczestnicy rynku

Głównymi uczestnikami rynku kontraktów terminowych na indeks WiG20 byli inwestorzy indy-
widualni (wykres 5.4.21). W porównaniu z 2007 r. udział tej grupy inwestorów w wolumenie obro-
tów kontraktami futures wyraźnie spadł i był najniższy w historii notowań tego instrumentu. 
W 2007 r. znacznie (o około 9 pkt proc.) wzrósł udział krajowych inwestorów instytucjonalnych na 
rynku kontraktów futures na indeks WiG20. Wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych ponad 
połowę obrotów generowali animatorzy rynku. Drugą najważniejszą podgrupę krajowych inwesto-
rów instytucjonalnych stanowiły fundusze inwestycyjne, których udział w wolumenie obrotów kra-
jowych inwestorów instytucjonalnych kontraktami futures wyniósł 34%. zwiększyła się także aktyw-
ność inwestorów zagranicznych. zarówno krajowi inwestorzy instytucjonalni, jak i inwestorzy zagra-
niczni odnotowali najwyższe udziały w obrotach na rynku kontraktów futures w jego dziesięcioletniej 
historii. ze względu na brak przepisów wykonawczych do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 
otwartych funduszy emerytalnych73 OFE nie mogły inwestować w instrumenty pochodne, co znacz-
nie utrudniało zabezpieczanie ich portfeli akcji przed spadkiem cen na GPW74. 

Główną kategorię uczestników rynku opcji indeksowych stanowili inwestorzy indywidualni. 
udział tej grupy inwestorów zmniejszył się w porównaniu z 2006 r. o 18 pkt proc. i był najniższy 
w dotychczasowej historii notowań tego instrumentu (wykres 5.4.22). istotnie wzrosły udziały kra-
jowych inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicznych. Wśród krajowych inwe-
storów instytucjonalnych dominowali animatorzy rynku, którzy mieli aż 87-procentowy udział 

73  ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz.u. z 2004 r., nr 159, 
poz. 1667).
74  Na koniec 2007 r. akcje kontrolowane przez OFE (47,8 mld zł) stanowiły prawie 23% free float spółek krajowych noto-
wanych na GPW. Przy tak dużej wartości portfela OFE w stosunku do wielkości rynku, w sytuacji spadku cen akcji zarzą-
dzający funduszami praktycznie nie mają możliwości uniknięcia strat. Sprzedaż dużych pakietów akcji przez OFE tylko pogłę-
biłaby spadki, co z kolei negatywnie wpłynęłoby na wartość papierów nadal znajdujących się w portfelach funduszy.

zuje to sytuacja, która wystąpiła na jesieni 2007 r. i zbiegła się z wprowadzeniem nowego 
terminu wykonania opcji. Jeden z animatorów rynku częściowo zaprzestał pełnienia swoich 
funkcji dla niektórych serii opcji. inwestorzy mający opcje z tych serii w portfelu praktycznie 
nie mogli zamknąć pozycji w dogodnym czasie po cenie zbliżonej do ceny określanej jako fair 
value. z tego powodu zwiększenie liczby kursów wykonania oraz wprowadzenie do obro-
tu opcji o rocznym terminie wygaśnięcia miały niewielkie znaczenie dla rozwoju tego seg-
mentu rynku terminowego na GPW.

Wykres 5.4.20. Udział poszczególnych serii opcji na indeks WIG20 w łącznym wolumenie 
obrotów tymi opcjami w 2007 r. według terminów zapadalności oraz wartości 
wewnętrznej

uwaga: mały wolumen obrotów opcjami z serii o dwóch najdalszych terminach wygaśnięcia częściowo wynikał z mniejszej 
liczby sesji, na których nimi handlowano, niż w przypadku serii o dwóch najbliższych terminach wygaśnięcia. Było to odpo-
wiednio 51 i 249 sesji.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych serwisu internetowego www.bossa.pl.
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w transakcjach tej grupy inwestorów. Pozostałą część stanowiły głównie operacje funduszy inwe-
stycyjnych. zwiększenie aktywności nierezydentów na rynku opcji indeksowych mogło wynikać 
z poprawy płynności tego segmentu rynku oraz chęci zabezpieczenia pozycji w akcjach. W okre-
sie korekty jednym ze sposobów zabezpieczenia wartości portfela (oprócz sprzedaży kontraktów 
terminowych na WiG20) był zakup opcji sprzedaży na ten indeks75. 

5.4.3.2.�Instrumenty�pochodne�na�stopy�procentowe

Kontrakty terminowe na stopy procentowe były oferowane zarówno przez GPW, jak i WGT. 
Na GPW w obrocie znajdowały się kontrakty futures na obligacje skarbowe, których wartość emi-
sji nie mogła być mniejsza niż 5,0 mld zł, a termin wykupu nie mógł być krótszy niż dwa lata 
i dziewięć miesięcy i nie dłuższy niż pięć lat i sześć miesięcy, licząc od dnia wykonania kontraktu. 
Rozliczenie kontraktu następowało na zasadach określonych przez KDPW przez dostawę obli-
gacji. WGT oferowała kontrakty na stopy procentowe (1M WiBOR i 3M WiBOR) oraz 2-, 5- i 10-
letnie obligacje skarbowe, jednak od drugiej połowy 2005 r. nie zawarto żadnej transakcji tymi 
instrumentami. 

75  Według danych NBP na koniec 2007 r. akcje spółek ujętych w indeksie WiG20 stanowiły prawie 2/3 portfela akcji nie-
rezydentów. 

Wykres 5.4.21. Struktura inwestorów na rynku kontraktów futures na GPW1 w latach 2004–
2007, według wolumenu obrotów

1 Prezentowane udziały dotyczą wszystkich kontraktów futures notowanych na GPW. ze względu na dominację kontraktów futures na 
indeks WiG20 można założyć, że wiernie oddają one udział poszczególnych grup inwestorów w rynku kontraktów futures na indeks 
WiG20.

Źródło: GPW. 
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Wykres 5.4.22. Struktura inwestorów na rynku opcji na GPW1 w latach 2004–2007, według 
wolumenu obrotów

1 Prezentowane udziały dotyczą wszystkich opcji notowanych na GPW. ze względu na dominację opcji na indeks WiG20 można zało-
żyć, że wiernie oddają one udziały poszczególnych grup inwestorów na rynku opcji na indeks WiG20.

Źródło: GPW.
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Od momentu powstania rynku kontraktów futures na obligacje skarbowe na GPW jego płyn-
ność była niewielka (tabela 5.4.15). Działało na nim pięciu animatorów, którzy byli zobowiązani do 
wystawiania zleceń kupna i sprzedaży. W 2007 r. na GPW odnotowano istotne ograniczenie płyn-
ności rynku kontraktów futures na obligacje skarbowe. ze względu na niską płynność od 27 grud-
nia 2007 r. obrót tymi instrumentami na GPW został bezterminowo zawieszony. 

Główną przyczyną słabego rozwoju rynku giełdowych instrumentów pochodnych na stopy 
procentowe jest konkurencja ze strony bardziej płynnego rynku OTC, którego aktywnymi uczest-
nikami są banki krajowe i podmioty zagraniczne. Krajowe przedsiębiorstwa rzadko zabezpieczają 
się przed ryzykiem zmian stóp procentowych, a jeśli to robią, to najczęściej korzystają z oferty ban-
ków ze względu na jej elastyczność (m.in. dłuższy okres zapadalności transakcji oferowanych przez 
banki niż kontraktów giełdowych, różne kwoty nominalne). Bardzo małe zainteresowanie giełdo-
wymi instrumentami pochodnymi na stopy procentowe wykazują krajowe fundusze inwestycyjne 
i zakłady ubezpieczeń. Kontrakty futures na obligacje zostały wprowadzone do obrotu na GPW 
głównie z myślą o OFE, gdyż znaczną część ich portfeli inwestycyjnych stanowią polskie obligacje 
skarbowe. OFE nie mają jednak prawnych możliwości wykorzystania instrumentów pochodnych, 
co uniemożliwia im ochronę portfeli obligacji przed zmianami stóp procentowych. W takiej sytu-
acji wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych powoduje spadek wartości obligacji w port-
felu OFE. inwestorzy indywidualni rzadko spekulują na rynku kontraktów terminowych na stopy 
procentowe i obligacje, a dodatkową barierą uczestnictwa może być dla nich wysoka wartość 
pojedynczego kontraktu, która wynosi 100 000 lub 200 000 zł. Ponadto niektórych inwestorów 
do aktywności na tym rynku może zniechęcać tryb wykonania kontraktów futures na obligacje 
skarbowe. instrumenty oferowane zarówno przez GPW, jak i przez WGT są rozliczane przez fizycz-
ną dostawę obligacji. Rodzi to ryzyko zapłacenia wyższej ceny przy ich zakupie, jeśli w momencie 
rozliczenia kontraktu podaż odpowiednich obligacji na rynku będzie ograniczona. W rezultacie 
ewentualna strata (zysk) inwestora zajmującego krótką pozycję będzie wyższa (niższy), niż gdyby 
kontrakty były rozliczane pieniężnie.

5.4.3.3.�Walutowe�instrumenty�pochodne

Walutowe kontrakty terminowe były przedmiotem obrotu na WGT i GPW. Poza kontraktami 
już wcześniej znajdującymi się w obrocie (na pary: uSD/PlN, EuR/PlN, EuR/uSD, GBP/uSD, GBP/
PlN, CHF/PlN, EuR/HuF, EuR/CzK) w 2007 r. WGT wprowadziła do obrotu kontrakty na kursy: 
SEK/PlN, NOK/PlN, EuR/SEK, EuR/NOK, uSD/JPy, EuR/JPy, uSD/CHF, EuR/CHF, AuD/uSD, uSD/
CAD, EuR/GBP. Ponadto do obrotu wprowadzono kontrakt futures na kurs koszyka euro (50%) 
i dolara (50%) względem złotego. Oprócz kontraktów terminowych na WGT handlowano również 
opcjami na kontrakty futures na kursy: EuR/PlN, uSD/PlN, EuR/uSD, GBP/PlN i CHF/PlN. Na GPW 
w obrocie znajdowały się jedynie kontrakty futures na kurs złotego (uSD/PlN i EuR/PlN). Rozwój 
rynku walutowych kontraktów terminowych ograniczała konkurencja ze strony instrumentów 
pochodnych oferowanych przez banki – głównie transakcji forward i opcji.

Wielkość�rynku�

Podobnie jak w poprzednich latach w 2007 r. aktywność inwestorów koncentrowała się na 
WGT, gdzie wolumen obrotów walutowymi instrumentami pochodnymi był ponadsześciokrotnie 

Tabela 5.4.15. Wielkość rynku kontraktów futures na obligacje skarbowe na GPW w latach 
2005–2007

2005 2006 2007

Wartość obrotów (w mln zł) 3 323 1 329 200

Średni obrót na sesję (w mln zł) 15,0 5,3 0,8

Średni wolumen na sesję (w szt.) 146 51 8

Liczba otwartych pozycji na koniec roku (w szt.) 58 50 0

uwaga: kontrakty terminowe na obligacje skarbowe notowane były od 14 lutego 2005 r. do 27 grudnia 2007 r.

Źródło: GPW.
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wyższy niż na GPW76. Wzrost obrotów walutowymi instrumentami pochodnymi na WGT wynikał ze 
znacznego zwiększenia aktywności inwestorów w segmencie opcji na walutowe kontrakty futures. 
Pomimo wprowadzenia kontraktów na nowe pary walutowe wolumen obrotów tymi instrumen-
tami nieznacznie spadł: o 2,5%, do 32 178 szt. (wykres 5.4.23). Na WGT działało dwóch animato-
rów rynku walutowych kontraktów futures.

W porównaniu z 2006 r. obroty opcjami na walutowe kontrakty futures na WGT wzrosły 
ponadczterokrotnie i wyniosły 7586 szt. (tabela 5.4.16). Duży wzrost płynności tego segmentu 
rynku wynikał przede wszystkim z większej aktywności przedsiębiorstw, które wykorzystywały 
opcje do zabezpieczania wartości należności w walutach obcych. Przedsiębiorstwa często naby-
wały opcje out-of-the-money, aby zabezpieczyć się przed dużymi zmianami kursów walutowych, 
najczęściej aprecjacją kursu złotego. Ponadto oprócz prostych strategii opcyjnych, polegających 
na zakupie lub sprzedaży jednego typu opcji, przedsiębiorstwa wykorzystywały także strategie 
opcyjne, przede wszystkim typu collar77. Płynność rynku opcji na walutowe kontrakty terminowe 
podtrzymywał jeden animator.

Na rynku walutowych instrumentów pochodnych organizowanym przez GPW wolumen 
obrotów wzrósł w 2007 r. prawie dwukrotnie; do 6101 szt. (wykres 5.4.24). Wartość transakcji 
zwiększyła się o 60% i przekroczyła 166 mln zł. znaczny wzrost aktywności inwestorów nastą-
pił w dwóch ostatnich miesiącach roku. Wiązało się to z rozpoczęciem działalności przez ani-
matora rynku.

76  WGT nie publikowała danych dotyczących wartości obrotów walutowymi instrumentami pochodnymi. 
77  Strategia collar polega na jednoczesnym kupnie opcji put oraz sprzedaży opcji call na dany instrument bazowy (np. 
kurs walutowy). Obie opcje mają ten sam termin wygaśnięcia i w momencie zawarcia transakcji z reguły mają ujemną 
wartość wewnętrzną. Strategia ta pozwala na zabezpieczenie się przy niskich kosztach przed zmianami cen instrumentu 
bazowego (w tym wypadku kursu walutowego) wykraczającymi poza ustalone pasmo wahań. Koszty, które ponosi inwe-
stor, nabywając opcję put, są bowiem w znacznej części pokrywane przez premię uzyskaną ze sprzedaży opcji call.

Wykres 5.4.23. Walutowe kontrakty futures na WGT w latach 2004–2007

Źródło: WGT.
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Tabela 5.4.16. Wielkość rynku opcji na walutowe kontrakty futures na WGT w latach 2005–2007

2005 2006 2007

A B A B A B

Kurs EUR/PLN 190 0 621 216 3 488 956

Kurs USD/PLN 355 0 543 71 3 730 717

Kurs EUR/USD 277 20 254 102 309 0

Inne kursy 9 0 6 0 59 7

A – roczny wolumen obrotów (szt.)

B – liczba otwartych pozycji na koniec roku (szt.)

Źródło: WGT. 
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Struktura�rynku

Najpopularniejszymi walutowymi kontraktami terminowymi na WGT były kontrakty na kurs 
EuR/PlN, których udział w wolumenie obrotów wzrósł z 25% do 46%. Transakcje kontraktami 
futures na kurs uSD/PlN stanowiły 31% wolumenu obrotów (51% w 2006 r.). Ponadto zaintereso-
waniem inwestorów cieszyły się kontrakty na kurs EuR/uSD, których udział w wolumenie obrotów 
wyniósł 12% (14% w 2006 r.). Na GPW ponad 90% wolumenu obrotów walutowymi kontraktami 
terminowymi zarejestrowano w segmencie uSD/PlN. W porównaniu z 2006 r. wolumen obrotów 
tymi kontraktami wzrósł ponaddwukrotnie. 

W 2007 r. odnotowano znaczny wzrost wolumenu obrotów opcjami na kontrakty futures na 
kurs uSD/PlN. Transakcje tymi instrumentami stanowiły 49% całkowitego wolumenu obrotów na 
rynku opcji na walutowe kontrakty futures (38% w 2006 r.). udział pary uSD/PlN zmniejszył się do 
46%. Aktywność inwestorów w odniesieniu do pozostałych par walutowych (EuR/uSD, GBP/PlN 
i CHF/PlN) była niewielka. 

Uczestnicy rynku

Największą grupę inwestorów na rynku walutowych instrumentów pochodnych organizo-
wanym przez WGT stanowiły krajowe podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dru-
gą istotną kategorią uczestników rynku byli zagraniczni spekulacyjni inwestorzy finansowi. Często 
stanowili oni przeciwną stronę transakcji dla polskich przedsiębiorstw. Nieco mniejszą aktywność 
wykazywali inwestorzy indywidualni, którzy wykorzystywali kontrakty terminowe głównie do spe-
kulacji. Głównymi uczestnikami rynku organizowanego przez GPW byli inwestorzy indywidualni. 
Małe zainteresowanie przedsiębiorstw walutowymi kontraktami futures oferowanymi przez GPW 
mogło wynikać z ograniczonej różnorodności tych instrumentów, niskiej płynności rynku oraz kon-
kurencji ze strony innych rynków (OTC i WGT).

Wykres 5.4.24. Walutowe kontrakty futures na GPW w latach 2004–2007

Źródło: GPW.
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Skróty używane w opracowaniu

1m  jednomiesięczny

1W jednotygodniowy

1y jednoroczny

aBS asset Backed Security

ac auto casco

aSO alternatywny system obrotu

atm at-the-money

BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

BGż Bank Gospodarki żywnościowej

BIK Biuro Informacji Kredytowej

BIS Bank for International Settlements

BSB buy-sell-back

ccBm correspondent central Banking model

ccBm2 collateral central Bank management

ccP central counterparty

cDO collarteralised Debt Obligation

cDS credit default swap

cEBS committee of European Banking Supervisors

cEc central European countries

cEc-5 czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

cEIOPS committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors

cESR committee of European Securities Regulators

cetO centralna tabela Ofert

chF frank szwajcarski

cIRS currency interest rate swap

cOREP common Reporting Framework

cPI wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. consumer Price Index)

cR (3, 5, 10) wskaźnik koncentracji (3, 5 lub 10 największych podmiotów)

cRD capital Requirements Directive

cRDtG capital Requirements Directive transposition Group

cZK korona czeska

DBPD długoterminowe bankowe papiery dłużne

DPDP długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

DRP Dealerzy Rynku Pieniężnego

DSPW Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych

DvP Delivery versus Payment
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Dz.U. Dziennik Ustaw

Dz.Urz. nBP Dziennik Urzędowy narodowego Banku Polskiego

Each European association of central counterparty clearing houses

EBc Europejski Bank centralny

EBI Europejski Bank Inwestycyjny

EBPP Electronic Bill Presentment and Payment

EcB European central Bank

EcOFIn Economic and Financial affairs council

EcSDa European central Securities Depositories association

EEa Europejski Obszar Gospodarczy

EFama European Fund and asset management association

EFc European Financial consultant

Emta trade association for Emerging markets

EmV Europay mastercard Visa

EOnIa Euro Overnight Index average

EPc European Payments council

ESa 95 European System of accounts 95

EScB European System of central Banks

ESIS European Standardised Information Sheet

ESmE European Securities markets Expert Group

EtF Exchange traded Fund

EUR euro

EVca European Private Equity and Venture capital association

EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza

FESE Federation of European Securities Exchanges

FIa Futures Industry association

FIaP International Federation of Pension Funds administrators

FIn-nEt Financial Dispute Resolution network

FInREP Financial Reporting Framework

FRa forward rate agreement

FSaP Financial Services action Plan

FUS Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

GBP funt brytyjski

GInB Generalny Inspektorat nadzoru Bankowego

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

GUS Główny Urząd Statystyczny

hhI wskaźnik herfindahla-hirschmana

hUF forint węgierski

IKE Indywidualne Konto Emerytalne

IPO Initial Public Offering

IRS interest rate swap

Itm in-the-money
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ItO indeks rynku akcji RPW cetO

IZFia Izba Zarządzających Funduszami i aktywami

JPy jen japoński

JSt jednostki samorządu terytorialnego

KBPD krótkoterminowe bankowe papiery dłużne

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

KE Komisja Europejska

KFK Krajowy Fundusz Kapitałowy

KIR Krajowa Izba Rozliczeniowa

KnB Komisja nadzoru Bankowego

KnF Komisja nadzoru Finansowego

KnUiFE Komisja nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

KPDP krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

KSKOK Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

KUKE Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

LBO wykup lewarowany

LcBG Large and complex Banking Groups

LGD  Loss Given Default

LtV loan-to-value

mBS mortgage Backed Security

mF ministerstwo Finansów

mIDWIG indeks średnich spółek notowanych na rynku podstawowym GPW

miFID markets in Financial Instruments Directive

mOG monitoring Group of the code of conduct on clearing and Settlement

mSP małe i średnie przedsiębiorstwa

mSR międzynarodowe Standardy Rachunkowości

mSSF międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

mWIG40 Warszawski Indeks Giełdowy średnich Spółek

nBP narodowy Bank Polski

nFI narodowy Fundusz Inwestycyjny

nFZ narodowy Fundusz Zdrowia

nIK numer identyfikacyjny klienta

nIm net Interest margin

nKK numer klasyfikacyjny klienta

nnW następstwo nieszczęśliwego wypadku

nUK nowa Umowa Kapitałowa

nW nieszczęśliwy wypadek

O/n overnight

Oc odpowiedzialność cywilna

OEcD Organisation for Economic co-operation and Development

OFE Otwarty Fundusz Emerytalny
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OIS Overnight Index Swap

Otc over-the-counter

Otm out-of-the-money 

PaP Polska agencja Prasowa

PD Probability of Default

PdA prawo do akcji

PE Parlament Europejski

PFE Pracowniczy Fundusz Emerytalny

PFTS Перша Фондова Торговельна Система

Pha Proprietary home account

PIn personal identification number

PKB produkt krajowy brutto

PKO BP Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

PLn złoty polski

POLOnIa Polish Overnight Index average

PPE Pracowniczy Program Emerytalny

PSD Payment Services Directive

PSIK Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

PtE Powszechne towarzystwo Emerytalne

PZF Polski Związek Faktorów

PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń

QIS3 trzecie Ilościowe Badanie Wpływu (ang. Quantitive Impact Study 3)

ROa Return on assets 

ROE Return on Equity

RP Rzeczpospolita Polska

RPa Republika Południowej afryki

RPP Rada Polityki Pieniężnej

RRRF Rada Rozwoju Rynku Finansowego

RPW Rejestr Papierów Wartościowych

RPW cetO Rynek Papierów Wartościowych cetO

RtGS real time gross settlement

S/n spot next

SBB sell-buy-back

Sct SEPa credit transfer

SEPa Single Euro Payments area

SKOK Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 

SOnIa Sterling Overnight Index average

SP Skarb Państwa

SPE Special Purpose Entity

SPO Secondary Public Offering

SPV Special Purpose Vehicle

SPW skarbowe papiery wartościowe
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SSP Single Shared Platform

SW spot week

sWIG80 Warszawski Indeks Giełdowy małych Spółek

T2 TARGET2

t2S taRGEt2-Securities

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

tFI towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

tUW towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

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.

UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

UFK Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy

UKnF Urząd Komisji nadzoru Finansowego

USD dolar amerykański

Vat Value added tax

WE Wspólnota Europejska

WFE World Federation of Exchanges

WGt Warszawska Giełda towarowa

WIBID Warsaw Interbank Bid Rate

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate

WIG Warszawski Indeks Giełdowy

WIG20 Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek 

WIRR Warszawski Indeks Rynku Równoległego

WOccU World council of credit Unions

WZa Walne Zgromadzenie akcjonariuszy

ZBP Związek Banków Polskich

ZPL Związek Przedsiębiorstw Leasingowych 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych


