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W 2008 r., mimo zmian w otoczeniu gospodarczym i zaburzeń na rynkach finansowych będą-
cych skutkiem nasilenia się światowego kryzysu finansowego w ostatnich miesiącach roku (m.in. 
pogorszenie się perspektyw rozwoju gospodarczego w Polsce, kontynuacja spadków cen akcji, silna 
deprecjacja złotego oraz ograniczenie płynności w wielu segmentach rynku pieniężnego), utrzymy-
wała się tendencja do wzrostu znaczenia polskiego systemu finansowego w gospodarce. Na koniec 
2008 r. wartość aktywów krajowych instytucji finansowych wyniosła 1 407 mld zł. Relacja aktywów 
systemu finansowego do PKB zwiększyła się o 7,3 pkt proc. w porównaniu z 2007 r. i wyniosła 
110,5%. 

zarówno w Polsce, jak i w większości innych krajów regionu sektor bankowy nadal odgrywa 
główną rolę w systemach finansowych, przy czym polski system finansowy można uznać za najmniej 
zorientowany bankowo w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. 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 finan-
sowych w innych państwach (wykres i). Dla naszego kraju charakterystyczne były relatywnie niska 
kapitalizacja rynku akcji i mała wartość zadłużenia z tytułu emisji papierów dłużnych sektora nie-
publicznego. Polski rynek akcji pozostawał największym rynkiem regionu zarówno pod względem 
kapitalizacji, jak i liczby notowanych spółek. W 2008 r. do obrotu na rynku regulowanym gPW 
wprowadzono akcje 33 nowych spółek (81 przed rokiem), natomiast na nieregulowanym rynku 
NewConnect – 61 spółek (24 w 2007 r.). W 2008 r. indeks Wig spadł o 51,1%, a kapitalizacja spół-
ek krajowych zmniejszyła się blisko o połowę i na koniec roku jej relacja do PKB wyniosła około 21%. 
W rezultacie na koniec 2008 r. kapitalizacja rynku akcji była niższa od aktywów sektora bankowego, 
podczas gdy w poprzednim roku relacja ta była odwrotna. Podobne tendencje – znaczny spadek 
kapitalizacji giełd przy jednoczesnym wzroście aktywów bankowych – obserwowano w światowym 
systemie finansowym (wykres ii).

W omawianym okresie wzrosła wartość aktywów wszystkich rodzajów instytucji finansowych 
(o 15,8% w porównaniu z 2007 r.). Było to jednak spowodowane zwiększeniem się (o 30,7% w sto-
sunku do poprzedniego roku) aktywów sektora bankowego (tabela i). Na koniec grudnia wartość 
aktywów sektora bankowego wyniosła 1 038,8 mld zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z dy-
namicznej akcji kredytowej banków w segmencie kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domo-
wych w trzech pierwszych kwartałach 2008 r. W iV kwartale 2008 r., głównie w obawie o przyszłą 
sytuację finansową potencjalnych kredytobiorców, banki znacznie zaostrzyły kryteria i warunki udzie-
lania kredytów. 

Tabela I. Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2005−2008

Stan (w mld zł) Zmiana r/r (w %)

2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Banki komercyjne i spółdzielcze 586,5 681,8 795,0 1 038,8 16,2 16,6 30,7

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 5,3 6,0 7,3 9,5 13,2 21,7 29,2

Zakłady ubezpieczeń 89,6 108,6 126,9 137,9 21,2 16,9 8,7

Fundusze inwestycyjne 61,6 99,2 133,8 73,9 61,0 34,9 -44,8

Otwarte Fundusze Emerytalne 86,1 116,6 140,0 138,3 35,4 20,1 -1,3

Podmioty maklerskie 6,9 10,8 11,8 8,6 56,5 9,3 -27,1

Łącznie 836,0 1 023,0 1 214,8 1 407,0 22,4 18,7 15,8

Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK.
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Kontynuacja spadków cen akcji na gPW zapoczątkowanych w ii połowie 2007 r. miała naj-
większy wpływ na sektor funduszy inwestycyjnych oraz wyniki inwestycyjne otwartych funduszy eme-
rytalnych. ujemne stopy zwrotu z akcji, które na koniec 2007 r. stanowiły największą klasę aktywów 
w portfelach funduszy inwestycyjnych, przyczyniły się bowiem do gwałtownego wycofania środków 
z tych instytucji. Spadki wyceny portfela inwestycyjnego połączone z odpływem środków z funduszy 
inwestycyjnych spowodowały, że wartość aktywów netto całego sektora zmniejszyła się o 44,8%. 
Środki wycofywane z funduszy i gPW były lokowane w bezpieczniejsze instrumenty, głównie depo-
zyty składane w bankach, nadal będące główną kategorią aktywów finansowych gospodarstw 
domowych. Sprzyjały temu nasilenie konkurencji o depozyty sektora niefinansowego i wzrost opro-
centowania nowych depozytów w iV kwartale 2008 r. Determinacja banków w pozyskiwaniu depo-
zytów wynikała ze znacznego spadku płynności na międzybankowym rynku pieniężnym oraz dąże-
nia do pozyskania stabilnych źródeł finansowania, umożliwiających ograniczenie wzrastającej 
w ostatnich latach nadwyżki kredytów nad depozytami.

Wspomniane zmiany w aktywach poszczególnych instytucji finansowych spowodowały zaha-
mowanie obserwowanej w obecnej dekadzie tendencji do spadku udziału sektora bankowego w ak-
tywach sektora finansowego. udział ten zwiększył się w 2008 r. do 73,8% (z 65,4% w 2007 r.), co 
oznacza zatrzymanie obserwowanej w ostatnich latach tendencji do jego systematycznego spadku.

W 2008 r. wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych zmniejszyła się 
o 1,5% w porównaniu z 2007 r. (wyniosła 739,8 mld zł), czego powodem był głównie spadek war-
tości tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz akcji notowanych na gPW będących 
w posiadaniu gospodarstw domowych. Na koniec 2008 r. wartość tytułów uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych w posiadaniu gospodarstw domowych spadła o 52,1% w porównaniu ze stanem na 
koniec poprzedniego roku. Depozyty bankowe pozostawały główną pozycją aktywów finansowych 
gospodarstw domowych. ze względu na wspomniane czynniki w 2008 r. ich udział w całości akty-

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

uwaga:  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 1985–2007.

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 dłużnych 
do PKB.

Szerzej w: T. Beck, A. Demirgüç-Kunt, R. levine, A New Database on Financial Development and Structure, „World Economic Review”, 
14/2000, s. 547–605.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (World Economic Outlook, 10/2008), Banku 
Światowego (Financial Structure Dataset, 05/2009) oraz NBP.
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wów finansowych gospodarstw domowych wzrósł o 9,7 pkt proc. w stosunku do 2007 r. i ukształ-
tował się na poziomie 44,4%. 

W 2008 r. pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw działających w Polsce. Kontynu-
owana była jednak większość inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach. Ponadto niektóre pod-
mioty – przewidując pogorszenie sytuacji gospodarczej – chciały zapewnić sobie środki na finanso-
wanie bieżącej działalności i terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów. W rezulta-
cie w 2008 r. przedsiębiorstwa działające w Polsce pozyskały ze źródeł zewnętrznych blisko 113 mld 
zł. Wartość środków pochodzących z kredytów bankowych i wartość aktywów wziętych w leasing 
były najwyższe w obecnym dziesięcioleciu. istotnie wzrosło zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu 
pożyczek od podmiotów dominujących. Wartość krajowych emisji akcji i obligacji była niższa niż 
w poprzednim roku, co wynikało z pogorszenia sytuacji na rynkach finansowych i mniejszego popy-
tu inwestorów na papiery wartościowe. Duży wzrost zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów 
bankowych w porównaniu z 2007 r. sprawił, że znacznie wzrosła przewaga finansowania banko-
wego nad finansowaniem rynkowym.

W iV kwartale 2008 r., po upadku banku inwestycyjnego lehman Brothers, zaburzenia na 
światowych rynkach finansowych przeniosły się na rynek krajowy. W wyniku istotnego wzrostu awer-
sji do ryzyka inwestorzy rozpoczęli wycofywanie kapitału z rynków krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej. znalazło to odzwierciedlenie w znacznym spadku zaangażowania nierezydentów na krajowym 

Wykres II. Aktywa światowego systemu finansowego w latach 2000−2008

Źródło:  McKinsey global institute, Mapping global capital markets: Entering a new era, 2009,  
http://www.mckinsey.com/mgi/reports/pdfs/gcm_sixth_annual_report/gcm_sixth_annual_report_full_report.pdf.
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Tabela II. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku finansowym w latach 2006−2008 
(w mln zł)

2006 2007 I–III kwartał 2008 IV kwartał 2008

Akcje  674,7 948,3 668,2 627,2

Obligacje skarbowe 18 123,5 20 820,6 17 522,2 16 042,1

Bony skarbowe 1 056,4 402,3 902,8 2 280,8

Lokaty międzybankowe 9 772,1 11 483,8 10 778,2 8 703,2

Transakcje fx swap  14 244,8 12 447,7 12 642,4 8 998,9

Kasowy rynek walutowy 3 998,9 4 040,2 4 100,8 4 643,9

Opcje walutowe 596,0 1 225,2 2 020,0 1 265,9

Transakcje FRA  5 242,0 6 047,5 8 497,2 4 984,2

Transakcje  IRS  1 234,6 1 795,7 2 065,5 1 103,9

Transakcje OIS 916,6 2 376,1 2 233,2 940,1

Kontrakty futures na indeks WIG20 742,8 1 343,2 1 288,3 925,6

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych gPW, Ministerstwa Finansów i NBP. 
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rynku obligacji i silnej deprecjacji złotego. ze względu na globalny wzrost ryzyka kredytowego kon-
trahenta nastąpiło znaczne zmniejszenie limitów kredytowych, które banki działające w Polsce nakła-
dają na siebie. W rezultacie wyraźnie spadły obroty w wielu segmentach krajowego rynku finanso-
wego (tabela ii), w szczególności na rynku pieniężnym. 

Ograniczenie płynności na krajowym rynku lokat międzybankowych oraz na rynku fx swap naj-
silniej wpłynęło na funkcjonowanie banków, gdyż ograniczyło im możliwości finansowania się na 
rynku i zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym z tytułu kredytów mieszkaniowych nomino-
wanych w walutach obcych. W reakcji na zakłócenia w funkcjonowaniu krajowego rynku pieniężne-
go NBP wprowadził tzw. Pakiet zaufania, w ramach którego m.in. umożliwił bankom pozyskiwanie 
środków w złotych w operacjach repo i w walutach obcych w transakcjach fx swap.

Poniżej opisano najważniejsze zmiany w polskim systemie finansowym w 2008 r. oraz wska-
zano najistotniejsze czynniki, które oddziaływały na rozwój instytucji i rynków finansowych.

REGULACJE

Regulacje w Polsce. znaczna część zmian w regulacjach systemu finansowego w Polsce była 
związana z nasilającym się światowym kryzysem finansowym. zmiany przepisów ustawy o Banko-
wym Funduszu gwarancyjnym zwiększyły kwotę gwarantowanych depozytów. NBP, przeciwdziałając 
skutkom globalnego kryzysu finansowego na krajowym rynku międzybankowym, wprowadził wiele 
zmian w aktach prawnych dotyczących instrumentarium polityki pieniężnej – tzw. Pakiet zaufania. 
Rozwiązania przyjęte w uchwałach Rady Polityki Pieniężnej i zarządu NBP umożliwiają m.in. zawie-
ranie przez NBP transakcji typu swap walutowy z bankami w celu zarządzania płynnością sektora 
bankowego. W 2008 r. przyjęto ustawę o Komitecie Stabilności Finansowej, która usankcjonowała 
funkcjonowanie tego Komitetu. zmiany przepisów wykonawczych do ustawy o rachunkowości mia-
ły na celu umożliwienie ograniczenia wpływu znacznego spadku wartości godziwej instrumentów 
finansowych na wynik finansowy jednostki, w szczególności w sprawozdaniach finansowych spo-
rządzanych za 2008 r.

Ponadto 21 listopada 2008 r. uchwalono ustawę o emeryturach kapitałowych, która reguluje 
rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach 
emerytalnych, określanych jako emerytury kapitałowe. Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i na-
prawcze wprowadziła do polskiego porządku prawnego regulacje oddłużeniowe dla osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). zmiany w przepi-
sach ustawy o funduszach inwestycyjnych wynikały głównie z konieczności dostosowania polskiego 
prawa do postanowień dyrektywy MiFiD oraz przepisów wykonawczych do dyrektywy uCiTS.

Regulacje w Unii Europejskiej. W 2008 r. w związku z nasileniem kryzysu finansowego 
w uE i na świecie działania Komisji Europejskiej i innych instytucji uE skupione były na przeciwdzia-
łaniu jego skutkom. W dniu 15 października Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowe-
lizacji dyrektywy w sprawie systemów gwarantowania depozytów. W październiku 2008 r. zostało 
także opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej dopuszczające – pod pewnymi warunkami 
– przekwalifikowanie niektórych instrumentów finansowych zaliczonych do kategorii „aktywa wyce-
niane w wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym w rachunku zysków i strat” do innych 
kategorii. Ponadto Komisja Europejska wydała dwa ważne komunikaty dotyczące działań podej-
mowanych przez państwa członkowskie w celu utrzymania stabilności i właściwego funkcjonowania 
rynków finansowych: w sprawie dokapitalizowania instytucji finansowych oraz zastosowania zasad 
pomocy państwa w związku z kryzysem finansowym. Ważnym wspólnotowym aktem prawnym, któ-
rego tekst został opublikowany w 2008 r., była dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki. 
W 2008 r. dobiegały końca prace nad dyrektywą w sprawie podejmowania i prowadzenia działal-
ności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency ii).

INFRASTRUKTURA

W 2008 r. działające na polskim rynku systemy płatności w złotych (SORBNET i EliXiR) oraz 
systemy płatności w euro (SORBNET-EuRO i EuroEliXiR) funkcjonowały sprawnie. Wzrosła liczba 
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i wartość zleceń realizowanych w tych systemach. W dniu 28 stycznia 2008 r. wprowadzono na pol-
skim rynku paneuropejskie polecenia przelewu SEPA Credit Transfer, natomiast 19 maja 2008 r. NBP 
przystąpił do systemu TARgET2, co wiązało się również z uruchomieniem systemu TARgET2-NBP.

Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawiło strategię prywatyzacji giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie (gPW). Na uruchomionym przez gPW w sierpniu 2007 r. nieregulowanym ryn-
ku akcji NewConnect przyjęte zostały zasady ładu korporacyjnego, które zaczną obowiązywać od 
stycznia 2009 r. W listopadzie 2008 r. KDPW i Towarowa giełda Energii (TgE) podpisały akt nota-
rialny w sprawie utworzenia izby Rozliczeniowej giełd Towarowych SA (iRgT). 

Na rynku europejskim realizowano projekty, które mają lub będą miały wpływ na infrastruk-
turę polskiego rynku finansowego. Dotyczyły one systemu płatniczego (TARgET2 oraz SEPA), a tak-
że systemu rozrachunku papierów wartościowych (eliminacja tzw. barier giovanniniego, TARgET2-
Securities oraz CCBM2).

INSTYTUCJE FINANSOWE

Banki. Na rozwój sektora bankowego w Polsce w 2008 r. istotny wpływ miały zaburzenia na 
rynkach finansowych oraz zmiany w otoczeniu gospodarczym, które nastąpiły na skutek nasilenia 
się światowego kryzysu finansowego. W pierwszych trzech kwartałach roku w sektorze bankowym 
utrzymywały się tendencje obserwowane w 2007 r. Dynamicznie rozwijała się akcja kredytowa, 
szczególnie w segmencie kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych, udziela-
nych gospodarstwom domowym. Jakość portfela kredytowego banków nadal była bardzo wysoka, 
ale ze względu na szybki przyrost aktywów nastąpił spadek średniego współczynnika wypłacalności 
w sektorze bankowym. Dużo większe tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego niż 
depozytów tego sektora powodowało pogłębianie luki finansowania. Dynamiczny rozwój akcji kre-
dytowej zadecydował o historycznie wysokich zyskach sektora bankowego w pierwszych trzech 
kwartałach roku. 

W iV kwartale wyraźnie pogorszyły się warunki funkcjonowania banków. Nastąpił wyraźny 
spadek płynności na krajowym rynku pieniężnym, co istotnie ograniczyło możliwości finansowania 
się na rynku i zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym wynikającym z kredytów mieszkanio-
wych nominowanych w walutach obcych oraz spowodowało wzrost kosztów działalności banków. 
Obawy o przyszłą sytuację finansową potencjalnych kredytobiorców były główną przyczyną wyraź-
nego zaostrzania warunków i kryteriów udzielania kredytów przez banki. Na wzrost ryzyka kredyto-
wego wpłynęła także silna deprecjacja złotego, która miała miejsce w ii połowie roku. zaostrzenie 
polityki kredytowej wynikało również z pogarszającej się sytuacji kapitałowej niektórych banków oraz 
dążenia do ograniczania dodatniej luki finansowania. W rezultacie tempo wzrostu kredytów dla 
podmiotów niefinansowych uległo spowolnieniu, zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw. Spowolnie-
nie akcji kredytowej obserwowane w iV kwartale 2008 r. nie pozostało bez wpływu na wynik finan-
sowy sektora bankowego.

Dla większości banków w 2008 r. istotniejsze stało się zapewnienie stabilnego finansowania 
zgromadzonych już aktywów oraz dysponowanie kapitałami na pokrycie ryzyka wynikającego z ich 
działalności niż wzrost akcji kredytowej i udziału w rynku usług bankowych. Banki poszukiwały bar-
dziej stabilnych źródeł finansowania i w iV kwartale 2008 r. zaczęły silnie konkurować o depozyty 
gospodarstw domowych.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i). W 2008 r. nastąpił dalszy 
wzrost aktywów SKOK-ów, jednak ich znaczenie w skali całego polskiego systemu finansowego 
pozostawało niewielkie. Także udział środków zdeponowanych w SKOK-ach przez gospodarstwa 
domowe w całkowitej wielkości ich aktywów finansowych kształtował się na względnie niskim 
poziomie – około 1,2%. zysk netto kas był prawie o połowę niższy niż w 2007 r. W dalszym ciągu 
następował rozwój sieci SKOK-ów oraz rosła liczba ich członków.

Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe. W 2008 r. miało miejsce istotne 
zahamowanie tempa rozwoju rynku leasingu, wynikające z obaw przed pogorszeniem się stanu 
koniunktury gospodarczej w Polsce. W związku ze wzrostem awersji do ryzyka na rynkach finanso-
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wych zmniejszyła się dostępność i wzrosły koszty finansowania firm leasingowych, co skłoniło je do 
podniesienia marż oraz zaostrzenia warunków finansowania. W strukturze leasingowanych akty-
wów nadal przeważały środki transportu drogowego. 

Obroty firm faktoringowych wzrosły w 2008 r. o blisko 56%. zwiększenie obrotów oraz licz-
by podmiotów korzystających z faktoringu było związane z pogorszeniem się stanu koniunktury 
gospodarczej w Polsce oraz innych krajach europejskich, co przyczyniło się do wzrostu liczby przed-
siębiorstw borykających się z trudnościami z terminowym regulowaniem zobowiązań. Około poło-
wy ogólnej wartości faktur wykupionych w 2008 r. dotyczyło faktoringu z regresem. 

Podstawowymi obszarami działalności krajowych pośredników usług finansowych w 2008 r. 
były: sprzedaż kredytów udzielanych przez banki oraz usługi doradztwa finansowego przy sprze-
daży polis ubezpieczeniowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (krajowych i za-
granicznych), a także akwizycja różnych programów oszczędnościowych. Najważniejszą grupą pro-
duktów w ofercie pośredników usług finansowych były nadal kredyty i pożyczki, przy czym w 2008 r. 
istotnie wzrosła skala pośrednictwa przy udzielaniu kredytów hipotecznych.

Sektor kapitału wysokiego ryzyka (fundusze private equity oraz venture capital).  
W 2008 r. wzrosła wartość środków zgromadzonych przez krajowe fundusze private equity. War-
tość inwestycji rozpoczętych przez te fundusze oraz liczba przedsiębiorstw, które uzyskały od nich 
finansowanie również się zwiększyła. ze względu na słabą koniunkturę na gPW, która odzwiercie-
dlała się w niższych wycenach spółek oraz słabym popycie na ich akcje, spadła liczba przedsię-
biorstw, w których fundusze zakończyły inwestycje.

Fundusze inwestycyjne. W 2008 r. obserwowano istotny spadek zainteresowania gospo-
darstw domowych inwestycjami w tytuły uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych, czego 
dowodem było najniższe (ujemne) saldo wpłat i wypłat środków od początku istnienia tych insty-
tucji. Mimo to zwiększyła się liczba podmiotów funkcjonujących w sektorze funduszy inwestycyj-
nych. Wśród nowo powstałych podmiotów przeważały fundusze zamknięte, w tym głównie fun-
dusze aktywów niepublicznych. W strukturze sektora funduszy inwestycyjnych wciąż dominowały 
fundusze z ekspozycją na rynek akcji.

Otwarte Fundusze Emerytalne. W 2008 r. po raz pierwszy od początku funkcjonowania 
nowego systemu emerytalnego w Polsce aktywa netto funduszy emerytalnych spadły poniżej pozio-
mu z końca grudnia poprzedniego roku, mimo że wartość składek przekazana przez zuS była naj-
większa w ciągu ostatnich 10 lat. Wartość środków, którymi zarządzały Powszechne Towarzystwa 
Emerytalne, wyniosła na koniec 2008 r. 138,3 mld zł, a fundusze emerytalne odnotowały stratę 
finansową w wysokości 21,1 mld zł.

Zakłady ubezpieczeń. W 2008 r. nastąpił dalszy wzrost składki przypisanej brutto (do 
59,3 mld zł), a wartość składki w relacji do PKB wzrosła do 4,6%. W dziale ubezpieczeń na życie 
odnotowano najwyższy w ostatniej dekadzie wzrost składki (o 52,8%), co wynikało z dużego zain-
teresowania ubezpieczeniami na życie o charakterze oszczędnościowym. Sektor ubezpieczeń odno-
tował dodatnie wyniki finansowe oraz dalszy wzrost aktywów. Na koniec 2008 r. wszystkie zakłady 
ubezpieczeń posiadały kapitały w ustawowej wysokości i spełniały ustawowe wymogi bezpieczeń-
stwa w zakresie wypłacalności.

Podmioty prowadzące działalność maklerską. Spadki cen akcji na gPW w Polsce w dru-
giej połowie 2007 i w 2008 r. negatywnie wpłynęły na warunki funkcjonowania podmiotów makler-
skich. Wynik finansowy brutto tych podmiotów w 2008 r. wyniósł 1 181,8 mln zł i był o 37% niższy 
niż rok wcześniej. znacznie spadła również rentowność podmiotów prowadzących działalność 
maklerską. W 2008 r. w polskim prawodawstwie nie były w całości uwzględnione zapisy dyrektywy 
o rynkach instrumentów finansowych (MiFiD), która określa m.in. zasady prowadzenia działalności 
inwestycyjnej. Wywoływało to niepewność co do podstaw prawnych regulujących świadczenie usług 
inwestycyjnych na polskim rynku.
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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 iii). W 2008 r. 
istotnie zmieniła się sytuacja na tym rynku. Wzrost zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu bonów skar-
bowych o 123% w porównaniu z końcem 2007 r. wynikał głównie ze zwiększenia krótkotermino-
wych potrzeb płatniczych państwa. Wraz ze wzrostem wartości bonów skarbowych w obiegu popra-
wiła się płynność rynku wtórnego, na którym podobnie jak w poprzednich latach dominowały trans-
akcje warunkowe.

W 2008 r. nastąpił spadek wartości bonów pieniężnych w ujęciu średniorocznym, co wyni-
kało ze znacznego ograniczenia nadpłynności sektora bankowego. Nasilenie zaburzeń na krajowym 
rynku pieniężnym w iV kwartale 2008 r. spowodowało zmianę formy przetargów – od 17 paź-
dziernika 2008 r. NBP zaczął przeprowadzać przetargi bez ogłaszania podaży. 

W 2008 r. wzrosło zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu krótkoterminowych papierów dłuż-
nych. Nowe emisje KPDP były przeprowadzane w trybie oferty niepublicznej. Finansowanie banków 
za pośrednictwem emisji papierów dłużnych na rynku pieniężnym miało w Polsce nadal marginalne 
znaczenie. 

Tabela III. Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego 
oraz wartość obrotów na rynku transakcji lokacyjnych w latach 2005−2008 (w mld zł)

  2005 2006 2007 2008

Rynek instrumentów dłużnych (zadłużenie na koniec okresu)

Bony skarbowe 24,4 25,8 22,6 50,4

Bony pieniężne 23,0 18,4 7,8 10,2

Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne 2,8 4,5 2,9 2,1

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 5,6 6,3 10,6 11,6

Rynek transakcji lokacyjnych (średnie dzienne obroty netto)

Lokaty niezabezpieczone (lokaty międzybankowe) 8,3 9,8 11,5 10,3

FX swap 14,7 13,6 12,0 11,3

Transakcje repo/SBB/BSB 6,2 8,4 9,0 8,8 

Źródło: NBP.

Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym. W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. kra-
jowy rynek transakcji lokacyjnych funkcjonował bez zakłóceń, natomiast po upadku banku inwe-
stycyjnego lehman Brothers doszło do poważnych zaburzeń w jego działaniu. W wyniku wzrostu 
awersji do ryzyka oraz wycofywania się inwestorów zagranicznych z rynków finansowych krajów 
emerging markets spadła płynność krajowego rynku swapów walutowych. Mimo to w 2008 r. fx 
swap pozostał najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku pieniężnego, nastąpiły jednak 
istotne zmiany w strukturze walutowej obrotów.

W wyniku kryzysu zaufania w iV kwartale 2008 r. doszło też do istotnego ograniczenia obro-
tów na rynku lokat międzybankowych (zawierano prawie wyłącznie transakcje jednodniowe). W re-
akcji na zakłócenia w funkcjonowaniu krajowego rynku pieniężnego NBP wprowadził tzw. Pakiet 
zaufania, w ramach którego m.in. umożliwił bankom pozyskiwanie środków w złotych w operacjach 
repo oraz w walutach obcych w transakcjach fx swap. Problemy z pozyskiwaniem środków na kra-
jowym rynku lokat międzybankowych spowodowały wzrost zainteresowania transakcjami warun-
kowymi, szczególnie wśród banków. Jednak w całym 2008 r. średnie dzienne obroty na rynku trans-
akcji warunkowych były niższe w porównaniu z 2007 r. Na rynku tym nadal przeważały operacje 
SBB/BSB z podmiotami niebankowymi.
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Rynek kapitałowy

Rynek długoterminowych papierów dłużnych. Rynek obligacji skarbowych pozostawał naj-
większym i najbardziej płynnym segmentem rynku dłużnych papierów wartościowych w Polsce (tabe-
la iV). zmniejszenie tempa wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji skarbowych było zwią-
zane głównie ze zmianą polityki emisyjnej Ministerstwa Finansów i zwiększeniem roli bonów skarbo-
wych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych państwa. Po kilkuletnim wzroście obrotów na rynku obli-
gacji skarbowych w 2008 r. nastąpił ich spadek. Tak jak w 2007 r. główną grupą inwestorów na kra-
jowym rynku obligacji skarbowych były fundusze emerytalne. W 2008 r. obserowano znaczne zmniej-
szenie zaangażowania nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych.

Rynek pozaskarbowych instrumentów dłużnych był nadal słabo rozwinięty. Podstawową barie-
rą rozwoju rynku obligacji komunalnych jest mała wartość pojedynczych emisji, która ogranicza zain-
teresowanie tego typu papierami za strony niebankowych instytucji finansowych. Wartość zadłu-
żenia przedsiębiorstw z tytułu emisji długoterminowych papierów dłużnych nieznacznie wzrosła. 
Nadal dominowały emisje przeprowadzone w trybie oferty niepublicznej, kierowane na rynek nie-
regulowany.

Finansowanie banków w Polsce za pośrednictwem emisji papierów dłużnych na rynku kapi-
tałowym miało nadal niewielkie znaczenie. zakres tego finansowania był wyraźnie mniejszy niż 
w krajach strefy euro. Rynek listów zastawnych w Polsce był wciąż słabo rozwinięty, a banki hipo-
teczne odgrywały niewielką rolę w finansowaniu nieruchomości. Na rynku kapitałowym nadal znaj-
dowały się obligacje NBP o wartości 7,8 mld zł.

Tabela IV. Wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego w latach 2005−2008 
(w mld zł)

2005 2006 2007 2008

Instrumenty dłużne 302,9 345,4 389,3 400,5

Obligacje rynkowe SP 278,4 317,0 350,9 360,8

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 8,9 9,8 15,8 16,0

Obligacje komunalne 3,3 3,8 4,1 4,5

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

Listy zastawne 1,8 1,7 2,4 2,9

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

Instrumenty udziałowe – akcje 424,9 635,9 1 080,3 465,1

uwaga: dla instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona wartością tych instrumentów 
w obiegu, a dla instrumentów udziałowych kapitalizacją spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku gPW.
1 Dane obejmują wyemitowane przez banki działające w Polsce obligacje i bankowe papiery wartościowe nominowane w złotych i walutach 
obcych, obligacje Europejskiego Banku inwestycyjnego oraz obligacje instytucji kredytowych z uE kierowane na rynek krajowy.

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

Rynek instrumentów udziałowych. W 2008 r. kapitalizacja wszystkich spółek notowanych 
na gPW spadła o 57% i na koniec roku wyniosła 465,1 mld zł. Tak duże zmniejszenie kapitalizacji 
warszawskiej giełdy wynikało głównie z silnego spadku cen akcji. Kapitalizacja krajowych spółek 
notowanych na gPW także istotnie się zmniejszyła i na koniec roku jej relacja do PKB wyniosła 21% 
(ponad 43% na koniec 2007 r.). W 2008 r. krajowe i zagraniczne spółki przeprowadziły na głównym 
rynku gPW 33 pierwotne oferty publiczne o łącznej wartości 3,9 mld zł. Słaba koniunktura na ryn-
ku akcji przyczyniła się do zmniejszenia aktywności inwestorów i spadku obrotów akcjami. Na ryn-
ku NewConnect na koniec roku notowane były papiery (akcje i prawa do akcji, PDA) 84 spółek, 
o łącznej wartości 1,4 mld zł. W 2008 r. na tym rynku spółki przeprowadziły 61 pierwotnych ofert 
publicznych. Rynek RPW-CeTO pozostawał słabo rozwinięty, a jego znaczenie w polskim systemie 
finansowym było marginalne.
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Kasowy rynek walutowy

W 2008 r. odwróceniu uległy podstawowe tendencje, które charakteryzowały rozwój rynku 
złotego w poprzednich czterech latach. Na skutek zaburzeń na światowych rynkach finansowych 
w 2008 r. nastąpiło wyraźne zmniejszenie tempa wzrostu wartości transakcji zawieranych na rynku 
offshore, stanowiących około 70% całkowitych obrotów na kasowym rynku złotego. Szacuje się, że 
średnie dzienne obroty netto na rynku złotego (rynek krajowy i offshore) ukształtowały się na podob-
nym poziomie jak w 2007 r. i wyniosły około 5,1 mld uSD, przy czym wartość transakcji w ostatnich 
dwóch miesiącach 2008 r. była wyraźnie niższa od średniej w roku. Silna deprecjacja złotego (pomię-
dzy 15 września a 31 grudnia 2008 r. osłabił się o 25%) i wzrost zmienności jego kursu wpłynęły na 
zmniejszenie operacji spekulacyjnych.

Rynek instrumentów pochodnych

Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce pozostawał o wiele lepiej rozwi-
nięty niż rynek giełdowy. znacznie wyższe średnie dzienne obroty na rynku OTC wynikały przede 
wszystkim z dużej aktywności banków, w tym zagranicznych, jak również z tego, że polskie przed-
siębiorstwa wolały wykorzystywać w zarządzaniu ryzykiem finansowym instrumenty oferowane 
przez banki, a nie przez giełdy.

Pozagiełdowe instrumenty pochodne. W 2008 r. największym segmentem rynku poza-
giełdowych instrumentów pochodnych pozostawał rynek transakcji FRA, wykorzystywanych prze-
ważnie do spekulacji na zmiany stóp procentowych. Nastąpił istotny wzrost płynności na rynku walu-
towych instrumentów pochodnych, związany głównie ze zwiększeniem zainteresowania opcjami ze 
strony przedsiębiorstw. Wartość obrotów niektórymi pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi 
na rynku offshore (m.in. w segmencie transakcji forward na kurs złotego), który obejmuje transakcje 
zawierane między nierezydentami, nawet kilkakrotnie przekraczała wartość kontraktów zawieranych 
na rynku krajowym.

W trzech pierwszych kwartałach 2008 r. wzrosły obroty niemal we wszystkich segmentach 
rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W iV kwartale 2008 r. nastąpiły istotne spadki 
obrotów, zarówno na rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej, jak i na rynku waluto-
wych instrumentów pochodnych. Wynikało to z problemów przedsiębiorstw z opcjami walutowymi, 
a także istotnego ograniczenia limitów kredytowych nakładanych na siebie przez banki. 

Giełdowe instrumenty pochodne. Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi na 
gPW wzrósł o ponad 27%. ze względu na spadki cen akcji i wynikające z nich zmniejszenie wartości 
nominalnej kontraktów futures i opcji wartość transakcji tymi instrumentami zmniejszyła się prawie 
o 10%. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się kontrakty futures na indeks Wig20, 
których udział w obrotach na rynku terminowym wyniósł ponad 95%. 

Na rynku instrumentów pochodnych WgT znacznie wzrosła aktywność inwestorów na ryn-
ku walutowych kontraktów futures i opcji na te kontrakty, jednak znaczenie tego rynku nadal było 
niewielkie. 
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Wstęp

Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2008 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 na tle nasilającego się w 2008 r. światowego kryzysu finansowego. Ana-
lizujemy także zmiany infrastruktury i regulacji prawnych dotyczących systemu finansowego oraz ini-
cjatywy mające na celu integrację rynku finansowego w unii Europejskiej. zgodnie z przyjętą zasa-
dą zmiany, które zaszły w systemie finansowym w 2009 r., nie zostały uwzględnione w niniejszym 
opracowaniu, nawet jeśli były znane autorom w trakcie pisania tekstu.

W pierwszym rozdziale przedstawiliśmy ewolucję wielkości i struktury polskiego systemu finan-
sowego, wskazując na umocnienie przewagi aktywów banków nad aktywami innych instytucji finan-
sowych. 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 dotyczących 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 Polskę. 
Rozdział trzeci zawiera opis najważniejszych zmian infrastruktury systemu finansowego, w tym w za-
kresie uczestnictwa polskich systemów rozliczeniowych w systemie europejskim.

W rozdziale czwartym przedstawiliśmy kompleksową analizę zmian, które w 2008 r. zaszły 
w poszczególnych sektorach instytucji finansowych. W miarę możliwości zmiany te opisujemy na tle 
tendencji występujących w państwach naszego regionu oraz wybranych krajach unii Europejskiej. 
W polskim systemie finansowym najważniejszą rolę odgrywają banki i dlatego sektor bankowy anali-
zujemy w pierwszej kolejności. Szczegółowo przedstawiliśmy zmiany struktury należności i zobowiązań 
banków komercyjnych, w tym wynikające z zaburzeń na rynkach finansowych w iV kwartale 2008 r. 
W następnych podrozdziałach scharakteryzowaliśmy instytucje quasi-bankowe oraz instytucje pełniące 
funkcję pośredników w dystrybucji produktów finansowych. Kolejnymi analizowanymi instytucjami 
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, ze szczególnym uwzględnieniem zmian płynności na tych rynkach w ostatnich miesiącach 
2008 r., wynikających m.in. z globalnego wzrostu awersji do ryzyka. Najpierw przedstawiliśmy ewo-
lucję rynku pieniężnego i jego poszczególnych segmentów (rynków: bonów skarbowych, bonów pie-
niężnych, krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw i banków, a także transakcji o cha-
rakterze lokacyjnym) oraz działania NBP w ramach tzw. Pakietu zaufania, wprowadzonego w paź-
dzierniku 2008 r. w reakcji na zaburzenia w funkcjonowaniu tego rynku. W kolejnej części rozdziału 
opisaliśmy zmiany na polskim rynku kapitałowym. Przeanalizowaliśmy rozwój rynków: obligacji skar-
bowych, obligacji komunalnych, obligacji NBP, a także długoterminowych instrumentów dłużnych ban-
ków 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 ryn-
ku instrumentów pochodnych w Polsce, w podziale na instrumenty giełdowe i pozagiełdowe.

Wstęp
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System finansowy w Polsce

1.1. Ewolucja wielkości i struktury systemu finansowego w Polsce

W 2008 r., w warunkach spowolnienia gospodarczego na rynkach zagranicznych, w Polsce 
utrzymywało się relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego. W omawianym okresie wzrost 
PKB wyniósł 5% (rok wcześniej 6,8%). Nastąpił dalszy spadek stopy bezrobocia oraz wzrost wyna-
grodzeń. Przyczyniło się to do utrzymania wysokiego tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych dla 
gospodarstw domowych. Krajowe przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu niż w poprzednich latach 
rozpoczynały nowe inwestycje, ale w ujęciu rocznym nakłady brutto na środki trwałe były o 8,2% 
wyższe niż w 2007 r.

Mimo zmian w otoczeniu gospodarczym i zaburzeń na rynkach finansowych na skutek nasi-
lenia się światowego kryzysu finansowego w ostatnich miesiącach roku (m.in. pogorszenie się per-
spektyw rozwoju gospodarczego w Polsce, dalsze spadki cen akcji, silna deprecjacja złotego oraz 
ograniczenie płynności w wielu segmentach rynku pieniężnego) w 2008 r. utrzymywała się tenden-
cja do wzrostu znaczenia polskiego systemu finansowego w gospodarce. Na koniec 2008 r. wartość 
aktywów krajowych instytucji finansowych wyniosła 1 407 mld zł. Relacja aktywów systemu finan-
sowego do PKB zwiększyła się o 7,3 pkt proc. w porównaniu z 2007 r. i wyniosła 110,5%. Mimo to 
polska gospodarka, podobnie jak gospodarki innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wciąż 
charakteryzowała się względnie niskim poziomem pośrednictwa finansowego1 (tabela 1.1).

W analizowanym okresie liczba banków komercyjnych funkcjonujących na polskim rynku 
zwiększyła się o sześć podmiotów. Na koniec 2008 r. działalność prowadziło 51 banków w formie 
spółki akcyjnej, jeden bank państwowy i 18 oddziałów instytucji kredytowych (w porównaniu 
z 2007 r. przybyły cztery oddziały instytucji kredytowych). liczba banków spółdzielczych zmniejszyła 
się o dwa podmioty, a Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-ów) o pięć pod-
miotów. Nieznacznie spadła również liczba zakładów ubezpieczeń i Powszechnych Towarzystw Eme-
rytalnych. W 2008 r. nastąpił istotny wzrost liczby funduszy inwestycyjnych. W większości były to 
jednak fundusze zamknięte, które świadczyły usługi dla wybranej grupy inwestorów i nie deklaro-
wały emisji publicznych certyfikatów inwestycyjnych. Wzrosła także liczba podmiotów prowadzących 
działalność maklerską (tabela 1.2). Ponadto w 2008 r. polskie ograny nadzoru otrzymały kolejne 
zawiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności na terenie Polski przez podmioty zagraniczne.

W omawianym okresie wzrosła łączna wartość aktywów krajowych instytucji finansowych 
(o 15,8% w porównaniu z 2007 r.). Było to jednak spowodowane głównie zwiększeniem się 
(o 30,7% w stosunku do poprzedniego roku) aktywów sektora bankowego. Na koniec grudnia war-
tość aktywów sektora bankowego wyniosła 1 038,8 mld zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim 

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 2005–2008 (w %)

2005 2006 2007 2008

Polska 85,0 96,5 103,2 110,5

Czechy 126,7 125,6 134,3 137,3

Węgry 114,9 128,4 140,5 152,4

Strefa euro (MU15) 419,8 442,7 465,3 456,4

Źródło: dla strefy euro: ECB Statistical Data Warehouse, Eurostat; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki cen-
tralne oraz dane guS.
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z dynamicznej akcji kredytowej banków w segmencie kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw 
domowych w trzech pierwszych kwartałach 2008 r. W iV kwartale 2008 r., głównie ze względu na 
obawy o przyszłą sytuację finansową potencjalnych kredytobiorców, banki znacznie zaostrzyły kry-
teria i warunki udzielania kredytów. Na tempo wzrostu aktywów banków wpłynęło także osłabienie 
złotego, które nastąpiło w ii połowie 2008 r. Przy założeniu stałego kursu złotego z końca 2007 r. 
tempo wzrostu aktywów sektora bankowego w 2008 r. wyniosłoby 25%. Wartość aktywów zakła-
dów ubezpieczeń i SKOK-ów nie zwiększyła się znacznie, pozostałe instytucje finansowe zanotowa-
ły natomiast spadek wartości aktywów.

Kontynuacja spadków cen akcji na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (gPW), 
zapoczątkowanych w ii połowie 2007 r., miała największy wpływ na sektor funduszy inwestycyjnych 

Tabela 1.2. Liczba instytucji finansowych w Polsce w latach 2001–20081

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Banki komercyjne2 69 59 58 57 61 63 64 70

Banki spółdzielcze 642 605 600 596 588 584 581 579

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 144 120 109 83 75 70 67 62

Zakłady ubezpieczeń3 71 72 76 69 68 65 67 66

Fundusze inwestycyjne  
(Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)

108
(19)

124
(19)

137
(17)

154
(20)

190
(23)

241
(26)

277
(33)

371 
(39)

Powszechne Towarzystwa Emerytalne 17 17 16 15 15 15 15 14

Podmioty maklerskie 42 38 36 40 42 47 53 58

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 kre-
dytowych. W 2004 r. funkcjonowały trzy oddziały instytucji kredytowych, w 2005 r. siedem, w 2006 r. dwanaście, w 2007 r. czternaście, 
a w 2008 r. osiemnaście.
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 2001 i 2002 r. funkcjonowały dwa oddziały główne 
zagranicznego zakładu ubezpieczeń, w 2003 r. trzy, a w latach 2004–2008 jeden.

Źródło: NBP, KNF, KSKOK.

Tabela 1.3. Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2001–2008 (w mld zł)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Banki komercyjne i spółdzielcze 469,7 466,5 489,0 538,5 586,5 681,8 795,0 1 038,8

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 1,8 2,5 3,3 4,2 5,3 6,0 7,3 9,5

Zakłady ubezpieczeń 47,1 57,6 65,7 77,9 89,6 108,6 126,9 137,9

Fundusze inwestycyjne 12,1 23,0 33,8 37,6 61,6 99,2 133,8 73,9

Otwarte Fundusze Emerytalne 19,4 31,6 44,8 62,6 86,1  116,6 140,0 138,3

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

Łącznie 553,0 584,0 640,3 726,3 836,0 1 023,0 1 214,8 1 407,0

Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK.

Tabela 1.4. Przyrost aktywów instytucji finansowych w Polsce w latach 2005–2008 (r/r, w %)

2005 2006 2007 2008

Banki komercyjne i spółdzielcze 8,9 16,2 16,6 30,7

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 26,2 13,2 21,7 29,2

Zakłady ubezpieczeń 15,0 21,2 16,9 8,7

Fundusze inwestycyjne 63,8 61,0 34,9 -44,8

Otwarte Fundusze Emerytalne 37,5 35,4 20,1 -1,3

Podmioty maklerskie 25,5 56,5 9,3 -27,1

Łącznie 15,1 22,4 18,7 15,8

Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK.



1

System finansowy w Polsce

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEgO W POlSCE W 2008 R. 17

Wykres 1.2. Udział poszczególnych instytucji finansowych w strukturze aktywów polskiego 
systemu finansowego w 2007 i 2008 r.

 A. 2007 r. B. 2008 r.

Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK.
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Wykres 1.1. Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 2001–2008

Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK.
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oraz wyniki inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych (tabele 1.3 i 1.4). ujemne stopy zwrotu 
z akcji, które na koniec 2007 r. stanowiły największą klasę aktywów w portfelach funduszy inwe-
stycyjnych, przyczyniły się bowiem do gwałtownego wycofania środków z tych instytucji. Wartość 
środków, które w 2008 r. zostały wypłacone z funduszy (w ujęciu netto po uwzględnieniu wpłat), 
prawie całkowicie zrównoważyła napływ netto środków do funduszy zanotowany w 2007 r. Spad-
ki wyceny portfela inwestycyjnego i odpływ środków z funduszy inwestycyjnych spowodowały, że 
wartość aktywów netto całego sektora zmniejszyła się o 44,8%.

W 2008 r. po raz pierwszy od początku funkcjonowania nowego systemu emerytalnego w Pol-
sce aktywa netto funduszy emerytalnych spadły poniżej poziomu z końca grudnia poprzedniego 
roku, mimo że wartość składek przekazana przez zuS w 2008 r. była największa w ciągu ostatnich 
10 lat. W porównaniu z 2007 r. aktywa netto funduszy emerytalnych zmniejszyły się o 1,7 mld zł 
(1,3%) i na koniec grudnia 2008 r. wyniosły 138,3 mld zł. zmniejszenie aktywów OFE w 2008 r. spo-
wodował spadek wyceny portfela inwestycyjnego o 21,1 mld zł. OFE odnotowały najsłabsze wyniki 

Tabela 1.5. Stopień rozwoju sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze) w wybranych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2006−2008 (w %)

Kraj 
Aktywa/PKB Kredyty1/PKB Depozyty2/PKB

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Polska 64,3 67,6 81,6 30,5 36,3 46,6 35,4 35,6 38,8

Czechy3 97,5 105,4 109,1 43,2 50,3 55,2 60,0 62,8 62,1

Węgry 87,3 95,7 109,6 43,0 47,5 54,5 35,2 34,4 36,4

Strefa euro4 306,6 330,6 345,9 99,5 103,4 105,6 69,8 72,5 74,7

1 Kredyty i pożyczki dla sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych.
2 Depozyty 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 depozyty sektora instytucji kredytowych. W przypadku aktywów (2006–2008) oraz kredytów i depozytów za 2008 r. 
dane dla Mu15, w przypadku kredytów i depozytów za 2007 r. – dane dla Mu13, w przypadku kredytów i depozytów za 2006 r. – dane 
dla Mu12.

Źródło: strefa euro: ECB Statistical Data Warehouse, Eurostat; pozostałe kraje: dane udostępnione przez narodowe banki centralne oraz 
dane guS.

Tabela 1.6. Wskaźniki dotyczące rynku akcji i rynku kredytów bankowych dla przedsiębiorstw 
w wybranych krajach UE w 2007 i 2008 r.

Kraj 

Rynek akcji Kredyty bankowe
dla przedsiębiorstw

Kapitalizacja
(w mln euro) Kapitalizacja/PKB (w %) Kredyty

(w mln euro)
Kredyty/ 

PKB (w %)
   2007    2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Austria 161 730,7 54 752,4 59,7 19,4 139 337,0 156 514,0 51,5 55,5

Czechy 47 987,4 29 615,1 37,7 20,0 27 992,0 31 641,0 22,0 21,4

Hiszpania 1 231 086,4 680 632,4 116,9 62,5 907 541,0 969 429,0 86,2 89,1

Niemcy 1 439 955,3 797 063,0 59,3 31,9 859 447,0 947 472,0 35,4 38,0

Polska 142 677,8 64 412,6 43,4 21,1 47 938,0 53 341,4 14,6 17,5

Słowacja 4 555,0 3 907,3 8,3 6,0 13 470,0 15 478,0 24,6 23,9

Słowenia 19 695,1 8 468,4 57,0 22,8 17 522,0 20 744,0 50,7 55,9

Węgry 31 527,9 13 325,6 31,2 12,6 28 704,0 30 299,0 28,4 28,7

Włochy 733 613,7 374 702,4 47,5 23,8 823 632,0 880 562,0 53,3 56,0

uwagi: 

1. Kapitalizacja rynku akcji – spółki krajowe. Wartość kapitalizacji obejmuje również alternatywne systemy obrotu, o ile takie platformy są 
prowadzone przez operatora danego rynku giełdowego. Sytuacja ta dotyczyła w 2007 r. rynku: austriackiego (Dritter Markt) i polskiego 
(NewConnect), a w 2008 r. również słowackiego (Bratislava Stock Exchange MTF).

2. Dla Polski kredyty sektora bankowego dla przedsiębiorstw, dla pozostałych krajów kredyty sektora instytucji kredytowych dla przed-
siębiorstw.

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse, Federation of European Securities Exchanges (FESE); dla Polski dane NBP, gPW i guS.
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finansowe w swojej dotychczasowej działalności. ujemnie wyniki inwestycji zostały w dużym stop-
niu skompensowane napływem nowych składek do funduszy.

W obecnej dekadzie obserwowany jest systematyczny spadek udziału sektora bankowego 
w aktywach sektora finansowego. Jednocześnie udział aktywów niebankowych instytucji finanso-
wych w całości aktywów sektora finansowego zwiększył się z 12,3% w 2000 r. do 34,6% w 2007 r. 
Wspomniane zmiany w aktywach poszczególnych instytucji finansowych spowodowały jednak 
odwrócenie powyższej tendencji w 2008 r. Na koniec 2008 r. udział sektora bankowego w aktywach 
sektora finansowego wzrósł do 73,8% w porównaniu z 65,4% w 2007 r. (wykresy 1.1 i 1.2). 

Spadki cen akcji na gPW, zaburzenia w innych segmentach światowego rynku finansowego 
i związany z tym wzrost awersji do ryzyka powodowały umarzanie tytułów uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych i lokowanie nadwyżek finansowych w bezpieczniejsze aktywa, szczególnie depozyty 
składane w bankach (wykres 1.3). Sprzyjały temu nasilenie konkurencji o depozyty sektora niefinan-
sowego i wzrost oprocentowania nowych depozytów w iV kwartale 2008 r. Determinacja banków 
w pozyskiwaniu depozytów wynikała ze znacznego spadku płynności na krajowym międzybanko-
wym rynku pieniężnym oraz dążenia banków komercyjnych do zdobycia stabilnych źródeł finanso-
wania, umożliwiających ograniczenie wzrastającej w ostatnich latach nadwyżki kredytów nad depo-
zytami i poprawę spełniania nadzorczych norm płynności2.

zarówno w Polsce, jak i w większości innych krajów regionu sektor bankowy nadal odgrywa 
główną rolę w systemach finansowych tych krajów, przy czym polski system finansowy można uznać 
za najmniej zorientowany bankowo spośród systemów finansowych krajów Europy Środkowo- 

2  Szerzej na ten temat w rozdziale 4.1.

Tabela 1.7. Dane dotyczące rynku kapitałowego w niektórych krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2006−20081

Kraj
Kapitalizacja rynku akcji2

(w mld euro)
Kapitalizacja rynku akcji 

w relacji do PKB

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Polska 114,3 142,7 64,4 41,3 43,4 21,1

Czechy 34,7 48,0 29,6 30,6 37,7 20,0

Węgry 31,7 31,5 13,3 35,2 31,2 12,6

2007 2008 2007 2008

Strefa euro3 7 144,1 3 696,1 79,9 40,2

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

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Polska 38,7 46,9 61,8 284 (38) 375 (105) 458 (94)

Czechy 63,1 52,4 84,8 32 (2) 32 (2) 29 (2)

Węgry 77,7 109,7 157,2 41 (3) 41 (3) 43 (4)

2007 2008
Liczba notowanych spółek

2007 2008

Strefa euro3 160,0 242,5 6 867 6 800

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), Euronext (Alternext), irlandia (iEX), 
Austria (Dritter Markt), a w 2008 r. również luksemburga (Euro MTF) i grecji (Alternative Market).
2 Kapitalizacja dotyczy spółek krajowych.
3 Mu15; 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, Cyprus Stock Exchange oraz Malta Stock Exchange.
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 OMX Nordic Exchange Helsinki dla Finlandii oraz dane 
Prague Stock Exchange (liczba nowych spółek na giełdzie praskiej w 2007 r.).
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-Wschodniej (wykres 1.4). We wszystkich krajach regionu widoczny jest jednak relatywnie niski 
poziom rozwoju sektora bankowego w porównaniu z krajami strefy euro (tabela 1.5).

Kapitalizacja rynków akcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej była znacznie niższa niż 
w strefie euro. W 2008 r. polski rynek akcji pozostawał jednak największym rynkiem regionu (zarów-
no pod względem kapitalizacji, jak i liczby notowanych spółek), nawet pomimo odnotowanych 
w tym okresie znacznych spadków cen akcji spowodowanych zaburzeniami na światowym rynku 
finansowym. z powodu spadków cen akcji (w ciągu roku indeks Wig spadł o 51,1%) kapitalizacja 
spółek krajowych zmniejszyła się o 47,6% i na koniec grudnia wyniosła 267,4 mld zł. W 2008 r. 
wzrosła liczba spółek notowanych na rynkach organizowanych przez giełdę Papierów Wartościo-
wych w Warszawie (gPW). Do obrotu na rynku regulowanym wprowadzono akcje 33 nowych spół-
ek (81 przed rokiem), natomiast na nieregulowanym rynku NewConnect – 61 spółek (24 w 2007 r.). 
Na rynkach czeskim i węgierskim do obrotu wprowadzono akcje odpowiednio: dwóch i czterech 
nowych spółek. Podstawowe wskaźniki opisujące stopień rozwoju rynków akcji omawianych krajów 
przedstawia tabela 1.7.

W iV kwartale 2008 r., po upadku banku inwestycyjnego lehman Brothers, zaburzenia na 
światowych rynkach finansowych przeniosły się na rynek krajowy. W wyniku istotnego wzrostu awer-
sji do ryzyka inwestorzy rozpoczęli wycofywanie kapitału z rynków finansowych krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej. znalazło to odzwierciedlenie w znacznym spadku zaangażowania nierezydentów 
na krajowym rynku obligacji i silnej deprecjacji złotego. ze względu na globalny wzrost ryzyka kre-
dytowego kontrahenta nastąpiło znaczne ograniczenie limitów kredytowych wzajemnie nakłada-

Tabela 1.8. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku finansowym w latach 2006−2008 
(w mln zł)

2006 2007 I−III kwartał
2008 IV kwartał 2008

Akcje  674,7 948,3 668,2 627,2

Obligacje skarbowe 18 123,5 20 820,6 17 522,2 16 042,1

Bony skarbowe 1 056,4 402,3 902,8 2 280,8

Lokaty międzybankowe 9 772,1 11 483,8 10 778,2 8 703,2

Transakcje fx swap  14 244,8 12 447,7 12 642,4 8 998,9

Kasowy rynek walutowy 3 998,9 4 040,2 4 100,8 4 643,9

Opcje walutowe 596,0 1 225,2 2 020,0 1 265,9

Transakcje FRA  5 242,0 6 047,5 8 497,2 4 984,2

Transakcje IRS  1 234,6 1 795,7 2 065,5 1 103,9

Transakcje OIS  916,6 2 376,1 2 233,2 940,1

Kontrakty futures na indeks 
WIG20 742,8 1 343,2 1 288,3 925,6

uwagi: 

1. Średnie dzienne obroty netto oznaczają wartość transakcji (obroty liczone pojedynczo). W przypadku obrotów na rynku fx swap wartość 
obrotów wyliczono tylko dla jednej waluty transakcji.

2. Wartość transakcji fx swap oraz wartość transakcji warunkowych (repo i sell-buy-back) zabezpieczonych bonami i obligacjami skarbowymi 
wyliczono według wartości wymiany początkowej.

3. Dla rynków: fx swap, walutowego, transakcji forward, opcji walutowych oraz instrumentów pochodnych na stopy procentowe zapre-
zentowano wartość transakcji wymiany z udziałem złotego lub instrumentów nominowanych w złotym. Wyeliminowano wpływ zmian 
w grupie Dealerów Rynku Pieniężnego.

4. W wartości obrotów akcjami uwzględniono wartość transakcji sesyjnych i pakietowych.

5. Wartość obrotów kontraktami futures na indeks Wig20 wyliczono według kwot rozliczenia, uwzględniając transakcje sesyjne  
i pakietowe.

6. Średnie dzienne obroty bonami i obligacjami skarbowymi w 2004 r. wyliczono na podstawie danych za ii półrocze tego roku.

7. Średnie dzienne obroty akcjami, kontraktami futures na indeks Wig20 i na rynku lokat międzybankowych w 2009 r. wyliczono, wyko-
rzystując dane za pierwsze siedem miesięcy tego roku. W przypadku pozostałych segmentów rynku finansowego do wyliczenia średnich 
dziennych obrotów w 2009 r. wykorzystano dane za i półrocze tego roku.

8. Obroty na rynku walutowym obejmują jedynie transakcje zawierane na rynku krajowym. Nie uwzględniają transakcji na rynku offshore.

9. Obroty na rynkach instrumentów pochodnych na stopy procentowe dotyczą instrumentów na stawki krajowego rynku pieniężnego.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych gPW, Ministerstwa Finansów i NBP.
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nych na siebie przez banki działające w Polsce. W rezultacie wyraźnie spadły obroty w wielu seg-
mentach krajowego rynku finansowego (tabela 1.8), w szczególności na rynku pieniężnym. 

Ograniczenie płynności na krajowym rynku lokat międzybankowych oraz na rynku fx swap naj-
bardziej wpłynęło na funkcjonowanie banków, gdyż ograniczyło im możliwości finansowania się na 
rynku i zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym z tytułu kredytów mieszkaniowych nomino-
wanych w walutach obcych. W reakcji na zakłócenia w funkcjonowaniu krajowego rynku pieniężne-
go NBP wprowadził tzw. Pakiet zaufania, w ramach którego m.in. umożliwił bankom pozyskiwanie 
środków w złotych w operacjach repo oraz w walutach obcych w transakcjach fx swap3.

1.2. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa na rynku finansowym w Polsce

System finansowy ułatwia przepływ kapitału między podmiotami dysponującymi nadwyżkami 
a podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie środków pieniężnych. Obieg środków w systemie 
finansowym może odbywać się za pośrednictwem banków lub rynku finansowego, na którym przed-
siębiorstwa emitują papiery wartościowe (akcje lub obligacje). inwestorzy, w tym gospodarstwa 
domowe, mogą je nabyć bezpośrednio na rynku finansowym lub za pośrednictwem instytucji finan-
sowych (m.in. funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych). 

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 nastrojów społecznych prowadzane na polskim rynku4 wskazują, że w 2008 r. jedy-
nie około 28% respondentów deklarowało posiadanie oszczędności, a około 20% przewidywało 
możliwość ich gromadzenia w ciągu najbliższego roku. Badania wskazują również na cykliczność 
oczekiwań społecznych co do kształtowania się własnych zasobów finansowych i gromadzenia 

3  Szerzej w rozdziale 5.1.
4  Badania nastrojów społecznych prowadzone przez firmę ipsos. Więcej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce 
w 2006 r., Warszawa 2008, NBP, s. 11.

Wykres 1.4. Struktura systemów finansowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej  
na koniec 2008 r., wg wartości aktywów

uwaga: dla Słowacji dane dotyczące zakładów ubezpieczeń za 2007 r.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych banków centralnych poszczególnych krajów; dla Słowacji (dane dotyczące zakładów ubez-
pieczeń): EU Banking Structures, Frankfurt, October 2008, ECB.
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oszczędności. Na oczekiwania te wpływają m.in. zmiany dochodów do dyspozycji gospodarstw 
domowych (wykres 1.5).

W 2008 r. wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych5 zmniejszyła się 
o 1,5% w porównaniu z 2007 r. i na koniec grudnia wyniosła 739,8 mld zł. Wartość aktywów w re-
lacji do PKB wyniosła 58,1%, co oznacza spadek o 5,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim okre-
sem (wykres 1.6). Powodem spadku wartości aktywów finansowych gospodarstw domowych były 
przede wszystkim zmiany wartości dwóch kategorii: środków zgromadzonych w funduszach inwe-
stycyjnych oraz akcji notowanych na gPW.

Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania inwestycjami w akcje, tytuły uczest-
nictwa funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wynikał głównie z hos-
sy na rynku akcji w okresie kwiecień 2003 – czerwiec 2007 r. W 2008 r. na krajowym rynku kapita-
łowym silnie odczuwane były jednak skutki globalnego kryzysu finansowego. Spadki cen akcji, któ-
re występowały na warszawskiej giełdzie od ii połowy 2007 r., spowodowały zmniejszenie zaintere-

5  W niniejszej analizie aktywa finansowe gospodarstw domowych obejmują, podobnie jak w poprzedniej edycji opra-
cowania, następujące pozycje: depozyty gromadzone w bankach i SKOK-ach, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
(równe wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych z wyjątkiem aktywów funduszy świadczących usługi tylko dla 
osób prawnych), tytuły uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (uFK) i składki oszczędnościowe ubez-
pieczeń na życie, środki na rachunkach Otwartych Funduszy Emerytalnych, skarbowe papiery wartościowe, akcje noto-
wane na gPW, gotówkę w obiegu pozostającą poza kasami banków oraz nieskarbowe papiery wartościowe.

Wykres 1.5. Badania nastrojów społecznych dotyczące oszczędności oraz dynamika dochodów 
do dyspozycji w latach 2001–2008

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 NBP na podstawie danych ipsos i guS (dla dochodów do dyspozycji).
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sowania gospodarstw domowych inwestycjami na tym rynku, zarówno w formie samodzielnych 
inwestycji, jak i za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Wzrost awersji do ryzyka powodował 
umarzanie tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i lokowanie nadwyżek finansowych w bez-
pieczniejsze kategorie aktywów, szczególnie depozyty składane w bankach i SKOK-ach (wykres 1.7). 
Sprzyjało temu wspomniane nasilenie konkurencji o depozyty sektora niefinansowego i wzrost opro-
centowania nowych depozytów w iV kwartale 2008 r. 

W rezultacie znacznie spadła wartość akcji notowanych na gPW, będących w posiadaniu 
gospodarstw domowych, oraz tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Rok wcześniej obie 
kategorie aktywów zanotowały największy przyrost (tabela 1.9). Wśród pozycji aktywów gospo-
darstw domowych, których wartość najsilniej rosła w 2008 r. można wyróżnić depozyty złożone 
w bankach i SKOK-ach oraz skarbowe papiery wartościowe. Przyrost aktywów zanotowano również 
w przypadku gotówki w obiegu oraz tytułów uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitało-
wych (uFK) i składek z tytułu ubezpieczeń na życie. Nieznaczny spadek wartości zanotowano w przy-
padku nieskarbowych papierów wartościowych i aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych. 
Nieskarbowe papiery wartościowe nadal miały mały udział w strukturze aktywów gospodarstw 
domowych. 

główną pozycją aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostawały depozyty ban-
kowe (wykres 1.8). ich wartość wzrosła w 2008 r. do 328,2 mld zł (260,5 mld zł w 2007 r.). udział 

Wykres 1.7. Miesięczne zmiany wybranych pozycji aktywów gospodarstw domowych 
w latach 2005−2008

Źródło: NBP.

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2005 2006 2007 2008

Obligacje skarbowe
Depozyty złotowe (sektor bankowy)

mld zł

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe 
z tytułu zawartych umów ubezpieczeń na życie

-25
-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20

korekty na GPW

wzrost indeksów giełdowych

Wykres 1.8. Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w latach 2001–2008, 
wg stanu na koniec okresów
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depozytów bankowych w strukturze aktywów finansowych gospodarstw domowych wzrósł 
w 2008 r. do 44,4% (z 34,7% w 2007 r.), co oznacza zahamowanie obserwowanej w ostatnich 
latach tendencji do zmniejszania udziału tej kategorii aktywów w strukturze aktywów gospodarstw 
domowych. Jak wspomniano, w iV kwartale 2008 r. banki, w poszukiwaniu stabilnych źródeł finan-
sowania, zaczęły konkurować o depozyty gospodarstw domowych6. Część środków wycofanych 
przez gospodarstwa domowe z inwestycji na rynku kapitałowym (głównie z funduszy inwestycyj-
nych) była w 2008 r. lokowana w bankach.

Na koniec 2008 r. wartość tytułów uczestnictwa będących w posiadaniu gospodarstw domo-
wych wyniosła 61,5 mld zł, co oznacza spadek o 52,1% w porównaniu z końcem poprzedniego 
roku. Rok 2007 był rekordowy pod względem napływu środków do funduszy inwestycyjnych, co 
wynikało z bardzo dobrych wyników inwestycyjnych osiągniętych przez fundusze w poprzednich 
latach, dających wyższe stopy zwrotu w porównaniu z lokatami bankowymi. Jednak już w listopa-
dzie i grudniu 2007 r. oraz do listopada 2008 r. w wyniku pogorszenia się nastrojów na rynkach 
finansowych notowano ujemne salda wpłat i umorzeń. W tym samym okresie obserwowano znacz-
ny wzrost wartości depozytów terminowych osób prywatnych w bankach krajowych (wykres 1.9).

istotną pozycją aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostawały środki na rachun-
kach w otwartych funduszach emerytalnych. Charakter gromadzonych tam oszczędności jest jednak 
inny niż w przypadku pozostałych form lokowania. Są one bowiem obligatoryjne, co determinuje 
stały dopływ środków. Ponadto nie ma możliwości wypłacenia zgromadzonego w OFE kapitału 
przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Na koniec 2008 r. wartość aktywów funduszy emerytalnych 

6  Szerzej na ten temat w rozdziale 4.1.

Tabela 1.9. Struktura oraz dynamika (r/r) wybranych pozycji aktywów finansowych gospodarstw 
domowych w latach 2004–2008, wg stanu na koniec okresów

2004 2005 2006 2007 2008

Udział w aktywach gospodarstw domowych ogółem (w %)

Depozyty bankowe 47,7 42,9 37,2 34,7 44,4

Środki zgromadzone na rachunkach w OFE 14,4 16,9 18,3 18,6 18,7

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 7,9 11,4 14,8 17,1 8,3

Tytuły uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych (UFK) i składki oszczędnościowe 
ubezpieczeń na życie

8,1 8,2 8,3 8,4 9,2

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

Skarbowe papiery wartościowe 4,7 3,3 2,0 1,4 1,8

Depozyty w SKOK-ach 0,9 1,0 0,9 0,9 1,2

Gotówka w obiegu (bez kas banków) 11,7 11,2 10,8 10,3 12,3

Tempo przyrostu (r/r, w %)

Aktywa finansowe ogółem 8,6 17,1 25,0 18,0 -1,5

Depozyty bankowe -1,3 5,4 8,6 9,9 26,0

Środki zgromadzone na rachunkach w OFE 39,7 37,5 35,4 20,1 -1,2

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 13,9 67,7 62,5 36,6 -52,1

Tytuły uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych (UFK) i składki oszczędnościowe 
ubezpieczeń na życie

16,9 18,6 26,8 18,9 7,5

Akcje notowane na GPW 65,3 36,8 78,0 33,3 -54,4

Skarbowe papiery wartościowe 7,0 -17,2 -23,7 -16,8 26,3

Depozyty w SKOK-ach 26,6 26,7 11,3 20,7 28,3

Gotówka w obiegu (bez kas banków) 2,8 12,6 20,3 12,3 17,5

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych: NBP, guS, KSKOK.
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w portfelu gospodarstw domowych wyniosła 138,3 mld zł (18,7% udziału w całości aktywów), co 
oznacza niewielki spadek (o 1,2%) w porównaniu z 2007 r.

Trzecią co do wartości pozycją aktywów gospodarstw domowych w 2008 r. była gotówka 
w obiegu (bez kas banków). Wartość tej kategorii aktywów na koniec roku wyniosła 90,7 mld, a ich 
udział w strukturze aktywów wyniósł 12,3%. Wysoka dynamika wzrostu tej kategorii aktywów wyni-
kała m.in. z tego, że w wyniku nasilenia się kryzysu finansowego i problemów zagranicznych insty-
tucji finansowych część klientów wycofywała wcześniej zainwestowane środki pieniężne i przecho-
wywała je w formie gotówki.

Wartość inwestycji gospodarstw domowych w ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczenio-
wymi funduszami kapitałowymi wzrosła o 4,8 mld zł, do 67,8 mld zł na koniec 2008 r., ich udział 
w strukturze aktywów osiągnął 9,2%. Tempo wzrostu tej kategorii aktywów było jednak niższe niż 
przed rokiem. Spadki cen akcji na gPW spowodowały zmniejszenie zainteresowania inwestycjami 
w ubezpieczenia z uFK oraz jednoczesny wzrost zainteresowania produktami, które oferują gwa-
rancję zwrotu kapitału (ubezpieczenia na życie i dożycie zapewniające zwrot kapitału na koniec okre-
su ubezpieczenia).

W 2008 r. wartość skarbowych papierów wartościowych w posiadaniu gospodarstw domo-
wych wzrosła o 26,3% (choć ich udział w całości portfela nie przekroczył 2%). Wzrost zaintereso-
wania papierami skarbowymi spowodowały, podobnie jak w przypadku zwiększenia wartości depo-
zytów bankowych i depozytów złożonych w SKOK-ach, spadki cen akcji na gPW (część środków 
wycofywana z funduszy inwestycyjnych była inwestowana w te instrumenty) oraz rosnące opro-
centowanie obligacji z nowych emisji.

1.2.2. Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw

W 2008 r. pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw działających w Polsce. globalny 
kryzys finansowy, który nasilił się w drugiej połowie 2008 r., przyczynił się do znacznego osłabienia 
aktywności gospodarczej w krajach Europy zachodniej, które są głównymi partnerami handlowymi 
polskich przedsiębiorstw. Spowodowało to obniżenie przychodów eksporterów, co z kolei oddziały-
wało na branże produkujące na potrzeby tych przedsiębiorstw. Na sytuację finansową wielu firm wpły-
wało także obniżenie tempa wzrostu popytu wewnętrznego7. Ponadto na skutek silnego osłabienia 
złotego w ii połowie roku wiele krajowych przedsiębiorstw poniosło straty na działalności finansowej 
z tytułu transakcji walutowymi instrumentami pochodnymi (przede wszystkim opcjami)8. 

7  Raport o inflacji. luty 2009, Warszawa 2009, NBP, s. 24–28.
8  Strata związana z walutowym instrumentem pochodnym nie jest tożsama z faktyczną stratą przedsiębiorstwa. 
W sytuacji, gdy instrument pochodny jest wykorzystywany wyłącznie w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem, strata 
poniesiona na instrumencie pochodnym jest rekompensowana większym wpływem z tytułu transakcji zabezpieczanej (np. 
z tytułu eksportu).

Wykres 1.9. Saldo napływu środków do funduszy inwestycyjnych i zmiana wartości depozytów 
terminowych osób prywatnych w latach 2006−2008

Źródło: NBP, Analizy Online.
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Niestabilna sytuacja w światowym systemie finansowym oraz duża niepewność co do per-
spektyw rozwoju gospodarczego w Polsce spowodowały, że krajowe przedsiębiorstwa rzadziej niż 
w poprzednich latach rozpoczynały nowe inwestycje. W całym roku wartość nakładów brutto na 
środki trwałe była o 8,2% wyższa niż w 2007 r. (wykres 1.10)9. Obawy o przyszły poziom popytu na 
towary i usługi oraz obniżenie wskaźników wykorzystania mocy produkcyjnych spowodowały istot-
ny spadek tempa wzrostu inwestycji w ostatnim kwartale 2008 r. Część przedsiębiorstw decydowa-
ła się jednak na pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Kontynuowana była bowiem większość 
inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach. Ponadto niektóre podmioty, przewidując pogorszenie 
sytuacji gospodarczej, chciały zapewnić sobie środki na finansowanie bieżącej działalności i termi-
nowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów. Wartość środków pozyskanych ze źródeł 
zewnętrznych przez krajowe przedsiębiorstwa w całym 2008 r. wyniosła 112,9 mld zł10 i była 
o 18,7% wyższa niż w 2007 r. Wartość środków pochodzących z kredytów bankowych i wartość 
aktywów wziętych w leasing były najwyższe w obecnym dziesięcioleciu. istotnie wzrosło zadłużenie 

9  Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2007 r., Warszawa 2009, guS oraz Ocena kondycji ekonomicznej 
sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku w świetle danych F-01/I – 01, Warszawa 2009, NBP.
10  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 1.10. Wartość środków pozyskanych przez polskie przedsiębiorstwa ze źródeł  
zewnętrznych na tle cyklu koniunkturalnego w latach 2001−2008

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych guS, KDPW i NBP.
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Wykres 1.11. Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw w latach 2001−2008

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych KDPW, Fitch Polska i NBP.
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przedsiębiorstw z tytułu pożyczek od podmiotów dominujących. Wartość krajowych emisji akcji i ob-
ligacji była niższa niż w poprzednim roku, co wynikało z pogorszenia sytuacji na rynkach finanso-
wych i mniejszego popytu inwestorów na nieskarbowe papiery wartościowe.

W 2008 r. zadłużenie krajowych przedsiębiorstw z tytułu kredytów bankowych wzrosło 
o 22,4% i na koniec grudnia wyniosło 216,2 mld zł (wykres 1.11). zwiększeniu zadłużenia w pierw-
szej połowie roku sprzyjało zapotrzebowanie przedsiębiorstw na środki finansowe, wynikające głów-
nie z realizacji rozpoczętych inwestycji. Jednak w iV kwartale dynamika oraz wartość nowo udzie-
lonych kredytów dla przedsiębiorstw wyraźnie się zmniejszyły. Miało na to wpływ istotne zaostrze-
nie warunków i kryteriów udzielania kredytów przedsiębiorstwom przez banki, wynikające przede 
wszystkim z obaw co do skali spowolnienia gospodarczego w Polsce, utrudniającego wycenę podej-
mowanego ryzyka kredytowego. Mimo to przedsiębiorstwa nadal zgłaszały zapotrzebowanie na 
środki finansowe, które wynikało z realizacji rozpoczętych inwestycji oraz finansowania bieżącej 
działalności przedsiębiorstw11. Na zwiększenie zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów ban-
kowych w 2008 r. wpłynęło także silne osłabienie złotego obserwowane w ii połowie roku12. Duży 
wzrost zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów sprawił, że w porównaniu z 2007 r. istotnie 
zwiększyła się przewaga finansowania bankowego nad finansowaniem rynkowym (wykres 1.12).

Najważniejszym pozabankowym źródłem finansowania przedsiębiorstw w 2008 r. był leasing. 
Wartość aktywów oddanych w leasing wyniosła 33,1 mld zł i była najwyższa w ostatnich latach. 
Mimo to obserwowano wyraźny spadek dynamiki rozwoju tego rynku (wzrost wartości aktywów 
oddanych w leasing o 1,3% wobec 50,7% w 2007 r.), co wynikało z pogorszenia perspektyw roz-
woju gospodarczej w Polsce w ostatnich miesiącach roku i związanego z nim zmniejszenia popytu 
przedsiębiorstw na środki trwałe. Na koniec 2008 r. wielkość rynku leasingu w Polsce, mierzona war-
tością pozostałych do spłacenia rat leasingowych, szacowano na około 56,6 mld zł. Podobnie jak 
w poprzednich latach z usług firm leasingowych nadal korzystały głównie małe i średnie 
 przedsiębiorstwa. 

Wśród rynkowych źródeł finansowania największe znaczenie nadal miały emisje akcji na gPW. 
W 2008 r. mimo znacznych spadków cen akcji na warszawskiej giełdzie polskie przedsiębiorstwa 
pozyskały z rynku akcji 7,6 mld zł. Łącznie na głównym rynku gPW i na rynku NewConnect zade-
biutowało 90 krajowych przedsiębiorstw. ze względu na stosunkowo niskie koszty przeprowadzenia 
emisji kierowanej na NewConnect oraz niższe niż na głównym rynku gPW wymogi informacyjne 

11  Szerzej w: Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – I kwartał 
2009 r., Warszawa 2009, NBP.
12  W okresie od 30 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. złoty osłabił się względem euro o 23,8% do 4,1490. W tym 
samym czasie wartość kredytów walutowych dla przedsiębiorstw zwiększyła się o 25 mld zł, z czego około 10 mld zł moż-
na przypisać deprecjacji złotego.

Wykres 1.12. Finansowanie rynkowe a finansowanie bankowe polskich przedsiębiorstw 
w latach 2001−2008

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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i opłaty, jakie ponosi emitent za notowanie swych walorów rynek ten, umożliwiał pozyskanie kapi-
tału nawet małym podmiotom oraz spółkom o krótkiej historii działalności13.

W 2008 r. wartość środków pozyskanych przez przedsiębiorstwa z emisji długoterminowych 
obligacji na rynku krajowym wyniosła prawie 2,8 mld zł i była ponadtrzykrotnie niższa niż w po-
przednim roku. Tak duży procentowy spadek nowych emisji wynikał m.in. z dużej wartości obligacji 
uplasowanych na rynku w 2007 r. (tzw. efekt bazy). Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw prze-
prowadzonych w 2008 r. była bowiem zbliżona do wartości tych instrumentów sprzedanych na ryn-
ku pierwotnym w latach 2005–2006. 

z dostępnych informacji wynika, że w analizowanym okresie polskie przedsiębiorstwa nie 
przeprowadziły emisji długoterminowych obligacji na rynkach zagranicznych. Nasilający się kryzys 
finansowy i związana z nim zmiana percepcji ryzyka kredytowego powodowały ograniczenie popy-
tu na obligacje korporacyjne oraz istotny wzrost kosztów takiego finansowania.

W porównaniu z 2007 r. w finansowaniu przedsiębiorstw istotnie wzrosło znaczenie długo-
terminowych pożyczek od bezpośrednich inwestorów zagranicznych. Na koniec 2008 r. wartość 
pożyczek od podmiotów dominujących wyniosła 101,7 mld zł i była o 21,1 mld zł wyższa niż na 
koniec 2007 r. Tak jak w przypadku kredytów bankowych wzrost wartości pożyczek częściowo wyni-
kał z osłabienia złotego, ponieważ znaczna część tych pożyczek była nominowana w walutach 
obcych. W 2008 r., podobnie jak we wcześniejszych latach, z tej formy zewnętrznego finansowania 
korzystała niewielka grupa przedsiębiorstw.

13  Szerzej o rynku NewConnect w rozdziałach 3.3 i 5.2.
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Rozwój systemu finansowego zależy nie tylko od warunków ekonomicznych, ale także od 
regulacji dotyczących instytucji i rynków finansowych. W niniejszym rozdziale oprócz najważniej-
szych zmian, które wprowadzono w prawie krajowym w 2008 r., zaprezentowano również zmiany 
w prawie wspólnotowym. Działania podejmowane w uE, mające na celu stworzenie jednolitego 
europejskiego rynku finansowego i zapewnienie stabilności jego funkcjonowania, wytyczają bowiem 
główne kierunki przyszłych zmian regulacji dotyczących systemu finansowego w Polsce. Państwa 
członkowskie mają obowiązek zapewnienia zgodności przepisów krajowych z wymogami prawa 
tworzonego na szczeblu unii Europejskiej. Dlatego wiele zmian wprowadzanych w polskim prawie 
wynika z dostosowania do prawa wspólnotowego.

2.1. Zmiany regulacji systemu finansowego w Polsce

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w 2008 r. w krajowych przepisach prawnych, 
mających wpływ na cały sektor usług finansowych, należy zaliczyć: 

przyjęcie ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej1,

nowelizację ustawy o rachunkowości2,

nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych3,

nowelizację ustawy Prawo dewizowe4,

nowelizację ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów5,

nowelizację Prawa upadłościowego i naprawczego6.

Spośród zmian w regulacjach sektora bankowego największe znaczenie dla jego dalszego 
funkcjonowania miały:

nowelizacja ustawy Prawo bankowe7,

1  ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz.u. z 2008 r., nr 209, poz. 1317). Przepisy 
weszły w życie 13 grudnia 2008 r.
2  ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.u. z 2008 r., nr 63, poz. 393). Przepisy weszły 
w życie 1 stycznia 2009 r.
3  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.u. z 2008 r., 
nr 228, poz. 1508). Przepisy weszły w życie 24 grudnia 2008 r. 
4  ustawa  dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe (Dz.u. 
z 2008 r., nr 228, poz. 1506). Przepisy weszły w życie 24 stycznia 2009 r. 
5  ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych 
ustaw (Dz.u. z 2008 r., nr 180, poz. 1113). Przepisy weszły w życie 11 stycznia 2009 r.
6  ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych (Dz.u. z 2008 r., nr 234, poz. 1572). Przepisy ustawy weszły w życie 31 marca 2009 r.
7  ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe (Dz.u. z 2008 r., nr 192, poz. 1179). Przepisy 
weszły w życie 12 listopada 2008 r.

–

–

–

–

–

–

–
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dwie nowelizacje ustawy o Bankowym Funduszu gwarancyjnym8, 

nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania9,

akty wykonawcze dotyczące banków wydane w związku z postanowieniami ustawy o nad-
zorze nad rynkiem finansowym10,

przyjęcie przez KNF Rekomendacji S (ii)11.

W 2008 r. NBP, przeciwdziałając skutkom globalnego kryzysu finansowego na krajowym ryn-
ku międzybankowym, wprowadził wiele zmian w instrumentarium polityki pieniężnej – tzw. Pakiet 
zaufania. Wiązało się z to z przyjęciem następujących aktów prawnych:

uchwały Rady Polityki Pieniężnej w sprawie zasad stosowania przez Narodowy Bank Polski 
transakcji walutowych typu swap12,

uchwały zarządu NBP w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap13,

uchwały zarządu NBP w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kre-
dytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”14,

uchwały Rady Polityki Pieniężnej w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku15.

W 2008 r. dokonano także kilku istotnych zmian w regulacjach dotyczących działalności nie-
bankowych instytucji finansowych. Spośród nich należy wymienić:

nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych16,

nowelizację Kodeksu cywilnego (w odniesieniu do możliwości przyznania najbliższym 
członkom rodziny zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej)17,

przyjęcie ustawy o emeryturach kapitałowych18,

8  ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu gwarancyjnym (Dz.u. z 2008 r., nr 196, 
poz. 1214). Przepisy ustawy weszły w życie 3 listopada 2008 r. 

ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu gwarancyjnym oraz o zmianie innych 
ustaw (Dz.u. z 2008 r., nr 209, poz. 1315). Przepisy weszły w życie 13 grudnia 2008 r.
9  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego miesz-
kania (Dz.u. z 2008 r., nr 223, poz. 1465). Przepisy weszły w życie 2 stycznia 2009 r.
10  Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo bankowe w postaci uchwał KNF, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.u. z 2008 r., nr 161, poz. 1002) i rozpo-
rządzenie Ministra Finansów dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalno-
ścią banków (Dz.u. z 2008 r., nr 235, poz. 1589 z późn. zm.). Przepisy te weszły w życie 1 stycznia 2009 r.
11  Rekomendacja S (ii) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 
Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008. Rekomendacja obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r. za wyjątkiem zale-
cenia dotyczącego umożliwienia klientom banku spłaty zadłużenia bezpośrednio w walucie kredytu obowiązującego 
od 1 lipca 2009 r.
12  uchwała Rady Polityki Pieniężnej nr 13/2008 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zasad stosowania przez 
Narodowy Bank Polski transakcji walutowych typu swap (Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 16, poz. 20). Przepisy weszły w życie 
15 października 2008 r.
13  uchwała nr 46/2008 zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych 
warunków transakcji walutowych typu swap (Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 17, poz. 21). Przepisy weszły w życie 17 paź-
dziernika 2008 r.
14  uchwała nr 4/2008 zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski” (Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 3, poz. 3 
z późn. zm.). Przepisy weszły w życie 4 marca 2008 r.
15  uchwała nr 20/2008 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwar-
tego rynku (Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 25, poz. 32). Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2009 r.
16  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.u. z 2008 r., nr 225, poz. 1486). Przepisy weszły w życie 1 stycznia 
2009 r.
17  ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.u. z 2008 r., 
nr 116, poz. 731). Przepisy weszły od 3 sierpnia 2008 r.
18  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.u. z 2008 r., nr 228, poz. 1507). Przepisy weszły 
w życie 8 stycznia 2009 r.
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nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych19,

nowelizację ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i pracowniczych oraz o pra-
cowniczych programach emerytalnych20,

nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych21.

zmieniono także regulacje dotyczące rynku kapitałowego. znowelizowano następujące akty 
prawne:

ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych22,

ustawę Kodeks spółek handlowych23.

W 2008 r. do prawa polskiego nie zostały w pełni wprowadzone postanowienia dyrektywy 
MiFiD24 w odniesieniu do firm inwestycyjnych oraz banków (w zakresie świadczenia usług inwestycyj-
nych). Postanowienia tej dyrektywy zawierają wymagania wobec tych podmiotów w zakresie doradz-
twa inwestycyjnego, obsługi zleceń klientów oraz sporządzania i przekazywania sprawozdań ze świad-
czenia usług. Do prawa polskiego nadal nie zostały również wprowadzone postanowienia dyrektywy 
CRD25 w odniesieniu do instytucji prowadzących działalność maklerską (firm inwestycyjnych)26. 

Przepisy te powinny być wdrożone do polskiego prawa do stycznia 2007 r. Pakiet trzech ustaw 
wprowadzających m.in. wspomniane regulacje (ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spół-
kach publicznych, ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz ustawa o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) został przyjęty 4 września 2008 r. Jednak 23 wrze-
śnia 2008 r. Prezydent skierował ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
która oprócz postanowień MiFiD wdraża zapisy dyrektywy CRD w odniesieniu do firm inwestycyj-
nych, do Trybunału Konstytucyjnego27.

W związku z niewprowadzeniem regulacji zawartych w dyrektywie MiFiD w wymaganym ter-
minie nie jest jasne, w jakim zakresie i od kogo klienci firm inwestycyjnych oraz banków (w zakresie 

19  ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych (Dz.u. z 2009 r., nr 8, poz. 38). Przepisy weszły 5 lutego 2009 r.
20  ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.u. z 2008 r. , nr 220, poz. 1432). Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2009 r.
21  ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz usta-
wy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.u. z 2008 r., nr 231, poz. 1546). Przepisy weszły w życie 13 stycznia 
2009 r.
22  ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.u. 
z 2008 r., nr 231, poz. 1547). Przepisy weszły w życie 13 stycznia 2009 r.
23  ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.u. z 2009 r., nr 13, poz. 69). Przepisy weszły w życie 3 sierpnia 2009 r.
24  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).
25  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).
26  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).
27  Powodem skierowania ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do Trybunału Konstytucyjnego 
był zarzut niezgodności z Konstytucją zapisów zobowiązujących NBP do sprzedaży akcji Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych SA (KDPW) w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Pozostawanie przez NBP akcjonariuszem 
KDPW po tym terminie powodowałoby pozbawienie banku centralnego prawa głosu z akcji KDPW. W trakcie prac nad 
projektem tej ustawy NBP zwracał uwagę, że wprowadzanie do niej kontrowersyjnych zapisów, niemających związku 
z podstawowym celem nowelizacji, może opóźnić wprowadzenie przepisów dyrektywy MiFiD do polskiego prawa.
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świadczenia usług inwestycyjnych) mogą dochodzić przed sądami krajowymi swoich ewentualnych 
roszczeń wynikających z naruszenia ich praw określonych w tych przepisach. z dniem wejścia w ży-
cie dyrektywy MiFiD na terytorium uE zaczęły bowiem obowiązywać również przepisy wykonawcze 
do tej dyrektywy, wydane w formie rozporządzenia28, które stosuje się wprost w każdym państwie 
członkowskim. Kwestia realizacji praw wynikających z tej dyrektywy może być bardzo istotna ze 
względu na straty, jakie krajowe przedsiębiorstwa poniosły w iV kwartale 2008 r. z tytułu transakcji 
opcjami walutowymi. Niektóre banki, które oferowały tym przedsiębiorstwom złożone strategie 
opcyjne na kurs złotego, nie wdrożyły bowiem w pełni postanowień dyrektywy MiFiD i nie prze-
prowadzały testów adekwatności takich instrumentów finansowych dla poszczególnych klientów. 

2.1.1. Regulacje mające wpływ na cały sektor usług finansowych

Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej 

Przyjęcie w 2008 r. ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej miało na celu usankcjonowanie 
funkcjonowania Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) działającego od grudnia 2007 r. na mocy poro-
zumienia pomiędzy Ministrem Finansów, Prezesem Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczącym 
Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie współpracy na rzecz wspierania stabilności krajowego systemu 
finansowego. Powołanie Komitetu Stabilności Finansowej stanowi realizację rekomendacji dotyczących 
budowy krajowych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego, przyjętych na forum unii Europejskiej 
przez Radę ds. gospodarczych i Finansowych – ECOFiN (ang. Economic and Financial Affairs Council) 
oraz Komitet Ekonomiczno-Finansowy – EFC (ang. Economic and Financial Committee). 

ustawa określiła skład i zadania KSF. Członkami Komitetu są: Minister Finansów, Prezes Naro-
dowego Banku Polskiego i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. głównym celem działania 
KSF jest zagwarantowanie współpracy oraz wymiany informacji, dotyczących istotnych zdarzeń i ten-
dencji mogących stanowić zagrożenie dla stabilności krajowego systemu finansowego, między głów-
nymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego (Ministerstwo Finansów, NBP, Komisja Nadzoru 
Finansowego). Ponadto do zadań KSF należą:

dokonywanie ocen sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach międzynarodo-
wych oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji między członkami Komitetu,

opracowywanie i przyjmowanie procedur współdziałania na wypadek wystąpienia zagro-
żenia dla stabilności krajowego systemu finansowego,

koordynowanie działań członków Komitetu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia stabil-
ności krajowego systemu finansowego.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wynikała z konieczności dostosowania polskich przepi-
sów do prawa europejskiego29. Najistotniejsze zmiany dotyczyły:

wprowadzenia obowiązku wykazania w sprawozdaniu finansowym jednostki30 charakteru 
i celu gospodarczego zawartych przez nią umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 
niezbędnym do oceny ich wpływu na jej sytuację finansową, 

28  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 tejże dyrektywy (Dz.urz. uE l241 z 2006 r., s. 26).
29  Dyrektywa nr 2006/46/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWg w sprawie rocznych spra-
wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWg w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/
EWg w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWg 
w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (Dz.urz. uE l224 z 2006 r., s. 1).
30  zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.u. z 2002 r., nr 76, poz. 694 
z późn zm.) przez pojęcie jednostki należy rozumieć: spółkę handlową (osobowa i kapitałowa, w tym również w organi-
zacji) spółkę cywilną, a także inna osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.
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wprowadzenia obowiązku wykazania w sprawozdaniu finansowym transakcji zawartych 
z podmiotami powiązanymi31, wraz z podaniem wartości transakcji oraz informacji okre-
ślających charakter tych powiązań w przypadku, gdy transakcje te nie zostały przeprowa-
dzone na warunkach rynkowych,

wprowadzenia obowiązku podania w sprawozdaniu finansowym wynagrodzenia biegłego 
rewidenta lub firmy audytorskiej za świadczone usługi w zakresie obowiązkowego bada-
nia rocznego sprawozdania finansowego,

wprowadzenia odpowiedzialności organów spółki za sporządzenie i publikację sprawoz-
dania finansowego oraz sprawozdania z jej działalności.

Ważną zmianą wprowadzoną w ustawie o rachunkowości było umożliwienie spółkom, któ-
rych akcje zostały wycofane z obrotu giełdowego na jednym z rynków regulowanych krajów Euro-
pejskiego Obszaru gospodarczego, zaprzestania stosowania MSR/MSSF32. Dotyczy to także spółek, 
które przestały się ubiegać o dopuszczenie papierów wartościowych do tego obrotu. 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

Duże znaczenie dla instytucji finansowych, w szczególności banków, miała zmiana przepisów 
wykonawczych dotyczących wyceny instrumentów finansowych. Obowiązujące od 24 grudnia 
2008 r. znowelizowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uzna-
wania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych uwzględ-
nia nowe rozwiązania wprowadzone w 2008 r. w MSR/MSSF, a potem w rozporządzeniu Komisji 
Europejskiej33 w reakcji na globalny kryzys finansowy. zmiany te umożliwiają przekwalifikowanie 
instrumentów finansowych (z wyjątkiem instrumentów pochodnych) zaliczonych do kategorii „akty-
wa finansowe przeznaczone do obrotu” do innych kategorii. W odniesieniu do składnika aktywów 
spełniającego kryteria pożyczki lub należności zezwolono na jego reklasyfikację do kategorii „pożycz-
ki udzielone i należności własne”, o ile zmieniła się intencja podmiotu i ma on zamiar utrzymywać 
go w przewidywanej przyszłości lub do terminu wymagalności. Ponadto zgodnie z wprowadzonymi 
zmianami w tzw. wyjątkowych okolicznościach, za jakie uznano zaburzenia na światowych rynkach 
finansowych, w iV kwartale 2008 r., instrumenty finansowe niespełniające kryteriów pożyczki lub 
należności mogą być przekwalifikowane do kategorii „utrzymywane do terminu wymagalności” lub 
„dostępne do sprzedaży”.

Nowe przepisy mają na celu umożliwienie ograniczenia wpływu znacznego spadku wartości 
godziwej instrumentów finansowych na wynik finansowy jednostki, w szczególności w sprawozda-
niach finansowych sporządzanych za 2008 r. Przekwalifikowanie instrumentów finansowych z ka-
tegorii „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” do kategorii „dostępne do sprzedaży” powo-
duje, że zmiany ceny rynkowej aktywów od daty reklasyfikacji nie są wykazywane w rachunku wyni-
ków, tylko bezpośrednio w kapitale. Skutkiem przekwalifikowania instrumentów finansowych z ka-
tegorii „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” do kategorii „utrzymywane do terminu zapa-
dalności” jest natomiast nieuwzględnienie zmiany wartości rynkowej aktywów w kapitale jednostki 
sporządzającej sprawozdanie finansowe. 

31  Podmioty powiązane w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jed-
nolity Dz.u. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
32  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR (iAS, ang. international Accounting Standards) jest pojęciem węż-
szym od pojęcia MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (iFRS, ang. international Financial 
Reporting Standards). Pojęcie MSSF obejmuje dodatkowo interpretacje wydane przez Komitet ds. interpretacji 
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
33  Rozporządzenie Komisji nr 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 
przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz 
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 (Dz.urz. uE l275 z 2008 r., s. 37). Przepisy weszły 
w życie 17 października 2008 r.
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zgodnie z nowymi przepisami podmioty mogły retrospektywnie przeklasyfikować instrumen-
ty wg stanu nie wcześniej niż na 1 lipca 2008 r., pod warunkiem podjęcia decyzji nie później niż 30 
dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia (tj. do 22 stycznia 2009 r.). Po 22 stycznia 2009 r. rekla-
syfikacja instrumentów może być dokonana tylko prospektywnie. W związku z dopuszczeniem rekla-
syfikacji niektórych instrumentów finansowych wprowadzono wymóg zamieszczenia w informacji 
dodatkowej sprawozdania finansowego objaśnień dotyczących przekwalifikowanych aktywów. 

Nowelizacja ustawy Prawo dewizowe 

zmiany w Prawie dewizowym miały na celu zagwarantowanie swobody zaciągania oraz spła-
ty zobowiązań w walutach obcych dotyczących transakcji między przedsiębiorcami krajowymi. 
Wprowadzenie takiego rozwiązania nie wynikało z dostosowania polskich przepisów do prawa 
europejskiego. Nowe rozwiązania umożliwiają przedsiębiorcom dokonywanie rozliczeń w walutach 
obcych bez konieczności uzyskania zezwolenia Prezesa NBP, a więc powinny przyczynić się do ogra-
niczenia ryzyka walutowego podejmowanego przez przedsiębiorstwa krajowe w ich działalności 
gospodarczej i ułatwić im planowanie przepływów finansowych.

Nowelizacja ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 

zmiany w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów miały na celu usunięcie barier 
ograniczających pełne wykorzystanie zastawu rejestrowego w obrocie gospodarczym. Mimo że 
zastaw rejestrowy oferuje możliwość zaspokojenia roszczenia przed innymi wierzycielami, rzadko był 
wykorzystywany w dotychczasowej praktyce gospodarczej. Wynikało to m.in. z długotrwałej i skom-
plikowanej procedury z ustanawiania tego rodzaju zastawu34. Najistotniejsze zmiany wprowadzone 
w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawców dotyczyły:

rezygnacji z określania w ustawie katalogu podmiotów uprawnionych do zabezpieczenia 
swoich wierzytelności zastawem rejestrowym35, 

uproszczenia postępowania – zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w nowelizacji ustawy sąd 
będzie rozpatrywał dokumenty stanowiące podstawę wpisu, ale nie będzie badał czy umo-
wa zastawnicza jest zgodna z prawem,

dopuszczenia możliwości składania wniosków o wpis w rejestrze zastawów drogą 
 elektroniczną, 

umożliwienia zastosowania zwykłej formy pisemnej (a nie aktu notarialnego lub formy 
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi) dla umowy w przypadku ustanowieniu 
zastawu rejestrowego,

wprowadzenia zasady, że zastaw rejestrowy może zabezpieczać dwie lub więcej wierzytel-
ności wynikające z umów przysługujących jednemu wierzycielowi,

wprowadzenia zakazu rozporządzania przedmiotem zastawu przez zastawnika od chwili uzy-
skania zawiadomienia o zamiarze zaspokojenia się przez zastawcę z przedmiotu zastawu,

umożliwienia zastawnikowi zaspokojenia się przez przejęcie przez niego na własność 
przedmiotu zastawu, jeżeli przedmiotem zastawu rejestrowego jest wierzytelność  
z rachunku bankowego.

Wprowadzone rozwiązania ograniczyły formalności i procedury administracyjne ustanawiania 
i realizacji zastawu rejestrowego. Nowe przepisy powinny zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospo-
darczego i przyczynić się do częstszego wykorzystywania tej formy zabezpieczenia rzeczowego przez 
przedsiębiorców.

34  Wpływ systemu prawa na rynek zabezpieczeń rzeczowych w Polsce, 2006, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 
http://www.nbp.pl/publikacje/raportymif/raport_ebor.pdf.
35  Od wejścia w życie nowelizacji ustawy zastaw rejestrowy będzie mógł zostać ustanowiony na rzecz każdego 
podmiotu.
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Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym miały na celu wprowadzenie do polskiego 
porządku prawnego regulacji oddłużeniowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Nowe przepisy określają jako jedyną formę oddłużania 
postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku niewypłacalnego konsumenta. 

Na mocy znowelizowanej ustawy postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej będzie 
mogło być wszczęte tylko wtedy, gdy niewypłacalność dłużnika powstała z przyczyn wyjątkowych 
i niezależnych od niego. zgodnie z nowymi przepisami niewypłacalność nie może powstać z ty-
tułu zaciągnięcia zobowiązania przez dłużnika w stanie niewypłacalności oraz w wyniku utraty 
przez niego pracy w sposób zawiniony. Tak zdefiniowany zakres przedmiotowy warunków ogło-
szenia upadłości osoby fizycznej może ograniczać korzystanie przez niewypłacalnych konsumen-
tów z regulacji oddłużeniowych. z rozwiązań tych nie będą mogły skorzystać np. osoby, które 
będąc niewypłacalne, zaciągnęły nowy kredyt w celu spłaty wcześniejszych zobowiązań. Również 
rozwiązanie stosunku pracy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub otrzymanie lepszej 
oferty pracy uniemożliwia oddłużenie niewypłacalnych konsumentów. Formalne wymogi doty-
czące wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które są identyczne jak w przypadku upa-
dłości przedsiębiorców (np. obowiązek przedłożenia bilansu sporządzonego do celów postępo-
wania upadłościowego, nie później niż trzydzieści dni przed złożeniem wniosku), mogą utrudniać 
jej stosowanie36.

W celu ochrony interesów wierzycieli przyjęto, że majątek niewypłacalnego konsumenta 
będzie obejmował mieszkanie albo dom jednorodzinny. z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży takiej 
nieruchomości otrzyma on kwotę odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkal-
nego w ciągu dwunastu miesięcy. W sytuacji niezaspokojenia wierzycieli w wyniku likwidacji mająt-
ku niewypłacalnego konsumenta wprowadzono rozwiązania polegające na ustalaniu przez sąd pla-
nu spłaty wierzycieli. Plan ten określa, w jakim zakresie i w jakim czasie (nie dłuższym niż pięć lat) 
niewypłacalny konsument będzie zobowiązany spłacać niezaspokojone należności oraz jaka część 
zobowiązań zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Nowe przepisy dopuszczają w okresie realizacji planu spłaty wierzycieli przez niewypłacalnego 
konsumenta zaciąganie wyłącznie zobowiązań niezbędnych do utrzymania siebie i osób najbliż-
szych, w stosunku do których ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczania środków utrzymania. 
zgodnie z nowymi przepisami niewypłacalny konsument nie będzie mógł dokonywać zakupów na 
raty lub z odroczoną płatnością. Wprowadzono także obowiązek składania sądowi corocznych spra-
wozdań z wykonania planu spłaty wierzycieli oraz sporządzania wykazu osiągniętych dochodów 
i nabytych składników majątkowych. 

2.1.2. Regulacje dotyczące sektora usług bankowych

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe 

zmiany w Prawie bankowym miały na celu doprecyzowanie przepisów określających dostęp 
organów ścigania do danych chronionych tajemnicą bankową. W świetle poprzednio obowiązują-
cych przepisów banki nie mogły udzielać policji, na użytek postępowania w sprawach o wykroczenie, 
informacji stanowiących tajemnicę bankową. zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego37 organy 
ścigania nie mogły uzyskać od banków informacji o użytkownikach pojazdów stanowiących zabez-
pieczenie kredytu. Wprowadzone rozwiązania nałożyły na banki obowiązek udzielenia na żądanie 
podmiotów uprawnionych (m.in. prokuratora, policji) informacji o użytkownikach pojazdów w spra-
wach, w których są sprawcami wykroczenia.

36  Szerzej w: C. zalewski, Nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009 r., 
nr 5 oraz D. zienkiewicz, Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (opinia do druku sejmowego nr 831, Vi kadencja), www.sejm.gov.pl.
37  Szerzej na temat w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe (druk sejmowy nr 353, 
Vi kadencja), www.sejm.gov.pl.
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Kolejna zmiana dotyczyła wprowadzenia obowiązku powiadamiania organów ścigania przez 
bank o uzasadnionym podejrzeniu, że jego usługi są wykorzystywane do ukrycia działań przestęp-
czych lub do celów mających związek z przestępstwem. Ponadto nowelizacja ustawy zwolniła pro-
kuratora, policję oraz inne organy ścigania prowadzące czynności śledcze od opłat za udzielanie im 
przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Nowelizacje ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

W 2008 r. dokonano dwóch nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu gwarancyjnym. 
Pierwsza nowelizacja ustawy, z 3 października 2008 r. wiązała się z wprowadzeniem w 2007 r. 
zmian w ustawie Prawo bankowe38, które wpłynęły m.in. na zasady obliczania obowiązkowej 
opłaty rocznej wnoszonej przez banki na rzecz BFg. W związku z tym zmieniono definicję pod-
stawy naliczania opłat na rzecz BFg. zgodnie z nowymi przepisami podstawę tę stanowi całkowi-
ty wymóg kapitałowy, określony w przepisach ustawy Prawo bankowe. Opłatę roczną oblicza się 
jako iloczyn 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych banku oraz stawki, określanej corocz-
nie przez Radę Bankowego Funduszu gwarancyjnego, nieprzekraczającej 0,3% podstawy nali-
czania opłaty rocznej. Nowe zasady obliczania opłaty rocznej po raz pierwszy będą zastosowane 
do opłaty wnoszonej przez banki w 2009 r.

O wiele większe znaczenie dla krajowego rynku finansowego miała druga nowelizacja usta-
wy o Bankowym Funduszu gwarancyjnym z 23 października 2008 r. zmiana przepisów zwiększyła 
gwarancję depozytów z 22,5 tys. euro do wysokości równowartości w złotych 50 tys. euro. W związ-
ku z rezygnacją z zasady koasekuracji gwarancjami Bankowego Funduszu gwarancyjnego (BFg) 
objęto wszystkie środki na rachunkach bankowych do wysokości równowartości w złotych 50 tys. 
euro39. Wprowadzenie takich rozwiązań wynikało z realizacji postanowień Rady ds. gospodarczych 
i Finansowych – ECOFiN (ang. Economic and Financial Affairs Council)40 podjętych na początku paź-
dziernika 2008 r. Nowe przepisy umożliwiają ponadto Radzie Ministrów czasowe podwyższenie 
określonej w ustawie górnej granicy środków gwarantowanych. Rada Ministrów została upoważnio-
na do wydania w tej materii odpowiedniego rozporządzenia po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP 
i Przewodniczącego KNF.

Kolejne zmiany w ustawie o Bankowym Funduszu gwarancyjnym wprowadzone nowelizacją 
z 23 października 2008 r. miały na celu dostosowanie polskich przepisów do prawa europejskiego41. 
W świetle poprzednio obowiązujących przepisów ustawy NBP finansował działalność BFg w takim 
samym stopniu jak banki. zgodnie z nowymi rozwiązaniami od 1 stycznia 2009 r. NBP nie będzie 
uczestniczył w finansowaniu BFg. W związku z tym nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu 
gwarancyjnym zmieniła także zasady ustalania składu Rady BFg. Nowe przepisy ograniczyły liczbę 
przedstawicieli NBP w Radzie BFg z czterech do dwóch.

zmieniono również zasady udzielenia kredytu BFg przez NBP. Nowe rozwiązania umożliwiają 
udzielanie przez NBP kredytów krótkoterminowych BFg wyłącznie w przypadku zagrożenia stabil-
ności systemu bankowego. Dodatkowym warunkiem otrzymania takiego kredytu jest ustanowienie 
na rzecz NBP odpowiedniego zabezpieczenia. 

38  ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe (Dz.u. z 2007 r., nr 42, poz. 272).
39  Poprzednio gwarancjami BFg objęte były środki na rachunkach bankowych:

  do wysokości równowartości w złotych 1 tys. euro – 100% wartości, 
  przekraczające równowartość w złotych 1 tys. euro do równowartości 22,5 tys. euro – 90% wartości.
40  W dniu 7 października 2008 r. Rada ds. gospodarczych i Finansowych – ECOFiN przyjęła deklarację o podniesieniu 
minimalnej gwarantowanej kwoty depozytów bankowych do wysokości co najmniej 50 tys. euro.
41  zmiana polega na usunięciu z polskiej regulacji przepisów naruszających art. 101 Traktatu ustanawiającego Wspólnoty 
Europejskiej (TWE) dotyczącego zakazu finansowania funduszu gwarantowania depozytów ze środków banku centralne-
go. Por. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu gwarancyjnym (druk sejmowy nr 1126, 
Vi kadencja), www.sejm.gov.pl.
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Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego 
mieszkania

główną przyczyną wprowadzenia zmian w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w naby-
waniu własnego mieszkania było małe wykorzystanie preferencyjnych kredytów udzielanych na 
zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budow-
lanego do spółdzielni mieszkaniowej. zmiany te polegają na podwyższeniu średniego wskaźnika 
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, przez 
zastosowanie mnożnika w wysokości 1,4. Wprowadzone rozwiązanie może zwiększyć dostępność 
wspomnianego kredytu preferencyjnego, szczególnie dla mieszkańców dużych miast, gdzie cena 
1 m2 mieszkania jest znacznie wyższa od średniej krajowej. Ponadto nowe przepisy umożliwiają 
zawarcie umowy o kredyt preferencyjny na rzecz osoby uprawnionej przez inne osoby, jeżeli osoba 
uprawniona nie ma zdolności kredytowej.

Akty wykonawcze dotyczące banków wydane w związku z postanowieniami 
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 

zgodnie z postanowieniami ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym42 akty prawne wyda-
ne przez KNB były ważne do końca 2008 r. i w związku z tym musiały być zastąpione nowymi akta-
mi wykonawczymi. uchwały KNF przeniosły treść uchwał KNB (tabela 2.1), przy czym w niektórych 
uchwałach KNB dokonano niewielkich zmian merytorycznych, wynikających ze zgłaszanych wątpli-
wości interpretacyjnych oraz koniecznych uzupełnień.

W związku ze wspomnianymi postanowieniami ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 
w odniesieniu do sektora bankowego przyjęto również rozporządzenia Ministra Finansów: w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości banków oraz w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko 
związane z działalnością banków. Nowe akty prawne zawierają głównie przepisy rozporządzeń już 
obowiązujących i nie wprowadzają istotnych zmian w regulacjach bankowych.

Rekomendacja S(II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji 
kredytowych zabezpieczonych hipotecznie

Funkcjonowanie sektora bankowego w Polsce regulują powszechnie obowiązujące akty pra-
wa oraz rekomendacje organu nadzoru, które nie mają wiążącego charakteru. W 2008 r. KNF przy-
jęła rekomendację S(ii) dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczo-
nych hipoteką. Celem rekomendacji S(ii) jest wzmocnienie ochrony interesów kredytobiorców. Reko-
mendacja S wprowadza zalecenie, aby banki w odniesieniu do kredytów udzielanych w walucie 
obcej lub indeksowanych kursem waluty obcej informowały klientów o spreadzie walutowym, obcią-
żeniach oraz ryzyku związanym z istnieniem różnic między kursem sprzedaży a kursem kupna walut 
obcych przed zawarciem umowy o kredyt oraz w trakcie jej trwania.

istotnym elementem Rekomendacji S(ii) jest także zalecenie, aby udzielając kredytów hipo-
tecznych, bank umożliwił klientowi spłatę rat w walucie tego kredytu. zgodnie z nowymi zalecenia-
mi zmiana sposobu spłaty może być dokonana tylko jeden raz w trakcie trwania umowy, co praw-
dopodobnie ograniczy korzystanie z tego rozwiązania przez kredytobiorców. 

Zmiany w aktach prawnych związane z wprowadzeniem tzw. Pakietu zaufania

W 2008 r. NBP, przeciwdziałając skutkom globalnego kryzysu finansowego na krajowym ryn-
ku międzybankowym, wprowadził wiele zmian w instrumentarium polityki pieniężnej − tzw. Pakiet 
zaufania. Wiązało się to z przyjęciem poniżej opisanych aktów prawnych.

42  Na mocy art. 80 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.u. z 2006 r., nr 157, poz. 
1119 z późn. zm.) dotychczasowe przepisy wykonawcze (m.in. uchwały KNB) miały zachować moc prawną do czasu 
wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 
12 miesięcy.
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Tabela 2.1.  Uchwały KNF zastępujące uchwały KNB

Poprzedni stan prawny Aktualny stan prawny

Uchwała nr 1/2007 KNB z 13 marca 2007 r. w sprawie 
zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów 
kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym 
zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz 
zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody 
na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów 
przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów 
o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż 
umowy przelewu 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 kredytów 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 kapitałowej 
oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania (Dz.Urz. NBP 
z 2007 r., nr 2, poz. 3).

Uchwała nr 380/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów 
kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym 
zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz 
zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody 
na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów 
przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów 
o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż 
umowy przelewu 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 kredytów 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 kapitałowej 
oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania (Dz.Urz. KNF 
z 2008 r., nr 8, poz. 34).

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, pomniejszeń funduszy 
uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania 
o nie funduszy uzupełniających banku 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).

Uchwała nr 381/2008 KNF z 17 grudnia 2008 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, pomniejszeń funduszy 
uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania 
o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu 
uwzględniania działania banków w holdingach przy określaniu 
sposobu obliczania funduszy własnych (Dz.Urz. KNF z 2008 r.,  
nr 8, poz. 35).

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).

Uchwała nr 328/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. 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 Finansowego 
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. KNF z 2008 r., nr 8, 
poz. 36).

Uchwała nr 4/2007 KNB z 13 marca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania 
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych 
warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego 
i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania 
kapitału wewnętrznego (Dz.Urz. NBP z 2007 r., nr 3, poz. 6).

Uchwała nr 383/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania 
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych 
warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego 
i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania 
kapitału wewnętrznego (Dz.Urz. KNF z 2008 r., nr 8, poz. 37).

Uchwała nr 5/2007 KNB z 13 marca 2007 r. w sprawie 
wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli 
koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań (Dz.Urz. 
NBP z 2007 r., nr 3, poz. 7).

Uchwała nr 384/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli 
koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań (Dz.Urz. 
KNF z 2008 r., nr 8, poz. 38).

Uchwała nr 6/2007 KNB z 13 marca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji 
o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności 
kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu (Dz.
Urz. NBP z 2007 r., nr 3, poz. 8).

Uchwała nr 385/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji 
o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności 
kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu (Dz.
Urz. KNF z 2008 r., nr 8, poz. 39).

Uchwała nr 9/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie 
ustalenia wiążących banki norm płynności (Dz.Urz. NBP z 2007 r., 
nr 3, poz. 11).

Uchwała nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
ustalenia wiążących banki norm płynności (Dz.Urz. KNF z 2008 r., 
nr 8, poz. 40).

Uchwała nr 10/2007 KNB w sprawie określenia ocen 
wiarygodności kredytowej nadawanych przez zewnętrzne 
instytucje 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).

Uchwała nr 387/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
określenia ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez 
zewnętrzne instytucje 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. KNF z 2008 r., nr 8, poz. 41).

Źródło: opracowanie NBP.
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Uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie zasad stosowania przez Narodowy 
Bank Polski transakcji walutowych typu swap oraz uchwała Zarządu NBP 
w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 

Rozwiązania wprowadzone w tych aktach umożliwiają zawieranie przez NBP transakcji typu 
swap walutowy z bankami w celu zarządzania płynnością sektora bankowego. Przedmiotem tych 
transakcji są środki w walutach obcych pozyskane na podstawie umów zawieranych pomiędzy NBP 
a innymi bankami centralnymi. NBP przeprowadza te transakcje z bankami krajowymi na podstawie 
bilateralnych umów – ramowej wzorowanej na „Rekomendacji dotyczącej zawierania wybranych 
transakcji na polskim rynku międzybankowym”43 i dodatkowej, stanowiącej załącznik do uchwały 
zarządu NBP. umowa dodatkowa uzupełnia umowę ramową o szczegółowe warunki zawierania 
transakcji typu swap walutowy (dotyczące m.in. ustalania referencyjnych stóp procentowych, przy-
syłania potwierdzeń transakcji, kompensacji zobowiązań).

umożliwienie zawierania z NBP transakcji typu swap walutowy pozwala bankom, w przy-
padku braku płynności lub ograniczonego dostępu do międzybankowego rynku swapów waluto-
wych, zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany kursu złotego, wynikającym przede wszystkim z kre-
dytów hipotecznych nominowanych w walutach obcych.

Uchwała Zarządu NBP w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania 
banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”

Dnia 4 marca 2008 r. weszła w życie nowa uchwała zarządu NBP w sprawie wprowadzenia 
„Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”. Wpro-
wadzone rozwiązania rozszerzają listę papierów dłużnych mogących stanowić zabezpieczenie kre-
dytu lombardowego udzielanego bankom przez NBP o bony pieniężne NBP i obligacje NBP44.

Nowa uchwała umożliwia bankom uzupełnianie wcześniej zaciągniętego kredytu lombardo-
wego pod zastaw tego samego rodzaju papierów wartościowych w tym samym dniu operacyjnym. 
Ponadto wprowadzono rozwiązanie pozwalające na podjęcie przez NBP w wyjątkowych sytuacjach 
decyzji o wydłużeniu godzin udzielania kredytu lombardowego.

Dnia 27 października 2008 r. weszła w życie nowelizacja uchwały zarządu NBP w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank 
Polski”. Nowelizacja uchwały rozszerzyła katalog papierów wartościowych przyjmowanych przez 
NBP jako zabezpieczenie spłaty kredytu lombardowego o papiery wartościowe inne niż papiery skar-
bowe i papiery emitowane przez NBP. Ponadto nowe przepisy obniżyły wskaźniki redukcji wartości 
zabezpieczenia (ang. haircut) w stosunku do kwoty udzielanego kredytu. Nowe rozwiązania sta-
nowiły element tzw. Pakietu zaufania i miały na celu zwiększenie potencjalnej puli płynności, którą 
NBP może oddać do dyspozycji banków. 

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie zasad prowadzenia operacji 
otwartego rynku 

uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku 
zastąpiła poprzednią uchwałę45 w tym zakresie. Przyjęte rozwiązania mają na celu zwiększenie ela-
styczności stosowania przez NBP poszczególnych rodzajów operacji otwartego rynku w zależności 
od sytuacji płynnościowej sektora bankowego. zgodnie z nowymi przepisami oprócz emisji bonów 
pieniężnych, NBP będzie mógł również przeprowadzać transakcje repo w ramach podstawowych 

43  Rekomendacja dotycząca zawierania wybranych transakcji na polskim rynku międzybankowym, Warszawa 2003, 
związek Banków Polskich. Szerzej na ten temat w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2003–2004, Warszawa 
2005, NBP, s. 155.
44  Podobne rozwiązanie zostało przyjęte w uchwale nr 5/2008 zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 
2008 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank 
Polski” (Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 3, poz. 4 z późn. zm.).
45  uchwała Rady Polityki Pieniężnej nr 14/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwar-
tego rynku (Dz.urz. NBP z 2004 r., nr 21, poz. 39 z późn. zm.).
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operacji otwartego rynku. Poprzednie rozwiązania prawne dopuszczały zawieranie tych transakcji 
jako operacji dostrajających w sytuacjach wymagających doraźnego zasilenia sektora bankowego 
w płynność albo ograniczenia jego płynności.

2.1.3.  Regulacje dotyczące niebankowych instytucji finansowych 

Zakłady ubezpieczeń 

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w 2008 r. w regulacjach dotyczących rynku ubezpieczeń 
była nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Polegała ona na wykreśleniu przepisu nakładającego na zakłady ubezpieczeń prowadzące obo-
wiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC tzw. opłaty ryczałtowej. Opłata ta stanowiła iloczyn 
wysokości składek przypisanych brutto za dany miesiąc z tytułu umów obowiązkowego ubezpiecze-
nia OC oraz wskaźnika wynikającego z kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, określanego w formie 
rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia. głównym powodem zmian w usta-
wie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych był brak bezpośred-
niego związku pomiędzy odpowiedzialnością posiadaczy ubezpieczenia komunikacyjnego OC a kosz-
tami leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych. 

Kolejna zmiana dotycząca rynku ubezpieczeń wiązała się z nowelizacją kodeksu cywilnego. 
Rozwiązania, które weszły w życie 3 sierpnia 2008 r., miały na celu m.in. zwiększenie ochrony ofiar 
wypadków komunikacyjnych. Nowe przepisy umożliwiają przyznanie najbliższym członkom rodziny 
zadośćuczynienia pieniężnego za śmierć osoby bliskiej. Wprowadzone przepisy mogą zwiększyć 
zakres obowiązku odszkodowawczego sprawcy szkody i jego ubezpieczyciela. Potencjalnym skut-
kiem tej zmiany może być wzrost składek na obowiązkowe ubezpieczenia OC od posiadaczy środ-
ków transportu.

Indywidualne konta emerytalne i pracownicze programy emerytalne

zmiany wprowadzone w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych (iKE) miały przy-
czynić się do wzrostu zainteresowania tą formą oszczędzania na cele emerytalne. Nowelizacja usta-
wy zwiększyła limit wpłat na indywidualne konta emerytalne z 1,5-krotności do 3-krotności prze-
ciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok, przy czym kwo-
ta ustalana na kolejny rok nie może być niższa niż kwota obowiązująca w roku poprzedzającym. 
Duże znaczenie dla rynku iKE może mieć wprowadzenie możliwości częściowej wypłaty zgromadzo-
nych oszczędności. zgodnie z nowymi przepisami częściowa wypłata środków z konta nie spowo-
duje rozwiązywania umowy o prowadzenie iKE i w związku z tym może przyczynić się do wzrostu 
zainteresowania oszczędzaniem w ramach iKE.

Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE) z 2008 r. jest konse-
kwencją zmian limitów oszczędzania w ramach iKE. Wprowadzone zmiany polegają na podwyższe-
niu limitu dodatkowych składek wnoszonych przez uczestnika programu emerytalnego do 4,5-krot-
ności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Ana-
logicznie zastosowano zasadę, że limit na kolejny rok nie może być niższy niż obowiązujący w po-
przednim roku. Ponadto w nowych przepisach doprecyzowano, że pracownik, który dokonał wypła-
ty z PPE, nie ma możliwości dalszego w nim uczestnictwa, oraz upoważniono organ nadzoru do 
wykreślenia nieistniejącego programu z rejestru, gdy nie ma już podmiotu uprawnionego do wystą-
pienia z takim wnioskiem.

Regulacje dotyczące emerytur kapitałowych 

Przyjęcie ustawy o emeryturach kapitałowych stanowi częściowe dopełnienie reformy emery-
talnej z 1999 r., w zakresie regulacji dotyczących wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych 
w OFE. System wypłat miał być regulowany dwiema ustawami: ustawą o emeryturach kapitałowych 
oraz ustawą o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych. Pierwszy z tych aktów prawnych 
został uchwalony 21 listopada 2008 r. i wszedł w życie 8 stycznia 2009 r. ustawa ta reguluje rodza-
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je świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach eme-
rytalnych, określanych jako emerytury kapitałowe. W 2008 r. nie weszły w życie przepisy ustawy 
o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych46. ustawa ta regulowała zagadnienia organiza-
cyjno-finansowe działalności funduszy dożywotnich emerytur kapitałowych – podmiotów, które mia-
ły być uprawnione do wypłaty emerytur kapitałowych ze środków przekazanych z otwartych fun-
duszy emerytalnych.

zgodnie z ustawą o emeryturach kapitałowych świadczenia te przysługują osobom mającym 
ustalone prawo do emerytury z Funduszu ubezpieczeń Społecznych. Prawo do emerytury kapitało-
wej i jej wysokość będą ustalane przez zakład ubezpieczeń Społecznych (zuS) w formie decyzji, na 
podstawie wniosku o emeryturę złożonego przez członka otwartego funduszu emerytalnego. Eme-
rytury kapitałowe będą wypłacane za pośrednictwem jednostki organizacyjnej zuS. 

Wprowadzone rozwiązania przewidują dwa rodzaje świadczeń wypłacanych ze środków zgro-
madzonych w OFE: okresową emeryturę kapitałową oraz dożywotnią emeryturę kapitałową. Okre-
sowa emerytura kapitałowa będzie przysługiwać członkowi otwartego funduszu emerytalnego do 
ukończenia przez niego 65. roku życia, natomiast dożywotnia emerytura kapitałowa będzie przy-
sługiwać byłemu członkowi otwartego funduszu emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 65. roku 
życia. Przyjęte rozwiązania umożliwiają wypłatę od 2009 r. świadczeń ze środków zgromadzonych 
w OFE kobietom urodzonym w 1949 r.

Warunkami nabycia przez członka otwartego fundusz emerytalnego prawa do okresowej 
emerytury kapitałowej będzie ukończenie przez niego 60 lat oraz zgromadzenie środków na rachun-
ku OFE w wysokości równej lub wyższej od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Wyso-
kość emerytury okresowej stanowi iloraz środków zgromadzonych na rachunku w OFE i średniego 
oczekiwanego czasu dalszego trwania życia określonego na podstawie tablic wspólnych dla obu płci. 
Po ustaleniu prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości zuS poinformuje OFE o usta-
lonej wysokości okresowej emerytury kapitałowej i numerze odrębnego rachunku bankowego zuS, 
na który OFE będzie zobowiązany co miesiąc przekazywać środki na wypłatę okresowej emerytury 
kapitałowej.

Warunkiem nabycia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej jest ukończenie 65 lat oraz 
zgromadzenie kwoty hipotetycznej47 emerytury kapitałowej równej lub wyższej niż 50% kwoty 
dodatku pielęgnacyjnego. W przypadku osób, które nie zgromadzą wystarczających środków na 
koncie w OFE, otwarty fundusz przekaże całą kwotę do zuS. zakład ubezpieczeń Społecznych 
będzie wypłacał emerytury ustalone jako równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia zwa-
loryzowanej wartości składek na ubezpieczenie emerytalne (uwzględniających środki przekazane 
z OFE) przez średni oczekiwany czas dalszego trwania życia określony na podstawie tablic wspól-
nych dla obu płci. Dożywotnia emerytura kapitałowa będzie waloryzowana kapitałowo – świad-
czenie będzie raz do roku zwiększane o przypadającą danemu emerytowi część zysku z działalności 
inwestycyjnej oraz nadwyżki funduszu.

inna ważna zmiana dotycząca wypłaty świadczeń emerytalnych wiązała się z nowelizacją usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpie-
czeń Społecznych48. Wprowadzone przepisy umożliwiają osobom urodzonym po 1948 r. wycofanie 
środków zgromadzonych w OFE i nabycie praw do świadczeń emerytalnych z zuS. Możliwość ta 
dotyczy osób, które w latach 2009−2013 osiągnęły wiek uprawniający do emerytury. zmiany te 
wprowadzono, gdyż m.in. na skutek dużych spadków cen papierów wartościowych w ostatnich mie-
siącach poprzedzających nabycie prawa do świadczenia osoby te otrzymywałyby niższe emerytury 
niż te, które nie zdecydowały się na przystąpienie do OFE. 

46  ustawa została uchwalona 19 grudnia 2008 r., ale 12 stycznia 2009 r. Prezydent RP zgłosił weto do tej ustawy.
47  Kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia sumy środ-
ków zgromadzonych w OFE przez średni oczekiwany czas dalszego trwania życia, określony na podstawie tablic wspól-
nych dla obu płci. 
48  ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych (Dz.u. z 2009 r., nr 8, poz. 38). Przepisy ustawy weszły 5 lutego 2009 r.
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Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych

zmiany wprowadzone w 2008 r. w ustawie o funduszach inwestycyjnych wynikały głównie 
z konieczności dostosowania polskiego prawa do regulacji uE, w szczególności do postanowień 
regulacji MiFiD oraz przepisów wykonawczych do dyrektywy uCiTS49. Wprowadzenie do ustawy 
o funduszach inwestycyjnych przepisów dyrektywy MiFiD, mające na celu ochronę potencjalnych 
klientów funduszy inwestycyjnych, będzie miało duże znaczenie dla dystrybutorów jednostek uczest-
nictwa tych funduszy. zgodnie z nowymi przepisami przy zapisach na jednostki uczestnictwa i nie-
publiczne certyfikaty inwestycyjne oraz zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa wymagane 
jest pośrednictwo podmiotu prowadzącego działalność maklerską, banku krajowego lub oddziału 
instytucji kredytowej. Nowe rozwiązania umożliwiają jednak dystrybucję tytułów uczestnictwa za 
pośrednictwem innych podmiotów, pod warunkiem uzyskania przez nie zezwolenia KNF. 

Nowelizacja ustawy doprecyzowała także przepisy odnoszące się do lokat otwartych funduszy 
inwestycyjnych. zmiany te obejmują między innymi wskazanie dodatkowych kryteriów, które muszą 
spełniać papiery wartościowe, aby mogły być uznane za zbywalne papiery wartościowe. Nowe prze-
pisy poszerzyły możliwości otwartych funduszy inwestycyjnych o instrumenty, które mają podobną 
konstrukcję jak polskie listy zastawne.

Duże znaczenie dla rozwoju sektora funduszy inwestycyjnych będzie miało skrócenie do jed-
nego miesiąca terminu, w jakim KNF ma wydać zgodę na tworzenie nowych funduszy. Do jednego 
miesiąca zostały też skrócone terminy wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności przez towa-
rzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzanie portfelami oraz doradztwo inwestycyjne. KNF będzie 
mogła wydłużyć ten termin do dwóch miesięcy tylko w uzasadnionych przypadkach.

W nowelizacji ustawy doprecyzowano zasady przekształcania otwartych funduszy inwestycyj-
nych w fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami (fundusze parasolowe). Przyjęto roz-
wiązanie, umożliwiające różnicowanie jednostek uczestnictwa subfunduszy pod względem opłat za 
zarządzanie, które obciążają aktywa subfunduszu. 

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadziła także zmiany w Prawie ban-
kowym, które mogą mieć wpływ na przeprowadzanie transakcji sekurytyzacji inicjowanych przez 
banki. uchylono bowiem obowiązek uzyskania w procesie sekurytyzacji pisemnej zgody dłużnika na 
przelew wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji 
na rzecz tego funduszu. Wprowadzone rozwiązania usunęły zatem problem interpretacji i prak-
tycznego stosowania przepisów, które stanowiły pozostałość planów uregulowania w ustawie o fun-
duszach inwestycyjnych tzw. sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego. 

2.1.4. Regulacje dotyczące rynku kapitałowego

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso-
wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawowym celem przyjęcia nowych przepisów, poza dostosowaniem do regulacji unij-
nych50, było również ułatwienie pozyskiwania kapitału w drodze emisji papierów wartościowych 
w trybie oferty publicznej. Najistotniejsze zmiany dotyczyły m.in.:

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).
50  Dyrektywa nr 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymo-
gów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na ryn-
ku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz.u. l390 z 2004, s. 38) oraz dyrektywa nr 2004/25/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.u. l142 z 2004 r., s. 12).
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wyraźnego wskazania w przepisach prawa, że 12-miesięczny okres ważności prospektu 
emisyjnego dotyczy prospektu sporządzonego w formie zarówno jednego dokumentu, jak 
i trzech odrębnych dokumentów51,

określenia wymogów odnośnie do dokumentów załączanych do wniosku o zatwierdzenie 
prospektu emisyjnego związanych z rejestracją papierów wartościowych w depozycie 
papierów wartościowych oraz dopuszczaniem ich do obrotu na rynku regulowanym,

zwolnienia z obowiązkowego pośrednictwa firmy inwestycyjnej przy ubieganiu się 
o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w tych przypadkach, kiedy jest on sporządzany 
wyłącznie z woli emitenta lub wprowadzającego (wyjątki od obowiązku prospektowe-
go); przeprowadzenie takich ofert publicznych jest również zwolnione z obowiązko-
wego pośrednictwa firmy inwestycyjnej,

doprecyzowania i uzupełnienia kwestii oferty przejęcia, w tym warunków dotyczących 
obowiązku ogłoszenia wezwania,

doprecyzowania pojęć „państwa macierzystego”, „wprowadzającego”, „instytucji kredy-
towej” oraz „publicznej oferty papierów wartościowych”,

jednoznacznego wskazania, że obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji w sytuacji przekroczenia progu 33% lub 66% ogólnej liczby 
głosów powstaje również w przypadku objęcia akcji w ofercie prywatnej.

W nowych rozwiązaniach odstąpiono od trybu zawiadomienia o ofercie publicznej przepro-
wadzanej na podstawie memorandum informacyjnego z możliwością zgłoszenia sprzeciwu przez 
KNF. Poprzednie rozwiązania prawne dopuszczające ofertę publiczną w trybie zawiadomienia mogły 
powodować w praktyce poważne trudności dla emitentów52. Byli oni bowiem narażeni na ryzyko 
zgłoszenia sprzeciwu przez KNF, związanego z tym, że nie wszystkie informacje zawarte w memo-
randum mogły w ocenie Komisji spełniać wymogi formalnoprawne. zgłoszenie sprzeciwu było rów-
noznaczne z zakazem przeprowadzenia oferty publicznej i w konsekwencji emitenci musieli spo-
rządzić prospekt emisyjny.

Nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych

Wprowadzone w Polsce nowe regulacje dotyczące funkcjonowania spółek publicznych są 
następstwem trwających w uE zmian, zmierzających do budowy jednolitego rynku kapitałowego53. 
Rozwiązania przyjęte w Kodeksie spółek handlowych wynikały z konieczności dostosowania prze-
pisów polskiego prawa do prawa wspólnotowego54 i powinny przyczynić się do zwiększenia przej-
rzystości rynku kapitałowego oraz poprawy ładu korporacyjnego w spółkach notowanych na rynku 
zorganizowanym. Regulacje uE w odniesieniu do spółek notowanych na rynku regulowanym doty-
czą m.in: terminów i zasad zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WzA), prawa akcjo-
nariuszy reprezentujących 5% kapitału zakładowego do wprowadzania zmian do porządku obrad 
oraz możliwości głosownia przez pełnomocnika.

51  Są to następujące dokumenty:

 −  rejestracyjny, koncentrujący się na emitencie jako podmiocie prawnym funkcjonującym w określonej rzeczywistości 
prawno-ekonomicznej; zawiera on m.in. informacje o działalności i organizacji emitenta, posiadanym majątku, 
osiągniętych wynikach finansowych;

 −  ofertowy, którego celem jest przedstawienie papierów wartościowych oferowanych lub wprowadzanych do obro-
tu regulowanego;

 −  podsumowujący − zawierający streszczenie najważniejszych informacji zamieszczonych w dokumencie rejestracyj-
nym i ofertowym. 

52  Por. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (druk sej-
mowy nr 63, Vi kadencja), www.sejm.gov.pl.
53  Szerzej na ten temat w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., Warszawa 2008, NBP,  s. 51–52.
54  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).
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W związku z tym do polskiego prawa wprowadzono zasadę, zgodnie z którą zwołanie wal-
nego zgromadzenia powinno być ogłoszone co najmniej na 26 dni przed jego terminem. Ogłoszenie 
o zwołaniu WzA musi zawierać datę, godzinę i miejsce WzA, szczegółowy porządek obrad, precy-
zyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w WzA i wykonywania prawa głosu oraz pouczenie 
akcjonariusza o jego prawach związanych z WzA (np. prawo do zgłaszania projektów uchwał). 
W świetle poprzednio obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych zakres informacji, 
które spółka miała obowiązek przekazywać w ogłoszeniu o zwołaniu WzA, ograniczał się do poda-
nia daty, godziny i miejsca zgromadzenia oraz proponowanych zmian w statucie. Przyjęte rozwią-
zania zobowiązują spółkę do prowadzenia strony internetowej i publikowania na niej określonych 
informacji oraz dokumentów. Nowe przepisy zmieniły uprawnienia organów spółki akcyjnej. Radzie 
nadzorczej przyznano prawo zwoływania walnego zgromadzenia. Takie samo uprawnienie zostało 
przyznane akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co naj-
mniej połowę ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

Wprowadzone rozwiązania umożliwiają akcjonariuszom mającym akcje zapisane na więcej niż 
jednym rachunku papierów wartościowych ustanowienie oddzielnych pełnomocników do wykony-
wania praw głosu z akcji zapisanych na każdym z rachunków. zgodnie z nowymi przepisami statuty 
spółek nie mogą ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na WzA i liczby pełnomocników. 

Duże znaczenie dla akcjonariuszy spółki publicznej może mieć wprowadzenie instytucji dnia 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. zgodnie z nowymi przepisami prawo uczestnic-
twa w walnym zgromadzeniu spółki mieć będą tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 
przypadającym na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (ang. record date). Nowelizacja Kodek-
su spółek handlowych umożliwia zatem obrót akcjami spółek publicznych przez uczestników WzA. 
Dotychczasowe przepisy wymagały uzyskania imiennego świadectwa, aby uczestniczyć w walnym 
zgromadzeniu. Wiązało się to z koniecznością ustanowienia blokady na rachunku papierów war-
tościowych do czasu zakończenia walnego zgromadzenia. Obecne rozwiązania dają prawo do 
udziału w walnym zgromadzeniu osobom, które w dniu rejestracji uczestnictwa były akcjonariusza-
mi, ale w dniu walnego zgromadzenia już nimi nie są.

2.2. Działania Unii Europejskiej w zakresie regulacji sektora usług finansowych

W 2008 r. inicjatywy w zakresie regulacji sektora finansowego podejmowane na szczeblu 
wspólnotowym 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 
2005−201055. W 2008 r. finalizowano prace nad zapewnieniem zgodności krajowych przepisów 
państw członkowskich z wymogami dyrektyw uchwalonych w ramach realizacji Planu działania 
w zakresie usług finansowych56. z nielicznymi wyjątkami wszystkie dyrektywy uchwalone w ramach 
FSAP zostały wdrożone do prawa krajowego państw członkowskich. Do końca 2008 r. Polska nie 
przeniosła do swojego ustawodawstwa przepisów dyrektywy w sprawie przejrzystości i obowiązków 
informacyjnych57. Ponadto niektóre przepisy dyrektywy MiFiD58 oraz CRD59 w odniesieniu do pod-
miotów maklerskich nadal nie zostały wprowadzone do polskiego prawa. W dniu 7 kwietnia 2008 r. 
Komisja Europejska złożyła przeciwko Polsce skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 

55  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.
56  Plan działania w zakresie usług finansowych (ang. Financial Services Action Plan − FSAP).
57  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).
58  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).
59  Dyrektywa nr 2006/48/WE oraz nr 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w spra-
wie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.urz. uE l177 z 2006 r., s. 1).
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zarzucając uchybienie zobowiązaniu państwa członkowskiego, polegające na niewdrożeniu w ter-
minie do 31 stycznia 2007 r. dyrektywy nr 2006/73/WE, wprowadzającej środki wykonawcze do 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/39/WE60.

W drugiej połowie 2008 r., w związku z nasileniem się kryzysu finansowego w uE i na świe-
cie, działania Komisji Europejskiej i innych instytucji uE skupione były na przeciwdziałaniu jego skut-
kom oraz przygotowywaniu regulacji, które uchroniłyby system finansowy i obywateli przed wystą-
pieniem podobnego kryzysu w przyszłości. 

2.2.1. Regulacje dotyczące usług finansowych

 W 2008 r. w unii Europejskiej zostały przyjęte następujące akty prawne z zakresu usług 
finansowych:

dyrektywa nr 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrek-
tywę Rady nr 87/102/EWg61,

dyrektywa nr 2008/18/WE zmieniająca dyrektywę Rady nr 85/611/EWg w sprawie koor-
dynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uCiTS), 
w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji62,

rozporządzenie Komisji nr 1289/2008 zmieniające rozporządzenie nr 809/2004 wykonujące 
dyrektywę 2003/71/WE w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam63,

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 
przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynaro-
dowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynarodowego Standardu Spra-
wozdawczości Finansowej (MSSF) 764,

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126 przyjmujące określone międzynarodowe standardy 
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady65.

W 2008 r. Komisja Europejska opublikowała również cztery komunikaty związane z problema-
tyką usług finansowych. Trzy z nich były reakcją na kryzys finansowy i dotyczyły: planu działań uE 
mających doprowadzić do ożywienia gospodarczego66, pomocy państwa dla instytucji finanso-
wych67 oraz dokapitalizowania banków68. Czwarty komunikat był poświęcony państwowym fun-

60  Skarga Komisji Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej wniesiona w dniu 7 kwietnia 2008 r., spra-
wa nr C-143/08 (Dz. urz. uE C142/29 z 2008 r., s. 18). Ostateczny wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości został 
wydany 19 marca 2009 r. W sentencji ETS stwierdził, że przez nieprzyjęcie w przewidzianym terminie wszystkich przepi-
sów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych do wykonania dyrektywy Komisji nr 2006/73/WE z dnia 
10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
Polska uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom (Dz. urz. uE C113/20 z 2009 r., s. 11).
61  Dyrektywa nr 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. (Dz.urz. uE l133 z 2008 r., s. 66).
62  Dyrektywa nr 2008/18/WE Parlamentu i Rady z dnia 11 marca 2008 r. (Dz.urz. uE l76 z 2008 r., s. 42).
63  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.urz. uE l340 z 2008 r., s. 17).
64  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2008 z dnia 15 października 2008 r. (Dz.urz. uE l275 z 2008 r., s. 37).
65  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126 z dnia 3 listopada 2008 r. (Dz.urz. uE l320 z 2008 r., s. 1).
66  Komunikat Komisji – Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania, Bruksela 
2008, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2008) 706.
67  Komunikat Komisji – Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finan-
sowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego, Bruksela 2008, Komisja Wspólnot Europejskich (Dz.
urz. uE C270/02 z 2008 r., s. 8)
68  Komunikat Komisji – Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograni-
czenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przez nadmiernym zakłóceniem konkurencji. 
Bruksela 2008, Komisja Wspólnot Europejskich (Dz.urz. uE C10/03 z 2009 r., s. 2). Komunikat ten został przyjęty przez 
Komisję 5 grudnia 2008 r.
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duszom majątkowym (ang. sovereign wealth funds)69. Komunikaty Komisji Europejskiej są doku-
mentami o charakterze niewiążącym. Przedstawiają one stanowisko KE w odniesieniu do analizowa-
nego obszaru oraz propozycje przyszłych działań.

2.2.2. Regulacje mające wpływ na cały sektor usług finansowych

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie nr 1725/2003 przyjmujące określone 
międzynarodowe standardy rachunkowości w odniesieniu do MSR 39 oraz MSSF 7

Rozporządzenie jest konsekwencją decyzji Rady Międzynarodowych Standardów Rachunko-
wości (iASB), zmieniającej Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 39 oraz Międzynaro-
dowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7. Nowe przepisy dopuszczają – pod pew-
nymi warunkami – przekwalifikowanie do innych kategorii niektórych instrumentów finansowych 
zaliczonych do kategorii „aktywa wyceniane według wartości godziwej z efektem wyceny odno-
szonym w rachunku zysków i strat”. Wspomniana możliwość reklasyfikacji składników aktywów 
wycenianych według wartości godziwej nie dotyczy instrumentów pochodnych i instrumentów prze-
znaczonych w ujęciu początkowym do prezentacji według wartości godziwej z efektem wyceny 
uwzględnianym w rachunku zysków i strat.

zgodnie z wprowadzonymi zmianami instrumenty spełniające kryteria pożyczki lub należności 
mogą być przeniesione do kategorii „pożyczki i należności”, o ile podmiot zmienił intencję i ma 
zamiar utrzymywać je w przewidywanej przyszłości lub do terminu wymagalności. Ponadto w wy-
jątkowych okolicznościach, za jakie uznano zaburzenia na światowych rynkach finansowych  
w iV kwartale 2008 r., instrumenty finansowe niespełniające kryteriów pożyczki lub należności mogą 
być przekwalifikowane do kategorii „utrzymywane do terminu wymagalności” lub „dostępne do 
sprzedaży”. Wprowadzono także możliwość reklasyfikacji instrumentów finansowych z kategorii 
„dostępne do sprzedaży” do kategorii „pożyczki i należności”, pod warunkiem że jednostka ma 
zamiar i możliwości utrzymywania tego składnika aktywów finansowych w przewidywanej przy-
szłości lub do terminu wymagalności. Nowe zasady ujmowania aktywów mają na celu umożliwienie 
ograniczenia wpływu znacznego spadku wartości godziwej instrumentów finansowych na wynik 
finansowy jednostki, w szczególności w sprawozdaniach finansowych sporządzanych za 2008 r. 
Przekwalifikowanie instrumentów finansowych z kategorii „aktywa wyceniane według wartości 
godziwej z efektem wyceny uwzględnianym w rachunku zysków i strat” do kategorii „dostępne do 
sprzedaży” powoduje bowiem, że zmiany ceny rynkowej aktywów od daty reklasyfikacji nie są wyka-
zywane w rachunku wyników, lecz bezpośrednio w kapitale. z kolei przekwalifikowanie instrumen-
tów finansowych z kategorii „aktywa wyceniane według wartości godziwej z efektem wyceny 
uwzględnianym w rachunku zysków i strat” lub z kategorii „dostępne do sprzedaży” do kategorii 
„utrzymywane do terminu zapadalności” uniemożliwia rozpoznanie zmiany wartości rynkowej akty-
wów w kapitale jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe. 

W okresie od wejścia w życie zmian w rozporządzeniu przyjmującym określone międzynaro-
dowe standardy rachunkowości, tj. od 17 października 2008 r., do końca października 2008 r. pod-
mioty mogły, zachowując wspomniane zasad, przeklasyfikować retrospektywnie instrumenty wg sta-
nu nie wcześniej niż na 1 lipca 2008 r. Od 1 listopada 2008 r. reklasyfikacja może być dokonana tyl-
ko prospektywnie. W związku z umożliwieniem reklasyfikacji niektórych instrumentów finansowych 
wprowadzono, zgodnie z MSSF 7.12, wymóg ujawniania w informacji dodatkowej sprawozdania 
finansowego objaśnień dotyczących przekwalifikowanych aktywów oraz okoliczności wskazujących 
na prawo dokonania tej reklasyfikacji.

69  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komite-
tu Regionów – Wspólna europejska strategia wobec państwowych funduszy majątkowych, Bruksela 2008, Komisja 
Wspólnot Europejskich, KOM(2008) 115. 
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Rozporządzenie przyjmujące określone międzynarodowe standardy 
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 

Rozporządzenie ma na celu uproszczenie prawodawstwa uE dotyczącego standardów rachun-
kowości przez połączenie w jeden tekst standardów zawartych w rozporządzeniu (WE) 
nr 1725/200370 oraz w aktach zmieniających to rozporządzenie. 

Komunikat dotyczący planu działań UE mających doprowadzić  
do ożywienia gospodarczego

W dokumencie przedstawiono strategię, która ma być podstawą opracowania planu działań 
uE mających doprowadzić do ożywienia gospodarczego. Strategia składa się z trzech części,  
dotyczących:

nowej organizacji rynku finansowego uE,

zniwelowania skutków kryzysu finansowego dla realnej gospodarki,

globalnej reakcji na kryzys finansowy.

Pierwsza część strategii przewiduje przyjęcie nowego modelu regulacji i nadzoru w zakresie 
unijnego sektora finansowego, w szczególności w odniesieniu do dużych, transgranicznych grup 
finansowych. zdaniem Komisji dotychczasowa organizacja nadzoru finansowego w uE oparta na 
organach krajowych ogranicza możliwość prowadzenia efektywnego nadzoru ostrożnościowego 
w skali makro. Komisja rozpoczęła prace nad stworzeniem systemu nadzoru odpowiadającego przy-
szłym potrzebom w ramach tzw. grupy de larosiere’a71.

W odniesieniu do ograniczania skutków kryzysu dla realnej gospodarki Komisja wraz z pań-
stwami członkowskimi zapowiedziała podjęcie następujących kroków: wyasygnowanie 30 mld euro 
pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w uE, oraz przyspieszenie prac nad finansowaniem 
projektów na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, projektów infrastrukturalnych i w dzie-
dzinie bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności mających wymiar transgraniczny. Ponadto 
planowana jest intensyfikacja działalności Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w nowych 
państwach członkowskich oraz znalezienie nowych źródeł finansowania różnorodnych projektów 
infrastrukturalnych, w tym w dziedzinie transportu, energii i zaawansowanych technologii, np. dzię-
ki lepszemu wykorzystaniu modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane źródła i skalę kryzysu, Komisja proponuje przeprowadze-
nie reformy globalnego systemu finansowego. Komisja postuluje stworzenie bardziej spójnych ram 
regulacyjnych na szczeblu międzynarodowym, które mają pozytywnie wpłynąć na międzynarodową 
współpracę organów nadzoru finansowego. Celem reformy ma być zapewnienie stabilności euro-
pejskiego systemu finansowego przez wzmocnienie nadzoru makroostrożnościowego na szczeblu 
wspólnotowym i stworzenie systemu wczesnego ostrzegania.

70  Rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 29 września 2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachun-
kowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
71  grupa została powołana 8 listopada 2008 r. przez przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ma ona za zadanie prze-
analizowanie systemu nadzoru nad europejskimi instytucjami finansowymi i sformułowanie zaleceń dotyczących popra-
wy skuteczności tego systemu. Prace grupy mają przyczynić się do zapewnienia właściwego funkcjonowania rynków oraz 
pogłębienia europejskiej współpracy w dziedzinie nadzorowania stabilności finansowej, mechanizmów wczesnego ostrze-
gania i zarządzania kryzysowego, w tym zarządzania ryzykiem występującym ponad granicami i sektorami. Ponadto gru-
pa ma się zająć kwestią współpracy instytucji nadzorczych z uE z organami nadzoru z innych części świata, aby poprawić 
ochronę stabilności finansowej na poziomie globalnym. W skład grupy weszli: Jacques de larosiere (przewodniczący), 
leszek Balcerowicz, Otmar issing, Rainer Masera, Callum McCarthy, lars Nyberg, José Perez i Onno Ruding.

–

–

–
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2.2.3. Regulacje dotyczące sektora usług bankowych

Dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki

Dyrektywa nr 2008/48/WE ma na celu harmonizację przepisów krajowych regulujących zasa-
dy udzielania kredytów konsumenckich w państwach członkowskich uE. zdaniem Komisji Europej-
skiej przyjęcie przez niektóre kraje bardziej rygorystycznych przepisów niż przewidziane w obowią-
zującej dyrektywie nr 87/102/EWg może prowadzić do zakłócenia konkurencji między kredytodaw-
cami. Taka sytuacja powoduje, że nie wszyscy konsumenci mają możliwość bezpośredniego korzy-
stania z rosnącej dostępności kredytów transgranicznych.

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych przez dyrektywę jest rozszerzenie zakresu jej sto-
sowania o umowy o maksymalnej wysokości 75 000 euro, z obecnej kwoty 20 000 euro. Nowym 
elementem jest także wyłączenie z przepisów dyrektywy transakcji dokonywanych za pomocą kart 
debetowych z odroczonym terminem płatności. Dyrektywa w dalszym ciągu nie  obejmuje kredytów 
nieoprocentowanych, umów o kredyt w rachunku bieżącym oraz kredytów hipotecznych.

Dyrektywa znacznie rozbudowuje obowiązki informacyjne kredytodawców wobec kredyto-
biorców. zgodnie z jej postanowieniami kredytodawca będzie musiał przekazać określone infor-
macje dotyczące oferowanego kredytu jeszcze przed zawarciem umowy. Dotychczas kredytodawca 
był zobowiązany do podania tych informacji w samej umowie kredytowej. Ma to umożliwić kon-
sumentowi porównanie wszelkich dostępnych ofert i wybranie tej, która jest dla niego najkorzyst-
niejsza. Aby to ułatwić, dyrektywa wprowadza obowiązek przekazywania informacji na standardo-
wym europejskim arkuszu informacyjnym, którego wzór jest załącznikiem do dyrektywy. Arkusz musi 
zawierać m.in. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania kredytu oraz całkowitą kwotę do zapłaty 
przez konsumenta, przedstawione na reprezentatywnym przykładzie, podającym wszystkie założenia 
przyjęte do obliczenia tej stopy i kwoty. Wśród przepisów dyrektywy służących ochronie konsumen-
ta znajdują się także wymagania dotyczące standardowych informacji podawanych w reklamie. Kre-
dytodawca jest zobowiązany od podania stopy oprocentowania kredytu wraz z informacją o cał-
kowitym koszcie kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu. 

Nowe regulacje odnoszą się także do możliwości wcześniejszego zakończenia umowy kredytu. 
W porównaniu z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, z 10 do 14 dni  wydłuży się okres, w którym 
konsument może bez podawania przyczyn odstąpić od umowy kredytu. Ponadto dyrektywa zakłada moż-
liwość spłacenia przez konsumenta całego kredytu lub jego części w każdym czasie. W takiej sytuacji kon-
sument będzie uprawniony do obniżenia całkowitego kosztu kredytu o kwoty opłat i prowizji należnych za 
pozostały okres spłaty zobowiązań. Jeżeli w związku z wcześniejszą spłatą kredytu przez konsumenta kre-
dytodawca poniesie koszty, konsument będzie zobowiązany do uiszczenia stosownej rekompensaty. W przy-
padku gdy okres pomiędzy dokonaną spłatą kredytu a planowanym terminem spłaty będzie wynosił wię-
cej niż rok, rekompensata nie będzie mogła przekroczyć 1% spłacanej przed terminem części kredytu. Jeże-
li wskazany okres będzie krótszy niż rok, wówczas rekompensata nie będzie mogła przekroczyć 0,5% spła-
canej przed terminem kwoty kredytu. Kredytodawcy nie będzie przysługiwała rekompensata, jeżeli spłata 
nastąpiła w okresie, gdy stopa oprocentowania kredytu była zmienna. Dyrektywa umożliwia państwom 
członkowskim odmienne uregulowanie kwestii przedterminowej spłaty kredytu. Mogą one m.in. ustalić, że 
rekompensaty można domagać się tylko pod warunkiem, że spłacana przed terminem część kwoty kredytu 
przekracza określony próg, nie wyższy niż 10 000 euro. Jednak w żadnym przypadku kwota rekompensaty 
należnej kredytodawcy nie będzie mogła przekroczyć kwoty odsetek, które byłyby naliczone, gdyby kredyt 
został spłacony zgodnie z harmonogramem.

innym obowiązkiem nałożonym przez dyrektywę jest przeprowadzenie przez kredytodawcę 
przed zawarciem umowy o kredyt oceny zdolności kredytowej na podstawie informacji przekazanych 
przez konsumenta, a w razie konieczności na podstawie informacji uzyskanych z odpowiedniej bazy 
danych. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia podmiotom zagranicznym 
udzielającym kredytów konsumenckich dostępu, na niedyskryminujących warunkach, do baz danych 
wykorzystywanych do oceny zdolności kredytowej konsumentów. Takie rozwiązania mają znieść 
bariery w świadczeniu usług transgranicznych, co ma przyczynić się do zwiększenia konkurencji na 
rynku kredytów konsumenckich. 
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W odniesieniu do dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki stosowana jest zasada 
maksymalnej harmonizacji kierunkowej. Oznacza to, że w zakresie, w jakim przepisy zostały zhar-
monizowane, państwa członkowskie nie będą miały możliwości utrzymywania ani wprowadzania 
innych przepisów, niż ustanowiono w dyrektywie. Powinna być wdrożona przez państwa człon-
kowskie do 12 maja 2010 r. W Polsce będzie się to wiązało z nowelizacją ustawy z 20 lipca 2001 r. 
o kredycie konsumenckim72.

Komunikat dotyczący zastosowania zasad pomocy państwa w kontekście kryzysu 
finansowego73

Celem komunikatu jest przedstawienie kryteriów właściwych do oceny zgodności z Traktatem 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE) programów oraz indywidualnych przypadków stoso-
wania pomocy państwa w celu przeciwdziałania kryzysowi na rynkach finansowych. Podstawą praw-
ną takiej pomocy jest artykuł 87 TWE, zgodnie z którym Komisja może zezwolić na pomoc państwa 
„mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego”. 
W komunikacie określono, że jeżeli organy państw członkowskich odpowiedzialne za stabilność 
finansową zgłoszą Komisji wystąpienie ryzyka takich zaburzeń, fakt ten będzie miał szczególne zna-
czenie dla oceny przeprowadzanej przez Komisję. W odniesieniu do sektora finansowego, na prze-
pis ten można powoływać się wyłącznie w nadzwyczajnych okolicznościach, w których zagrożone 
jest funkcjonowanie nie tylko instytucji finansowej, której udzielana jest pomoc, ale całego rynku.

W komunikacie przedstawiono ogólne zasady stosowania pomocy przez państwa członkow-
skie. udzielona pomoc nie może wykraczać poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia celu udzielanej 
pomocy. Przewiduje się również, że pomoc państwa musi być udzielana zgodnie z obowiązującymi 
w uE zasadami ochrony konkurencji. Wszystkie środki pomocowe muszą być ściśle ukierunkowane, 
aby umożliwić skuteczne przeciwdziałanie poważnym zaburzeniom w gospodarce europejskiej i po-
szczególnych państwach członkowskich. Komisja uważa, że podejmowane działania powinny być 
proporcjonalne do problemów występujących w danej instytucji. Podejmowane inicjatywy pomo-
cowe muszą zakładać minimalizowanie negatywnych skutków dla innych podmiotów konkurujących 
na rynku, innych sektorów gospodarki i innych państw członkowskich. Komisja stwierdza ponadto, 
że inaczej należy traktować instytucje finansowe zasadniczo zdrowe, ale mające problemy z płyn-
nością wskutek nadzwyczajnych zewnętrznych okoliczności, a inaczej instytucje finansowe pono-
szące straty w wyniku błędnych decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem, zarządzania aktywami 
i pasywami oraz podejmowania ryzykownych strategii biznesowych. zdaniem Komisji w tym drugim 
przypadku pomoc państwa może doprowadzić do zakłócenia konkurencji na rynku.

Komisja przedstawia następnie dwa główne rodzaje środków pomocowych stosowanych 
przez państwa członkowskie: gwarancje ze środków publicznych dotyczące zobowiązań instytucji 
finansowych oraz dokapitalizowanie instytucji finansowych. Komunikat określa, że narodowe sys-
temy gwarantowania depozytów powinny obejmować depozyty detaliczne oraz instrumenty dłuż-
ne w posiadaniu klientów detalicznych. Ponadto gwarancje mogą dotyczyć innych instrumentów 
finansowych, jeśli przyczynią się one do przywrócenia zaufania między instytucjami finansowymi. 
Wśród takich instrumentów wymienia się depozyty międzybankowe oraz krótko- i średnioterminowe 
instrumenty dłużne. Okres trwania i zakres przedmiotowy programu gwarancji wykraczającego poza 
depozyty detaliczne muszą być ograniczone do niezbędnego minimum, a państwa członkowskie są 
zobowiązane do przeprowadzania przeglądu programów gwarancji co sześć miesięcy pod kątem 
zasadności ich kontynuowania. Drugim systemowym środkiem pomocy dla instytucji finansowych 
wspomnianym w komunikacie jest ustanowienie programu dokapitalizowania, wykorzystywanego 
do wspierania instytucji finansowych zasadniczo wypłacalnych, ale mających pewne trudności ze 
względu na zaburzenia na rynkach finansowych. Celem takiej formy pomocy byłoby bezpośrednie 
wzmocnienie środkami publicznymi bazy kapitałowej zagrożonych instytucji finansowych lub uła-

72  ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.u. z 2001 r., nr 100, poz. 1081).
73  Komunikat dotyczy zasad pomocy państwa udzielanej instytucjom finansowym. globalny kryzys finansowy najsilniej 
dotknął banki i to one najbardziej skorzystały z pomocy państwowej. W praktyce odnosi się on zatem głównie do ban-
ków i dlatego został omówiony w części rozdziału dotyczącej sektora usług bankowych.
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twienie wprowadzenia kapitału prywatnego do tych instytucji, aby uniknąć negatywnych skutków 
ubocznych dla systemu finansowego. Komisja stawia warunek, aby dokapitalizowanie nie pozwa-
lało beneficjentowi na angażowanie się w realizację agresywnych strategii spekulacyjnych, rozsze-
rzanie zakresu działalności albo realizację innych celów wiążących się z nadmiernym zakłóceniem 
konkurencji.

Komunikat w sprawie dokapitalizowania instytucji finansowych74

W komunikacie Komisji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zastosowania zasad pomo-
cy państwa w odniesieniu do instytucji finansowych uznano, że programy dokapitalizowania nale-
żą do głównych środków, jakie mogą wprowadzać państwa członkowskie w celu utrzymania sta-
bilności i właściwego funkcjonowania rynków finansowych. Ponieważ jednak charakter, zakres i wa-
runki obecnie przewidywanych programów dokapitalizowania znacznie się różnią, zarówno pań-
stwa członkowskie, jak i instytucje będące ich potencjalnymi beneficjentami wezwały do przedsta-
wienia bardziej szczegółowych wytycznych co do tego, czy określone formy dokapitalizowania mogą 
zostać zaakceptowane w świetle przepisów dotyczących pomocy państwa, zawartych m.in. w Trak-
tacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Komunikat w sprawie dokapitalizowania instytucji 
finansowych stanowi odpowiedź na te postulaty.

Dokument określa trzy główne cele dokapitalizowania banków. Po pierwsze, dokapitalizowanie 
powinno przyczynić się do odbudowy zaufania na rynku pożyczek międzybankowych oraz przywrócenia 
stabilności finansowej. Dodatkowy kapitał stanowi bowiem bufor pozwalający na pokrycie strat pono-
szonych przez banki w okresie recesji i zmniejsza ryzyko upadłości banków. Po drugie, program dokapi-
talizowania może zapobiec ograniczaniu oferty kredytowej oraz przeciwdziałać zjawisku przenoszenia 
się zaburzeń na rynkach finansowych na inne sektory gospodarki. Po trzecie, program wzmocnienia bazy 
kapitałowej powinien stanowić odpowiedź państwa na problemy banków, którym zagraża upadłość ze 
względu na ich szczególny model biznesowy lub strategię inwestycyjną. Dokapitalizowanie ze źródeł 
publicznych zapewniające nadzwyczajną pomoc określonemu bankowi powinno przyczynić się do ogra-
niczenia skutków o charakterze systemowym, które wywołałaby upadłość tego banku. 

W komunikacie przedstawiono następujące zasady dokapitalizowania banków przez państwa 
członkowskie: określono wymóg ograniczenia wsparcia kapitałowego do niezbędnego minimum, 
a ponadto założono, że dokapitalizowanie banków nie może zapewniać wspieranym podmiotom 
przewagi konkurencyjnej nad innymi bankami. Wprowadzono rozróżnienie na banki znajdujące się 
w dobrej kondycji, dla których tymczasowa pomoc przyczynia się do wzmocnienia stabilności ryn-
ków finansowych, i będące na granicy upadłości, wykorzystujące pomoc do odzyskania długotermi-
nowej rentowności lub do restrukturyzacji. 

zdaniem Komisji najlepszą gwarancją ograniczenia zakłóceń konkurencji jest ustalanie cen za 
korzystanie z państwowych środków służących dokapitalizowaniu na poziomie zbliżonym do cen 
rynkowych. Dopuszcza się jednak, aby cena dla zasadniczo zdrowych banków była niższa od stawek 
rynkowych. W komunikacie stwierdzono, że odpowiednią metodę ustalania ceny dokapitalizowania 
określają zalecenia Eurosystemu z 20 listopada 2008 r. zgodnie z tą metodą dolną granicę ceny 
udzielonej pomocy stanowi wymagana stopa zwrotu z długu podporządkowanego, a górną gra-
nicą jest wymagana stopa zwrotu z akcji zwykłych. Taki korytarz cenowy jest wyznaczany na pod-
stawie różnych czynników, które powinny odzwierciedlać specyficzne właściwości poszczególnych 
instytucji oraz państw członkowskich. Podkreślono również, że banki podejmujące w swojej dzia-
łalności większe ryzyko powinny więcej płacić za udzieloną pomoc75.

W komunikacie zapisano ponadto, że sześć miesięcy po wprowadzeniu środków służących 
dokapitalizowaniu państwa członkowskie powinny przedłożyć Komisji sprawozdanie dotyczące reali-

74  Komunikat dotyczy zasad pomocy państwa udzielanej instytucjom finansowym. globalny kryzys finansowy najsilniej 
dotknął banki i to one najbardziej skorzystały z pomocy państwowej. W praktyce zatem odnosi się on zatem głównie do 
banków i dlatego został omówiony w części rozdziału dotyczącej sektora usług bankowych. 
75  Szerzej na temat metody ustalania ceny dokapitalizowania w pkt 5–7 zaleceń Rady Prezesów EBC w sprawie ustalania 
cen środków służących dokapitalizowaniu z dnia 20 listopada 2008 r.
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zacji podjętych działań. Sprawozdanie powinno zawierać informacje na temat kwot otrzymanych 
przez banki i ich wykorzystania oraz plan prowadzący do uniezależnienia banku, który otrzymał 
wsparcie, od kapitału państwowego. 

2.2.4. Regulacje dotyczące rynku kapitałowego

Dyrektywa w sprawie koordynacji przepisów odnoszących się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 

Dyrektywa nr 2008/18/WE nadaje Komisji prawo do przyjmowania zmian technicznych do 
dyrektywy uCiTS76 w odniesieniu do definicji mających na celu zapewnienie jednolitego stosowania tej 
dyrektywy w całej uE, a także dostosowania terminologii oraz definicji do późniejszych aktów w spra-
wie uCiTS i spraw pokrewnych. Ponieważ zmiany dokonane w dyrektywie nr 85/611/EWg mają cha-
rakter techniczny i zostały wprowadzone zgodnie z procedurą regulacyjną w połączeniu z kontrolą77, 
nie jest wymagana ich transpozycja do prawa krajowego przez państwa członkowskie.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 
2003/71/WE w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam

Rozporządzenie stanowi, że emitenci papierów wartościowych z uSA i Japonii mogą korzy-
stać z ogólnie przyjętych zasad rachunkowości obowiązujących w tych krajach (gAAP) w odniesieniu 
do sprawozdań finansowych, które musi zawierać prospekt emisyjny określony przez dyrektywę 
w sprawie prospektu emisyjnego78. Aby skorzystać z tej możliwości, emitenci są zobowiązani do 
umieszczenia jednoznacznej i bezwarunkowej deklaracji zgodności sprawozdania z międzynarodo-
wymi standardami sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finan-
sowych. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

Komunikat w sprawie państwowych funduszy majątkowych (Sovereign Wealth 
Funds)

Celem komunikatu jest przedstawienie wspólnej europejskiej strategii wobec państwowych 
funduszy majątkowych79. zdaniem Komisji przyjęcie takiej strategii jest konieczne, ponieważ gwał-
towny rozwój państwowych funduszy majątkowych budzi obawy, że ich inwestycje w niektórych 
sektorach gospodarki mogą być wykorzystywane do innych celów niż maksymalizacja zysków. Cho-
ciaż nie było dotąd takiej sytuacji, istnieje obawa, że tego typu fundusze mogą w przyszłości podjąć 
próbę przejęcia pakietu kontrolnego w spółkach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
narodowego państw członkowskich (np. z sektora energetycznego). z drugiej strony unia dba 
o przestrzeganie zasad otwartości na inwestycje i swobodnego przepływu kapitału. Niektóre pań-
stwa członkowskie uE podjęły własne działania legislacyjne w odpowiedzi na wyzwania związane 
z inwestycjami państwowych funduszy majątkowych, lecz zdaniem Komisji może to doprowadzić 
do rozdrobnienia rynku wewnętrznego oraz zaszkodzić całej gospodarce europejskiej. Różnice w za-
kresie interpretacji pojęcia bezpieczeństwa narodowego i podejmowanych działań grożą bowiem 
pojawieniem się arbitrażu regulacyjnego, a także zniechęceniem państwowych funduszy majątko-
wych do inwestowania w Europie. 

zgodnie z komunikatem wspólna unijna strategia wobec państwowych funduszy majątkowych 
jako inwestorów w krajach członkowskich uE powinna opierać się na następujących zasadach:

76  Dyrektywa Rady nr 85/611/EWg w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uCiTS). 
77  Decyzja nr 1999/468/WE wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków wyko-
nawczych o zasięgu ogólnym dla zmiany mniej istotnych elementów aktu podstawowego. 
78  Dyrektywa nr 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
79  Państwowe fundusze majątkowe są państwowymi instytucjami zarządzającymi publicznymi środkami pochodzącymi 
głównie z eksportu surowców naturalnych oraz rezerw walutowych. Środki te są najczęściej inwestowane w horyzoncie 
długookresowym w różnorodne międzynarodowe aktywa finansowe. Największe fundusze istnieją w zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, Norwegii, Rosji, Arabii Saudyjskiej oraz Kuwejcie. 
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dbałości o zachowanie otwartości na inwestycje,

wsparcia prac prowadzonych na forum międzynarodowym (przez MFW i OECD)80,

wykorzystania istniejących instrumentów służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

poszanowania obowiązków wynikających z Traktatu WE i zobowiązań międzynarodowych,

proporcjonalności i przejrzystości działań podejmowanych w interesie publicznym. 

Według Komisji wspólna strategia w zakresie ochrony interesów i bezpieczeństwa narodowe-
go państw uE powinna uwzględniać zasady ładu korporacyjnego oraz przejrzystości. W odniesieniu 
do ładu korporacyjnego Komisja wskazuje m.in. na konieczność: jasnego podziału obowiązków 
w wewnętrznej strukturze państwowych funduszy majątkowych, opracowania i publikacji strategii 
inwestycyjnej, określającej ogólne cele inwestycji funduszy, oraz strategii zarządzania ryzykiem, a tak-
że zapewnienia niezależności operacyjnej umożliwiającej funduszowi realizację założonych celów. 
Wśród praktyk służących zachowaniu przejrzystości dokument wymienia m.in. coroczne podawanie 
do wiadomości stanu inwestycji oraz struktury aktywów, w szczególności w odniesieniu do inwe-
stycji związanych z przejęciem pakietu większościowego, informowanie o wartości i źródłach akty-
wów funduszu oraz udostępnianie regulacji dotyczących państwowych funduszy majątkowych i za-
sad nadzoru nad nimi w kraju macierzystym funduszu.

zdaniem Komisji wspólna strategia uE powinna być wykorzystana w pracach MFW nad usta-
nowieniem kodeksu postępowania dla państwowych funduszy majątkowych i ich krajów macierzy-
stych, jak również w pracach OCED nad określeniem zasad stosowanych przez kraje, do których tra-
fiają inwestycje, w ich stosunkach z funduszami. 

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

W 2008 r. prace nad regulacjami europejskimi w sektorze usług finansowych w dużej mierze 
były reakcją na kryzys finansowy zapoczątkowany na rynku kredytów hipotecznych subprime w uSA. 
W 2008 r. kryzys rozszerzył się na rynki finansowe i gospodarkę realną we wszystkich częściach świa-
ta i objął również kraje unii Europejskiej. instytucje uE oraz państwa członkowskie podjęły różne 
działania zmierzające do złagodzenia skutków kryzysu i zapobieżenia podobnym zjawiskom w przy-
szłości. Jedną z najważniejszych kwestii było zapewnienie ochrony depozytów bankowych. 15 paź-
dziernika Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowelizacji dyrektywy nr 94/19/WE w spra-
wie systemów gwarancji depozytów. Proponowane zmiany dotyczyły trzech obszarów: wysokości 
gwarancji dla depozytów detalicznych (Komisja zaproponowała podniesienie poziomu gwarancji 
z 20 tys. do 50 tys. euro, a w ciągu roku od wejścia w życie nowelizacji, do 100 tys. euro), zniesienia 
koasekuracji (przed zmianą system gwarancji mógł pokrywać co najmniej 90% depozytów objętych 
systemem gwarancji) oraz terminu wypłaty środków z funduszu gwarancyjnego (termin wypłaty pie-
niędzy deponentów skrócono do 3 dni). 18 grudnia 2008 r. Parlament Europejski przyjął propozycję 
Komisji, wprowadzając dodatkowy przepis rozszerzający zakres deponentów objętych gwarancjami 
o małe i średnie przedsiębiorstwa oraz władze lokalne81.

80  z inicjatywy MFW została powołana Międzynarodowa grupa Robocza ds. państwowych funduszy majątkowych 
z udziałem 26 państw (w tym trzech obserwatorów) mających fundusze tego typu. grupa wypracowała tzw. zasady 
Santiago (Santiago Principles) – zestaw 24 reguł postępowania funduszy majątkowych. Mają one charakter wytycznych 
i powinny być dobrowolnie stosowane przez SWF i państwa powołujące je do życia. zasady te dotyczą trzech obszarów 
funkcjonowania funduszy majątkowych: (1) ram prawnych, celów i koordynacji z polityką makroekonomiczną, (2) ram 
instytucjonalnych i władztwa korporacyjnego (corporate governance), (3) polityki inwestycyjnej i zarządzania ryzykiem. 
zasady Santiago zostały poparte przez MFW, OECD oraz Komisję Europejską. Reguły postępowania wobec SWF z punk-
tu widzenia państwa przyjmującego są przedmiotem prac w ramach OECD. Rada Ministerialna OECD na swoim posie-
dzeniu w dniach 4−5 czerwca 2008 r. przyjęła Deklarację w sprawie funduszy majątkowych i polityki krajów przyjmują-
cych ich inwestycje. W deklaracji tej sformułowano zasady polityki państw przyjmujących inwestycje funduszy majątko-
wych dotyczące: nietworzenia protekcjonistycznych barier dla inwestycji zagranicznych, równego traktowania inwestorów, 
tworzenia przejrzystych i proporcjonalnych do zagrożenia zabezpieczeń niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo 
narodowe i poddawania tych zabezpieczeń weryfikacji i nadzorowi w trakcie ich stosowania.
81  Dyrektywa weszła w życie 16 marca 2009 r.

–

–

–

–

–
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W powszechnej opinii jednym z czynników, który doprowadził do poważnego kryzysu na ryn-
kach finansowych były działania agencji ratingowych. Krytyka dotyczyła błędnej metodyki wysta-
wiania ocen, zawyżania ocen, konfliktu interesów (za ocenę płaci przed jej udzieleniem podmiot, 
który o nią występuje) oraz zbyt wolnej reakcji na problemy na rynku. W związku z tym 12 listopada 
Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych. W projekcie roz-
porządzenia proponuje się m.in. wprowadzenie wymogu rejestracji w Komitecie Europejskich Regu-
latorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) wszystkich agencji ratingowych, których oceny mają 
być wykorzystywane przez banki i zakłady ubezpieczeń w uE82. Ponadto przewiduje się objęcie 
agencji ratingowych nadzorem właściwych krajowych organów nadzoru oraz wprowadzenie wymo-
gów dotyczących postępowania agencji ratingowych w przypadku konfliktu interesów i zapewnia-
jących wysoką jakość ocen, oraz większą przejrzystość działania agencji. Komisja proponuje również, 
aby zobowiązać agencje do ujawnienia założeń i modeli, które były podstawą przyznania oceny, oraz 
do publikacji rocznych sprawozdań finansowych.

W opinii Komisji Europejskiej kryzys finansowy ukazał nieadekwatność i nieskuteczność 
narzędzi kontroli ryzyka zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i instytucji nadzorczych. 
zdaniem Komisji w uE konieczna jest reforma systemu nadzoru, aby zapewnić stabilność systemu 
finansowego i jego efektywne funkcjonowanie. W celu przygotowania reformy 8 listopada prze-
wodniczący Komisji Europejskiej powołał grupę pod przewodnictwem Jacquesa de larosiere’a, 
której zadaniem było opracowanie rekomendacji dotyczących nowych rozwiązań dla nadzoru 
makro- i mikroostrożnościowego w Europie. Rekomendacje mają dotyczyć m.in. organizacji nad-
zoru nad instytucjami finansowymi, zapewniającej stabilność tych instytucji i właściwe funkcjono-
wanie rynków, wzmocnienia europejskiej współpracy w zakresie kontroli stabilności finansowej 
oraz mechanizmów wczesnego ostrzegania i zarządzania kryzysowego. zadaniem grupy było 
również przestawienie zaleceń dotyczących współpracy instytucji nadzorczych w uE z organami 
nadzoru z państw trzecich, mających przyczynić się do ochrony stabilności finansowej na pozio-
mie globalnym. 

Doświadczenia związane z kryzysem finansowym miały wpływ na prace nad nowelizacją 
dyrektyw nr 2006/48/WE i nr 2006/49/WE w sprawie wymogów kapitałowych dla instytucji kredy-
towych. Proponowane zmiany dotyczą m.in. uwzględniania środków pozyskanych z hybrydowych 
instrumentów kapitałowych jako kapitału kategorii i (ang. tier 1 capital), zachowania przez jed-
nostki inicjujące ekspozycji na ryzyko związane z sekurytyzowanymi aktywami oraz powołania kole-
giów nadzorczych83 dla wszystkich transgranicznych grup finansowych. W 2008 r. rozpoczęto rów-
nież przygotowania do kolejnej nowelizacji dyrektyw w sprawie wymogów kapitałowych, tym razem 
dotyczącej rozszerzenia wymogów kapitałowych z tytułu ekspozycji zaliczanych do księgi handlowej 
banku, wzmocnienia wymogów kapitałowych dla złożonych transakcji sekurytyzacji oraz polityki 
banków w zakresie wynagradzania kadry zarządzającej. 

Oprócz działań związanych z kryzysem finansowym w 2008 r. kontynuowano wcześniej zapla-
nowane prace, dotyczące m.in. nowelizacji kilku dyrektyw w obszarze usług finansowych.  
W 2008 r. kontynuowano prace nad nowelizacją dyrektywy uCiTS, mającą na celu usunięcie barier 
administracyjnych związanych z transgranicznym wprowadzaniem do obrotu tytułów uczestnictwa 
uCiTS. Proponuje się, aby rozpoczęcie sprzedaży tytułów uczestnictwa mogło nastąpić bezzwłocznie 
po powiadomieniu przez organ nadzorujący fundusz właściwego organu w państwie członkowskim, 
w którym produkt ma być oferowany. W przypadku funduszy zaliczanych do kategorii uCiTS prze-
widuje się także zastąpienie uproszczonego prospektu emisyjnego przez tzw. kluczowe informacje 
dla inwestorów. Będzie to dokument przedstawiający inwestorom najważniejsze informacje doty-
czące strategii inwestycyjnej funduszu w jasny i zrozumiały sposób.

82  Dyrektywa CRD pozwala na wykorzystywanie ocen ratingowych przygotowywanych przez zewnętrzne instytucje oce-
ny wiarygodności kredytowej przy określaniu wymogów kapitałowych.
83  Są to zespoły prowadzące nadzór nad transgranicznymi grupami finansowymi. Składają się z nadzorców z kraju 
macierzystego, w którym siedzibę ma podmiot dominujący grupy, i krajów goszczących podmioty zależne działające w ra-
mach grupy finansowej. Kolegia takie działają od kilku lat w sposób nieformalny.
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W 2008 r. dobiegały końca prace nad dyrektywą w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency ii). głównym założeniem dyrektywy ma być 
stworzenie systemu wypłacalności lepiej dopasowanego do rzeczywistych ryzyk, z którymi ubez-
pieczyciel ma do czynienia w swej działalności. W projekcie Solvency ii zaproponowano nowe podej-
ście nadzorcze do wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Nowy model zarządzania ryzykiem i wy-
mogi kapitałowe w sektorze ubezpieczeniowym są wzorowane na regulacjach ostrożnościowych, 
przewidzianych w Nowej umowie Kapitałowej i obowiązujących w systemie bankowym, oraz 
uwzględniają rodzaje ryzyka specyficzne dla działalności ubezpieczeniowej.

Ponadto w 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła projekty nowelizacji kilku innych aktów praw-
nych. Jednym z nich jest projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działal-
ności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością84. 
Proponowane zmiany zmierzają do uproszczenia  definicji pieniądza elektronicznego, doprecyzowania 
przepisów dotyczących wykupu posiadanego pieniądza elektronicznego oraz obniżenia wymaganego 
kapitału założycielskiego instytucji pieniądza elektronicznego. KE zaproponowała również nowelizację 
rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych w euro85, przewidującą rozszerzenie na polecenia 
zapłaty (oprócz poleceń przelewu) zasady równych opłat dla płatności transgranicznych i odpowiednich 
płatności krajowych. innym projektem KE jest nowelizacja dyrektywy w sprawie ostateczności rozliczeń 
oraz dyrektywy w sprawie zabezpieczeń finansowych86. Najważniejsze z proponowanych zmian to: obję-
cie rozliczeń nocnych i rozliczeń dokonywanych za pomocą połączeń pomiędzy systemami depozytowo-
-rozliczeniowymi ochroną przewidzianą w dyrektywie w sprawie ostateczności rozliczeń oraz rozszerze-
nie postanowień obu dyrektyw na wierzytelności kredytowe, co ułatwi ich wykorzystywanie jako zabez-
pieczenia w transakcjach transgranicznych.

84  Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez insty-
tucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy nr 2005/60/
WE i nr 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę nr 2000/46/WE, Bruksela 2008, KOM(2008) 627, wersja ostateczna.
85  Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie zastę-
pującego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001, Bruksela 2008, KOM(2008) 640, wersja ostateczna. 
86  Projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku 
papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w od-
niesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych, Bruksela 2008, KOM(2008) 213, wersja ostateczna.
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Na infrastrukturę systemu finansowego składają się instytucje i systemy umożliwiające doko-
nywanie płatności przez uczestników rynku, organizujące obrót instrumentami finansowymi oraz 
umożliwiające rozliczanie i rozrachunek zawartych transakcji. istotnym elementem są systemy 
zapewniające ochronę uczestnikom rynku oraz instytucje poprawiające przejrzystość informacyjną. 
Ważną rolę odgrywają również podmioty regulujące funkcjonowanie systemu finansowego i nad-
zorujące go.

W niniejszym rozdziale przedstawiono najważniejsze zmiany dotyczące infrastruktury polskie-
go rynku finansowego w 2008 r. oraz wskazano kierunki prac związanych z jej rozwojem. Opisano 
także projekty związane z rozwojem infrastruktury europejskiego rynku finansowego.

3.1. Instytucje regulujące i nadzorcze

W 2008 r. instytucjami regulującymi i nadzorującymi funkcjonowanie polskiego systemu finan-
sowego były: Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Komisja Nadzoru Finanso-
wego (KNF).

KNF rozpoczęła swoją działalność 19 września 2006 r., przejmując zadania wykonywane przez 
Komisję Nadzoru ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNuiFE) oraz Komisję Papierów Wartościo-
wych i giełd (KPWig). zgodnie z zapisami ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym1 1 stycznia 
2008 r. KNF przejęła również nadzór nad bankami i instytucjami pieniądza elektronicznego, spra-
wowany do tej pory przez Komisję Nadzoru Bankowego (KNB). Wiązało się to z likwidacją gene-
ralnego inspektoratu Nadzoru Bankowego (giNB), organu wykonawczego KNB. zadania wykonywa-
ne przez giNB od 1 stycznia 2008 r. przejął urząd KNF.

Dnia 21 grudnia 2007 r. podpisane zostało porozumienie między Ministrem Finansów, Pre-
zesem Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Na jego 
mocy powołano Komitet Stabilności Finansowej (KSF). W listopadzie 2008 r. przyjęto natomiast usta-
wę o Komitecie Stabilności Finansowej2, która usankcjonowała funkcjonowanie KSF oraz określiła 
jego zadania i zasady działania na rzecz współpracy w zakresie wspierania i utrzymania stabilności 
krajowego systemu finansowego3.

Ponadto 12 czerwca 2008 r. Bankowy Fundusz gwarancyjny (BFg) i KNF zawarły umowę 
o współpracy i wymianie informacji dotyczących podmiotów działających w polskim sektorze ban-
kowym, niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań obu instytucji4. KNF będzie przekazywać 
BFg m.in.:

zestawienia ocen punktowych przyznawanych poszczególnym bankom,

treść zaleceń poinspekcyjnych (po wyłączeniu informacji stanowiących tajemnicę bankową) 
skierowanych uprzednio do banków objętych postępowaniem naprawczym, korzystających 
z pomocy BFg lub wnioskujących o taką pomoc,

1  ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.u. z 2006 r., nr 157, poz. 1119).
2  ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz.u. z 2008 r., nr 209, poz. 1317).
3  Szerzej na temat KSF w rozdz. 2.
4  Komunikat BFG i KNF z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania umowy o współpracy i wymianie informacji, 
http://www.knf.gov.pl/images/KNF_BFg_12_06_tcm20-8185.pdf.

–

–
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informacje o decyzjach nadzoru dotyczących nałożenia na bank dodatkowego wymogu 
kapitałowego lub zobowiązania banku do zwiększenia funduszy własnych (w odniesieniu 
do banków realizujących programy naprawcze).

BFg będzie natomiast przekazywać KNF m.in.:

ratingi przyznawane poszczególnym bankom w ramach działalności analitycznej BFg,

wyniki kontroli i zalecenia skierowane uprzednio do banków korzystających z funduszu 
pomocowego,

informacje o decyzjach BFg w sprawie udzielenia bankowi pomocy z funduszu pomoco-
wego oraz warunkach, na jakich pomoc ta zostaje udzielona.

KNF i BFg będą również wymieniały przygotowywane w tych instytucjach analizy funkcjono-
wania sektora bankowego. ustalono także, że w sytuacjach, gdy KNF lub BFg uzyskają informacje, 
które w ich przekonaniu są niezbędne do wykonywania przez drugą stronę umowy jej ustawowych 
zadań, przekażą takie informacje z własnej inicjatywy.

W marcu 2008 r. rozpoczął działalność Sąd Polubowny przy KNF, rozstrzygający spory 
pomiędzy uczestnikami polskiego rynku finansowego. Przed Sądem mogą być rozpatrywane spra-
wy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 500 zł, oraz sprawy o prawa niemajątkowe. 
Postępowanie polubowne może być prowadzone wyłącznie po wyrażeniu zgody przez obie stro-
ny sporu. W skład zgromadzenia Ogólnego Arbitrów Sądu Polubownego Przewodniczący KNF 
powołał 38 przedstawicieli nauki i praktyki polskiego rynku finansowego. Na liście mediatorów 
znalazło się 25 osób.

W 2008 r. kontynuowała prace, powołana w 2006 r. przez Ministra Finansów, Rada Rozwoju 
Rynku Finansowego (RRRF), która pełni funkcje opiniodawcze i doradcze w sprawach związanych 
z rozwojem polskiego rynku finansowego. W 2008 r. w ramach RRRF powołano dwie grupy robo-
cze: ds. przeglądu prawa w zakresie możliwości lokowania aktywów otwartych funduszy emerytal-
nych oraz ds. likwidacji utrudnień podatkowych w sektorze instytucji finansowych. Druga z wymie-
nionych grup nie rozpoczęła jednak prac.

3.2. System płatniczy

W 2008 r. działające na polskim rynku systemy płatności w złotych (SORBNET i EliXiR) oraz 
systemy płatności w euro (TARgET2-NBP, SORBNET-EuRO i EuroEliXiR) funkcjonowały sprawnie. 
Obserwowany był wzrost liczby i wartości zleceń realizowanych w tych systemach. Wśród najważ-
niejszych wydarzeń z zakresu funkcjonowania systemu płatniczego w 2008 r. należy wymienić przy-
stąpienie przez NBP, 19 maja 2008 r., do systemu TARgET2 oraz wprowadzenie na polskim rynku, 
28 stycznia 2008 r., paneuropejskiego polecenia przelewu SEPA Credit Transfer.

W 2008 r. banki stopniowo rezygnowały z rozliczania płatności w euro za pośrednictwem 
banków korespondentów i częściej korzystały z systemów SORBNET-EuRO, TARgET2-NBP (T2-NBP) 
i EuroEliXiR. zwiększenie liczby zleceń realizowanych za pomocą tych systemów spowodowało dal-
szy wzrost udziału rozliczanych przez nie płatności w euro w ogólnej liczbie płatności w euro zre-
alizowanych w polskim sektorze bankowym. W styczniu 2007 r. udział ten wyniósł 21,5%, podczas 
gdy w styczniu 2008 r. 24%, a w grudniu 2008 r. już 36%.

3.2.1. Wysokokwotowe rozliczenia międzybankowe

System SORBNET

W systemie SORBNET, służącym do rozliczeń płatności w złotych, według stanu na koniec 
grudnia 2008 r. uczestniczyły: 53 banki, NBP, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) 
oraz Krajowa izba Rozliczeniowa (KiR). W 2008 r. wzrosła zarówno wartość obrotów w tym syste-

–

–

–

–
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mie, jak i liczba zleceń (wykres 3.1). W iV kwartale 2008 r. w systemie SORBNET rozliczono łącznie 
441 987 zleceń o wartości 10,7 bln zł. Średnio dziennie realizowano 7016 zleceń, a średnia wartość 
zlecenia wyniosła 24,1 mln zł. W strukturze wartości obrotów wg typów operacji dominowały roz-
rachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich (wykres 3.2), w tym głównie międzybankowych. 
Wiązało się to z obserwowanym w latach 2003−2007 systematycznym wzrostem wartości trans-
akcji zawieranych przez nierezydentów na rynku OTC instrumentów nominowanych w złotych (m.
in. na kasowym rynku walutowym, swapów walutowych, obligacji skarbowych). Transakcje te są roz-
liczane w systemie SORBNET za pośrednictwem banków korespondentów. Średnie dzienne obroty 
wynikające z międzybankowych zleceń klientowskich wzrosły z 32 mld zł w 2003 r. do około 
70 mld zł w 2007 i 2008 r.

System TARGET2-NBP

19 maja 2008 r. NBP przystąpił, w ramach trzeciej, ostatniej grupy migracyjnej banków cen-
tralnych5, do uruchomionego w 2007 r. systemu TARgET2 (T2) – paneuropejskiego systemu RTgS 

5  Szerzej na temat procesu przechodzenia z systemu TARgET do systemu T2 w: Rozwój systemu finansowego w Polsce 
w 2007 r. Warszawa 2008, NBP.

Wykres 3.1. Kwartalna wartość obrotów brutto i liczba zleceń przetwarzanych w systemie 
SORBNET w latach 2005–2008
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służącego do rozliczania wysokokwotowych płatności w euro. Wiązało się to z uruchomieniem sys-
temu T2-NBP, polskiego komponentu systemu T2, oraz przeniesieniem rachunku NBP z Banku Włoch 
na wspólną platformę techniczną systemu T2 (SSP, Single Shared Platform)6. Bezpośrednimi uczest-
nikami systemu T2-NBP w dniu jego uruchomienia zostały cztery podmioty: NBP oraz trzy banki 
komercyjne. KiR, KDPW oraz 24 banki, które były w tym okresie uczestnikami systemu SORBNET-
-EuRO, uzyskały dostęp do systemu T2-NBP za pośrednictwem systemu SORBNET-EuRO. W kolejnych 
miesiącach 2008 r. nie zmienił się skład uczestników bezpośrednich systemu T2-NBP, rozpoczęto 
natomiast prace nad umożliwieniem przejścia na platformę SSP kolejnemu bankowi uczestniczące-
mu w systemie SORBNET-EuRO. W 2008 r. przystąpiono także do prac związanych z przeniesieniem 
rozrachunku systemu EuroEliXiR bezpośrednio na platformę SSP oraz zapoczątkowano prace nad 
wypracowaniem koncepcji przeniesienia rozrachunku płatności pochodzących z systemu KDPW,  
które obecnie są dokonywane w systemie SORBNET-EuRO.

Od uruchomienia systemu T2-NBP w maju 2008 r. odnotowano duży wzrost liczby i wartości 
transakcji rozliczonych w tym systemie (wykres 3.3). W iV kwartale 2008 r. w systemie T2-NBP roz-
liczono 83 927 zleceń o łącznej wartości 44,3 mld euro. Średnio dziennie realizowano 1311 zleceń, 
a średnia wartość zlecenia wyniosła 527,5 tys. euro. Większość stanowiły zlecenia transgraniczne: 
97% ogółu obrotów i 90% ogółu liczby zleceń.

Przystąpienie NBP do systemu T2 rozpoczęło czteroletni okres przejściowy, który powinien 
zakończyć się nie później niż w maju 2012 r. W tym czasie NBP będzie mógł pośredniczyć w rozli-
czeniach w systemie T2 za pośrednictwem systemu SORBNET-EuRO funkcjonującego w środowisku 
krajowym jako element systemu T2. zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ban-
ki centralne są zobligowane do zaprzestania pośredniczenia w przeprowadzaniu rozliczeń na plat-
formie SSP po zakończeniu czteroletniego okresu przejściowego. Po tym okresie banki korzystające 
z pośrednictwa NBP będą musiały podjąć decyzję, czy dokonywać rozliczeń w euro bezpośrednio na 
platformie SSP, czy za pośrednictwem innego banku będącego uczestnikiem bezpośrednim systemu 
T2. zakończenie okresu przejściowego będzie bowiem związane z zamknięciem systemu SORBNET-
-EuRO. Rozliczenia płatności dokonywane w tym systemie przejmie w większości system T2-NBP, 
a system SORBNET-EuRO zostanie przekształcony w wewnętrzną aplikację NBP. Będzie ona służyć 
do obsługi operacji, które nie muszą być przeprowadzane na platformie SSP.

6  Wspólna platforma, na którą w ramach systemu T2 zostały przeniesione rozliczenia z krajowych systemów RTgS (Real 
Time Gross Settlement), RTgS to system płatności, w którym rozrachunek dokonywany jest na bazie brutto w czasie  
rzeczywistym.

Wykres 3.3. Miesięczna wartość obrotów brutto w systemie TARGET2-NBP w 2008 r.1

1 System TARgET2-NBP zaczął funkcjonować 19 maja 2008 r.
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System SORBNET-EURO

System SORBNET-EuRO, służący do rozliczeń wysokokwotowych transgranicznych i krajowych 
płatności w euro, do 19 maja 2008 r. funkcjonował jako część paneuropejskiego systemu TARgET. Wraz 
z zamknięciem systemu TARgET stał się elementem systemu T2 działającym w środowisku krajowym. Do 
18 maja 2012 r. za jego pośrednictwem możliwy jest dostęp do systemu T2 (rysunek 3.1).

uczestnikami systemu SORBNET-EuRO według stanu na koniec 2008 r. było 31 banków, NBP, 
KDPW i KiR. W 2008 r. wartość obrotów w tym systemie znacznie wzrosła (wykres 3.4). W iV kwar-
tale 2008 r. w systemie SORBNE T-EuRO rozliczono 57 295 zleceń o łącznej wartości 21,0 mld euro. 
Średnio dziennie realizowano 895 zleceń, a średnia wartość zlecenia wyniosła 365,8 tys. euro. Więk-
szość stanowiły zlecenia transgraniczne: 86% ogółu obrotów i 96% ogółu liczby zleceń.

znaczny wzrost wartości obrotów w systemie SORBNET-EuRO począwszy od iV kwartału 
2007 r. wiązał się z uruchomieniem 19 listopada 2007 r. systemu T2, który umożliwił bankom zagra-
nicznym rezygnację z rozliczania płatności w euro za pośrednictwem banków korespondentów. Taka 
zmiana sposobu dokonywania płatności wynikała m.in. z niższych opłat za realizację zleceń w T2 niż 
w systemie TARgET, rozszerzenia funkcji systemu T2 w porównaniu z systemem TARgET, w szcze-
gólności w zakresie zarządzania płynnością, oraz większej dostępności systemu T2, przejawiającej 
się w różnorodnych formach uczestnictwa. Na spadek obrotów w systemie SORBNET-EuRO w ii 
połowie 2008 r. duży wpływ miało uruchomienie systemu T2-NBP. Od maja 2008 r. wzrost liczby 

Rysunek 3.1. Struktura systemu TARGET2-NBP
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Wykres 3.4. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie SORBNET-EURO w latach 
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1 Bez uwzględnienia wartości kredytu śróddziennego. System SORBNET-EuRO zaczął działać 7 marca 2005 r.
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i wartości zleceń w euro był bowiem głównie generowany przez trzy banki będące uczestnikami bez-
pośrednimi systemu T2-NBP. Banki krajowe będą sukcesywnie przenosiły rozliczenia płatności w eu-
ro z systemu SORBNET-EuRO do systemu T2-NBP, co będzie powodować zmiany wartości obrotów 
w tych systemach.

3.2.2. Systemy płatności detalicznych

System ELIXIR

Rozliczenia międzybankowe w złotych wynikające ze zleceń klientowskich przeprowadzane za 
pośrednictwem KiR są realizowane w systemie EliXiR. Na koniec 2008 r. bezpośrednimi uczestnika-
mi wymiany zleceń płatniczych w tym systemie były, podobnie jak w 2007 r., 53 banki (w tym NBP). 
W 2008 r. ogólna liczba transakcji rozliczanych za pośrednictwem KiR zwiększyła się w porównaniu 
z 2007 r. o 10,3%, a wartość obrotów o 9,2% (wykres 3.5). W iV kwartale 2008 r. w systemie  
EliXiR realizowano średnio 4,91 mln zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia 
wyniosła 2681 zł (w 2007 r. 2 745 zł).

System EuroELIXIR

Na koniec 2008 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 2008 r. znacznie wzrosła wartość obrotów w tym systemie, o 67,8% 
w porównaniu z 2007 r. (wykres 3.6). W iV kwartale 2008 r. w systemie EuroEliXiR realizowano 
średnio 16,6 tys. zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 4812 euro. Naj-
większy udział, zarówno w wartości obrotów, jak i liczbie zleceń, miały zlecenia transgraniczne otrzy-
mane (46,9% wartości obrotów i 64,4% liczby zleceń w iV kwartale 2008 r.).

W pierwszym okresie uczestnictwa Polski w systemie T2 rozrachunek zleceń pochodzących 
z systemu EuroEliXiR będzie się odbywał za pośrednictwem systemu SORBNET-EuRO. W połowie 
2009 r. ma on zostać przeniesiony bezpośrednio do systemu T27. W związku z tym w 2008 r. w KiR 
prowadzone były prace mające na celu przeniesienie rozrachunku zleceń z systemu EuroEliXiR bez-
pośrednio na platformę SSP: opracowano szczegółowy harmonogram migracji oraz rozpoczęto pra-
ce analityczne dotyczące aspektów technicznych i formalnoprawnych funkcjonowania systemu.

Od 28 stycznia 2008 r. KiR umożliwiła obsługę w systemie EuroEliXiR paneuropejskiego pole-
cenia przelewu (SEPA Credit Transfer, SCT), jednego z głównych elementów projektu SEPA realizo-

7  Przeniesienie rozrachunku zleceń z systemu EuroEliXiR bezpośrednio na platformę SSP nastąpiło 8 czerwca 2009 r.

Wykres 3.5. Kwartalna wartość obrotów brutto i kwartalna liczba zleceń w systemie ELIXIR 
w latach 2005−2008
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wanego na rynku europejskim8. Do rozliczania płatności za pomocą nowego instrumentu przystą-
piło sześciu uczestników systemu EuroEliXiR: NBP oraz pięć banków komercyjnych. Na koniec grud-
nia 2008 r. obsługę paneuropejskiego polecenia przelewu oferowało już 19 banków, z których 
13 (w tym NBP) miało możliwość zarówno wysyłania, jak i odbierania zleceń płatniczych w formacie 
SCT, natomiast sześć jedynie zdolność do odbierania tych zleceń. Od momentu uruchomienia obsłu-
gi SCT liczba przetworzonych zleceń systematycznie rosła. W grudniu 2008 r. rozliczono ponad 
95 tys. zleceń, podczas gdy w czerwcu 2008 r. niecałe 50 tys. W ogólnej liczbie zleceń SCT domi-
nowały płatności transgraniczne (blisko 98% w grudniu 2008 r.).

Dnia 8 grudnia 2008 r. EBA Clearing, operator systemów STEP2 i EuRO19, przeniósł rozrachu-
nek transgranicznych poleceń przelewu w euro w standardzie SEPA (zleceń SCT) z systemu EuRO1 
bezpośrednio do systemu T210 (jednocześnie pozostawiając rozrachunek przelewów niebędących 
w standardzie SEPA w systemie EuRO1). Wymagało to opracowania i wdrożenia nowych zasad roz-
rachunku zleceń SCT kierowanych z systemu EuroEliXiR do systemu STEP2. Przeniesienie rozrachun-
ku SCT bezpośrednio do systemu T2 (z ominięciem systemu EuRO1) umożliwiło skrócenie czasu nie-
zbędnego dla dokonania tego rozrachunku.

W ramach wdrażania SEPA na polskim rynku w 2008 r. w KiR prowadzono również prace nad 
wprowadzeniem drugiego paneuropejskiego instrumentu płatniczego – polecenia zapłaty SEPA 
(SEPA Direct Debit, SDD). M.in. pytano banki czy zamierzają oferować ten instrument, a także roz-
poczęto analizę modeli implementacji. Termin udostępnienia rozliczeń SDD w systemie EuroEliXiR 
ustalono na połowę 2010 r. Ostateczny termin uruchomienia tego instrumentu zależy jednak od 
wprowadzenia do polskiego prawa dyrektywy o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (Pay-
ment Services Directive, PSD11), co powinno nastąpić do 1 listopada 2009 r., ale przede wszystkim 
od zainteresowania banków nowym instrumentem płatniczym12.

8  Szerzej na temat projektu SEPA w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r. Warszawa, listopad 2008, NBP, 
s. 78–79.
9  STEP2 to system rozliczeń detalicznych w euro mający status paneuropejskiej izby rozliczeniowej. EuRO1 to system płat-
ności wysokokwotowych rozliczający krajowe i transgraniczne płatności w euro.
10  Rozrachunek zleceń STC następuje w komponencie systemu T2 prowadzonym przez EBC, tj. w systemie T2-EBC.
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  grupa robocza ds. polecenia zapłaty przy zBP zadecydowała w kwietniu 2009 r., że polskie banki, ze względu na 
brak uwarunkowań biznesowych, nie będą oferować swoim klientom instrumentu SDD do czasu wejścia Polski do strefy 
euro. Oznacza to, że określony przez KiR wstępny termin (połowa 2010 r.) zostanie, z powodu braku zapotrzebowania 
na ww. produkt w sektorze bankowym, przesunięty do czasu przyjęcia przez Polskę waluty euro, chyba że zmienią się 
w tym względzie preferencje środowiska bankowego.

Wykres 3.6. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie EuroELIXIR w latach 2005−20081

1  System EuroEliXiR w zakresie zleceń krajowych rozpoczął funkcjonowanie 7 marca 2005 r., a w zakresie zleceń transgranicznych 30 maja 2005 r.
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Agencje pośrednictwa finansowego

zdecydowana większość płatności masowych w Polsce ma formę gotówkową. Najpopularniej-
szym miejscem dokonywania płatności przez konsumentów jest Poczta Polska, często korzystają tak-
że z punktów obsługi klienta prowadzonych przez odbiorców płatności oraz dobrze rozwiniętej ban-
kowej sieci oddziałów. Na rynku płatności masowych obecne są również agencje pośrednictwa finan-
sowego (punkty finansowe), które działają na rynkach lokalnych, jak też rozwijają sieci punktów kaso-
wych na obszarze całego kraju. Korzystanie z usług agencji pośrednictwa finansowego przyjmujących 
wpłaty na rachunki bankowe deklaruje 13% ankietowanych konsumentów (wykres 3.7). Do tej for-
my płatności konsumentów przekonują głównie: niski koszt, dogodna lokalizacja, możliwość szyb-
kiego dokonania transakcji oraz dogodne godziny otwarcia punktów przyjmujących wpłaty13. 

W 2008 r. obserwowano dalszy wzrost wartości i liczby transakcji dokonywanych w agencjach 
pośrednictwa finansowego (tabela 3.1). Nie zmieniła się istotnie liczba podmiotów zajmujących się 
przyjmowaniem wpłat na rachunki bankowe (firm przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe, 
w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Na koniec roku wyniosła ona 137 
(136 w 2007 r.). liczba punktów obsługi wzrosła natomiast w 2008 r. do 12 tys. z 10,4 tys. rok 
wcześniej14.

Tabela 3.1. Wartość i liczba transakcji dokonywanych w agencjach pośrednictwa finansowego 
w latach 2005−2008

2005 2006 2007 2008

Wartość transakcji (w mln zł) 3 694,6 4 177,1 5 558,6 6 197,1

Liczba transakcji (w mln szt.) 31,9 39,3 46,6 49,8

Źródło: NBP.

Działalności agencji pośrednictwa finansowego nie nadzoruje żadna instytucja. W 2007 r. 
została uchwalona dyrektywa o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (PSD), która określa 
katalog usług płatniczych oraz wprowadza nową kategorię dostawców tych usług − instytucje płat-
nicze, za które na polskim rynku można uznać m.in. agencje pośrednictwa finansowego. zgodnie 
z postanowieniami dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek wyznaczenia organów wła-
ściwych do udzielania zezwoleń i nadzoru nad instytucjami płatniczymi. Data wprowadzenia posta-

13  Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju – raport z badań, Warszawa 2008, urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14  Dane zrewidowane w porównaniu do zamieszczonych w raporcie Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r. 
Warszawa, listopad 2008 r., NBP.

Wykres 3.7. Rynek płatności masowych − sposoby opłacania rachunków przez konsumentów

uwagi: 

1. Pytanie zadane w ankiecie brzmiało: W jaki sposób i jak często opłaca Pan(i) rachunki?

2. Badanie zostało przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w okresie od 19 do 23 lipca 
2007 r. na ogólnopolskiej grupie 1 000 gospodarstw domowych za pomocą wywiadów bezpośrednich z osobami odpowiedzialnymi za 
opłacanie rachunków w ramach projektu Transition Facility nr 2004/016-829.02.04 „System ochrony konsumentów”.

Źródło: Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju – raport z badań, Warszawa 2008, urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.
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nowień dyrektywy PSD do krajowych porządków prawnych została określona na 1 listopada 2009 r. 
W 2008 r. trwały prace analityczne i legislacyjne nad wdrożeniem dyrektywy PSD na polskim rynku.

3.3. Infrastruktura rynku instrumentów finansowych

Na infrastrukturę rynku instrumentów finansowych składają się instytucje organizujące obrót 
instrumentami finansowymi i podmioty rozliczające transakcje. W Polsce obrót instrumentami finan-
sowymi odbywa się na rynkach organizowanych przez giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
(gPW), rynkach organizowanych przez spółkę MTS-CeTO oraz na Warszawskiej giełdzie Towarowej 
(WgT). infrastrukturę depozytowo-rozliczeniową stanowią: 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 roz-
liczaniem transakcji terminowych zawieranych na tej giełdzie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

W marcu 2008 r. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) przedstawiło strategię prywatyzacji 
gPW15. zakładała ona prywatyzację gPW w dwóch etapach. Pierwszy etap, zaplanowany na 2008 r., 
miał się składać się z dwóch równoległych ofert, w których Skarb Państwa zamierzał sprzedać łącz-
nie 47,82% akcji gPW. 19% akcji gPW miało zostać zaoferowanych inwestorom w ofercie publicz-
nej w transzach instytucjonalnej i indywidualnej. Pozostałe akcje (28,82%) miały zostać zaoferowa-
ne instytucjom finansowym, będącym aktywnymi uczestnikami polskiego rynku kapitałowego. Dru-
gi etap prywatyzacji gPW miał być zakończony w ciągu roku – trzech lat po zakończeniu etapu 
pierwszego. W zależności od przebiegu i oceny pierwszego etapu prywatyzacji, tj. powstałej struk-
tury akcjonariatu gPW, sytuacji rynkowej w Polsce i regionie oraz sytuacji na rynkach międzynarodo-
wych (w szczególności zależnie od dalszego rozwoju i powodzenia aliansów między giełdami zagra-
nicznymi) MSP miało wybrać jeden z możliwych wariantów dalszej prywatyzacji gPW. Miały to być: 
kolejna oferta publiczna, dalsza sprzedaż inwestorom niebranżowym, sprzedaż inwestorowi lub 
inwestorom branżowym (przez wejście gPW do aliansu giełdowego) bądź rozwiązanie hybrydowe, 
łączące niektóre z powyższych wariantów.

Pod koniec 2008 r. trwały jednak prace nad uaktualnieniem programu prywatyzacji mające na 
celu jego lepsze dostosowanie do planowanej ekspansji gPW w Europie Środkowo-Wschodniej i do 
zmieniających się warunków na globalnych rynkach finansowych. Dnia 8 stycznia 2009 r. MSP przy-
jęło uaktualnioną wersję programu prywatyzacji gPW16, zgodnie z którą główni inwestorzy bran-
żowi zostaną zaproszeni do złożenia oferty na 73,82% akcji gPW (samodzielnie lub w konsorcjum 
z inwestorem finansowym). Wybrany inwestor branżowy ma zostać zobowiązany do realizacji stra-
tegii, której celem będzie umocnienie i rozwój gPW jako najważniejszego rynku w regionie. MSP 
zastrzegło sobie również możliwość sprzedaży inwestorowi branżowemu lub konsorcjum pakietu 
akcji mniejszego niż 73,82%, jednak powyżej 51% akcji, a także możliwość sprzedaży do 22,82% 
akcji członkom giełdy (lokalnym i zdalnym). zgodnie ze założeniami w wyniku transakcji MSP zacho-
wa udział w akcjonariacie gPW na poziomie 25% + 1 akcja. zakończenie prywatyzacji przewiduje 
się za 2−3 lata, jednak zależy ono również od daty rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wnio-
sku Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmia-
nie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw17.

15  Podsumowanie Strategii Pierwszego Etapu Prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 
Warszawa, 12 marca 2008 r., Ministerstwo Skarbu Państwa.
16  Kolegium MSP przyjęło uaktualnioną strategię prywatyzacji GPW S.A., komunikat MSP z 8 stycznia 2009 r., http://pry-
watyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/196/5716/Kolegium_MSP_przyjelo_uaktualniona_strategie_prywatyzacji_gPW_SA.html.
17  ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 
64-A), która została skierowana przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego 23 września 2008 r., zawiera m.in. zapi-
sy umożliwiające wypłatę dywidendy z akcji gPW.
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W kwietniu 2008 r. gPW podpisała porozumienia o współpracy z trzema rynkami giełdowymi 
na Tajwanie: Taiwan Futures Exchange (TAiFEX), Taiwan Stock Exchange (TSEC) oraz greTai Securities 
Market (gTSM). Celem zawartych umów jest nawiązanie współpracy umożliwiającej m.in. wpro-
wadzenie do obrotu na gPW akcji spółek tajwańskich w formule podwójnych notowań (dual-listing), 
tworzenie nowych produktów inwestycyjnych, jak również wymianę doświadczeń i informacji mię-
dzy tymi rynkami. W lipcu 2008 r. sfinalizowano ponadto transakcję nabycia przez gPW 25% akcji 
ukraińskiej giełdy iNNEX.

W kwietniu 2008 r. przy gPW powołana została Rada Edukacji i Ładu informacyjnego, której 
celem jest promowanie oraz upowszechnianie zasad dobrej praktyki w zakresie publicznych wypo-
wiedzi o sytuacji na rynku instrumentów finansowych, upowszechnianie właściwego rozumienia 
istoty rynku kapitałowego i inwestowania na nim oraz usprawnianie komunikacji między spółkami 
publicznymi a inwestorami. W grudniu 2008 r. Rada przyjęła projekt dokumentu Dobre praktyki pro-
fesjonalnych uczestników rynku kapitałowego w zakresie wypowiedzi publicznych, który został 
następnie poddany konsultacjom publicznym.

Rynek regulowany

Od 1 stycznia 2008 r. na rynku regulowanym gPW obowiązują nowe zasady ładu korporacyj-
nego − Dobre praktyki spółek notowanych na GPW. Nowy dokument zastąpił zasady zawarte w do-
tychczas obowiązującym dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 200518.

W marcu 2008 r. gPW wprowadziła również nowy segment rynku giełdowego o nazwie lista 
Alertów. Akcje mogą zostać zakwalifikowane do tego segmentu, gdy ogłoszono upadłość emitenta 
lub występuje bardzo wysoka zmienność cen akcji19. Akcji z tego segmentu nie uwzględnia się przy 
ustalaniu indeksów giełdowych; są one notowane w systemie kursu jednolitego. Na koniec 2008 r. 
w segmencie lista Alertów notowane były cztery spółki.

Od 2008 r. spółki, których akcje zostały zaklasyfikowane do poszczególnych segmentów ryn-
ku regulowanego mogą być kwalifikowane do Programu wspierania płynności lub strefy niższej płyn-
ności. Program ten został wprowadzony przez gPW w lipcu 2008 r. i jest przeznaczony dla spółek, 
których obrót akcjami cechuje się małą płynnością. uczestniczący w Programie wspierania płynności 
emitenci są zobowiązani do zawarcia umowy z animatorem emitenta20, prowadzenia sekcji relacji 
inwestorskich na własnej stronie internetowej oraz aktywnego korzystania z sekcji relacji inwestor-
skich na stronie internetowej gPWinfoStrefa. W przypadku gdy średnia wartość transakcji akcjami 
danej spółki będzie niższa niż 50 tys. zł na sesję i jednocześnie średnia liczba transakcji będzie niż-
sza niż 10 transakcji na sesję, a spółka nie przystąpi do Programu wspierania płynności, zostanie 
przyporządkowana do Strefy niższej płynności. Ewentualna kwalifikacja spółki do Strefy niższej płyn-
ności następuje co kwartał. Akcje emitenta zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności są usuwane 
z portfela indeksów giełdowych, przenoszone do notowań w systemie notowań jednolitych oraz 
oznaczone w serwisach informacyjnych giełdy i Cedule giełdy Warszawskiej.

W 2008 r. nastąpiła ponadto zmiana w przebiegu sesji giełdowych21. Od 1 września sesje gieł-
dowe na rynku akcji (notowania ciągłe) rozpoczynają się o godzinie 9.00 (wcześniej o 9.30), a na 
rynku instrumentów pochodnych o godz. 8.30 (przedtem o 9.00). Powodem wprowadzenia tych 

18  uchwała nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu giełdy (z późn. zm.). Szerzej na temat nowych zasad ładu korporacyjnego w: Rozwój sys-
temu finansowego w Polsce w 2007 r., Warszawa, listopad 2008, NBP.
19  Dotyczy to m.in. akcji spółek, których średni kurs w ostatnim kwartale przed zakwalifikowaniem do segmentu lista 
Alertów był niższy niż 50 gr, a także akcji spółek, w odniesieniu do których zarząd giełdy uznał, że za ich zakwalifikowa-
niem do segmentu lista Alertów przemawia interes uczestników obrotu giełdowego − uchwała nr 159/2007 zarządu 
giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 marca 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia seg-
mentów rynku regulowanego, zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów oraz zasad obliczania wartości rynkowej 
emitentów giełdowych i ustalania liczby akcji w wolnym obrocie.
20  Podmiot, który na podstawie umowy z emitentem zobowiązuje się do wspomagania płynności danego instrumentu 
finansowego przez składanie zleceń kupna i sprzedaży tego instrumentu.
21  uchwała nr 479/2008 zarządu giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w spra-
wie zmiany Szczegółowych zasad Obrotu giełdowego.
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zmian było dostosowanie godzin obrotu na rynku regulowanym gPW do standardów obowiązują-
cych na innych giełdach europejskich.

Rynek NewConnect

Od 30 sierpnia 2007 r. gPW, oprócz regulowanego rynku giełdowego prowadzi nieregulowa-
ny rynek akcji NewConnect zorganizowany w formule alternatywnego systemu obrotu (ASO)22,  
który jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu.

Dnia 1 września 2008 r. na rynku NewConnect zmieniono harmonogram sesji23, podobnie jak 
na rynku regulowanym. Od tego dnia notowania ciągłe na rynku NewConnect rozpoczynają się 
o godzinie 9.00 (do tej pory o  9.30). Wprowadzono również możliwość zawierania transakcji pakie-
towych24, co umożliwia inwestorom przeprowadzanie dużych transakcji bez wpływu na cenę akcji25. 
W październiku 2008 r. zadebiutowała pierwsza zagraniczna spółka (z Czech). W grudniu 2008 r. 
pierwsza spółka z rynku NewConnect zadebiutowała na rynku regulowanym gPW. 

Dnia 31 października 2008 r. zarząd gPW przyjął zasady ładu korporacyjnego obowiązujące 
na rynku NewConnect: Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect oraz Dobre praktyki 
autoryzowanych doradców NewConnect26. Oba dokumenty obowiązują od 1 stycznia 2009 r., jed-
nak przez pierwszy rok będą funkcjonowały w formie rekomendacji. Od 2010 r. emitenci akcji noto-
wanych na rynku NewConnect będą zobowiązani do publikacji, wraz z raportem rocznym, opisowe-
go raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego; zakres raportu określi gPW. Auto-
ryzowani doradcy zostaną zobowiązani do przedstawiania w corocznym sprawozdaniu z działalno-
ści informacji na temat stosowania zasad zawartych w Dobrych praktykach.

W 2008 r. zarząd gPW przeprowadził również ocenę działalności autoryzowanych doradców 
rynku NewConnect27. Autoryzowanych Doradców oceniano w czterech grupach w okresie od 20 
sierpnia do 15 grudnia 2008 r. Kryteria oceny obejmowały m.in. jakość portfela wprowadzanych 
przez autoryzowanych doradców spółek (m.in. zmienność kursu, wskaźnik płynności, liczba wpro-
wadzonych spółek), jakość emisji portfela wprowadzanych spółek (m.in. wartość pozyskanego kapi-
tału, rozproszenie emisji wśród inwestorów na rynku pierwotnym w emisji prywatnej, kierowanie 
ofert do inwestorów kwalifikowanych, koszt emisji) oraz jakość wykonywania obowiązków przez 
autoryzowanych doradców (m.in. jakość dokumentu informacyjnego oraz raportów bieżących 
i okresowych, ocena stosowania przez autoryzowanych doradców dobrych praktyk, ocena współ-
pracy z nimi). 

Rynki organizowane przez spółkę MTS-CeTO

Spółka MTS-CeTO jest organizatorem Rynku MTS Poland oraz Rynku Papierów Wartościowych 
CeTO (RPW CeTO). W 2008 r. na rynku MTS Poland nie zmieniła się liczba uczestników – wyniosła 
ona 31 podmiotów, wśród których było 14 zagranicznych instytucji finansowych. W segmencie 
instytucjonalnym, uruchomionym 19 grudnia 2007 r., w dalszym ciągu funkcjonował jeden inwe-
stor kwalifikowany. Na koniec 2008 r. status członka rynku RPW CeTO miało 12 instytucji finanso-
wych (podobnie jak w 2007 r.), a status uczestnika mogącego dokonywać obrotu instrumentami 
finansowymi jedynie na własny rachunek miały dwie instytucje (tak jak w 2007 r.).

22  Szerzej na temat ASO i zasad funkcjonowania rynku NewConnect w: Rozwój systemu finansowego w Polsce 
w 2007 r., Warszawa, listopad 2008, NBP.
23  uchwała nr 554/2008 zarządu giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 lipca 2008 r.
24  uchwała nr 749/2008 zarządu giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2008 r.
25  zgodnie z Regulaminem rynku NewConnect transakcje pakietowe na tym rynku zawierane są poza systemem noto-
wań ciągłych oraz notowań jednolitych w czasie sesji giełdowej oraz poza nią. zawieranie tych transakcji umożliwia inwe-
storom zakup i sprzedaż na rynku NewConnect dużych pakietów akcji (o wartości ponad 100 000 zł) bez znacznego wpły-
wu na ich cenę rynkową.
26  uchwała nr 795/2008 zarządu giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r.
27  Komunikat zarządu giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lipca 2008 r. (NewConnect), http://
www.newconnect.pl/index.php?page=archiwum&ph_main_content_start=show&ph_main_content_cmn_id=1966.
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W maju 2008 r. rozpoczął prace Komitet Doradczy ds. rozwoju Rynku MTS Poland. został on 
powołany w celu poszerzenia współpracy spółki MTS-CeTO z uczestnikami rynku w sprawach doty-
czących jego rozwoju, w tym w zakresie: zmian regulacji obowiązujących na rynku, tworzenia 
nowych produktów i usług, rozwiązywania problemów dotyczących działania uczestników, funk-
cjonowania systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych oraz wypracowania koncepcji 
docelowej struktury rynku. Członkami Komitetu są przedstawiciele 10 uczestników rynku MTS 
Poland, którzy w 2007 r. osiągnęli najwyższe obroty.

W czerwcu 2008 r. zarząd gPW, największego akcjonariusza MTS-CeTO (31,15% udziału w ka-
pitale zakładowym), zwrócił się do banków i domów maklerskich – innych akcjonariuszy MTS-CeTO 
– z ofertą nabycia lub zbycia akcji tej spółki. gPW wyraziła zamiar nabycia akcji MTS-CeTO w liczbie 
umożliwiającej określenie i zapewnienie realizacji strategii rozwoju tej spółki. Wiążące oferty sprze-
daży akcji MTS-CeTO na rzecz gPW przedstawili akcjonariusze, których udział w kapitale zakładowym 
wynosił łącznie 36,32%. zarząd gPW zapowiedział, że po otrzymaniu zgody KNF na sfinalizowanie 
transakcji przedstawi założenia strategii rozwoju spółki. W 2008 r. gPW wyraziła również zamiar 
przejęcia akcji MTS-CeTO od włoskiej spółki MTS (25% udziału w kapitale zakładowym).

Warszawska Giełda Towarowa

W 2008 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. W dalszym ciągu niejasna była podstawa prawna obrotu instrumentami finan-
sowymi na WgT28. Warszawska giełda Towarowa nie miała bowiem zezwolenia na prowadzenie 
giełdy towarowej29.

Rejestr Papierów Wartościowych

Na koniec 2008 r. rachunki bonów skarbowych w RPW miało 55 banków, BFg i KDPW, nato-
miast w obrocie bonami pieniężnymi uczestniczyło 50 banków oraz BFg. Dane dotyczące liczby oraz 
wartości zarejestrowanych w RPW transakcji, których przedmiotem były bony skarbowe i bony pie-
niężne przedstawia tabela 3.2.

Tabela 3.2. Liczba i wartość zarejestrowanych w RPW transakcji bonami skarbowymi i bonami 
pieniężnymi w latach 2004−2008

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

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Bony skarbowe 72,8 27,2 12,6 13,4 1 262,6 504,8 180,8 613,6

Bony pieniężne 2,4 1,6 1,5 0,9 1 162,7 1 137,0 1 106,2 645,4

uwagi:
1. liczba transakcji dla rynku wtórnego.
2. Wartość transakcji obejmuje rynek pierwotny i wtórny.
Źródło: NBP.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Według stanu na koniec 2008 r. uczestnikami bezpośrednimi KDPW było 68 podmiotów 
(w 2007 r. 63 podmioty): 61 instytucji krajowych oraz siedem instytucji zagranicznych (Europejski 
Bank inwestycyjny, jedna firma inwestycyjna oraz pięć instytucji kredytowych). W 2008 r. do 552 
wzrosła liczba emitentów zarejestrowanych w KDPW (na koniec 2007 r. było ich 454): 517 emi-
tentów krajowych i 35 emitentów zagranicznych. W 2008 r., m.in. w wyniku spadku cen na rynku 
akcji, liczba operacji zaewidencjonowanych w KDPW zmniejszyła się do 14,5 mln (z 19,4 mln 
w 2007 r.). Spadła również wartość operacji zaewidencjonowanych w KDPW (wykres 3.8). W 2008 r. 

28  Komentarz do art. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.05.121.1019) w: M. Dul, 
R. Jastrzębski, Giełdy towarowe. Komentarz, Warszawa 2006, Dom Wydawniczy ABC.
29  Serwis internetowy Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/komisja_i_urzad_komisji/ ostrzezenia_
publiczne/index.html.
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w KDPW kontynuowano prace nad wprowadzeniem Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowe-
go (NSDR). Termin wdrożenia NSDR zaplanowano na połowę 2009 r.30

Wprowadzenie NSDR pozwoli na zwiększenie liczby operacji rozliczeniowych możliwych do 
przeprowadzenia w ciągu jednego dnia (wzrośnie ona z 300 tys. obecnie do około 1 mln) oraz 
umożliwi automatyzację procesów (np. procesu weryfikacji przebiegu transakcji czy wystawiania 
przez uczestników KDPW instrukcji rozliczeniowych). uruchomienie nowego systemu pozwoli także 
na wdrożenie międzynarodowych standardów wymiany danych pomiędzy KDPW, uczestnikami 
KDPW oraz zagranicznymi partnerami (za pomocą komunikatów SWiFT) oraz na wprowadzenie 
nowej struktury kont depozytowych i funkcji umożliwiającej wstępne zestawianie instrukcji rozlicze-
niowych (pre-matching).

W roku 2008 r. konieczne było ograniczenie przygotowań do udostępnienia platformy rozli-
czeniowej dla instrumentów rynku niepublicznego ze względu na prowadzenie intensywnych prac 
nad wdrożeniem Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego, zarówno w sferze informatycz-
nej, jak i regulacyjnej.

W dniu 27 listopada 2008 r. KDPW i Towarowa giełda Energii (TgE) podpisały akt notarialny 
w sprawie utworzenia izby Rozliczeniowej giełd Towarowych SA (iRgT). iRgT ma zajmować się roz-
liczaniem wszystkich transakcji zawieranych na TgE. Rozpoczęcie działalności operacyjnej iRgT zapla-
nowano na 2009 r.

Izba Rozliczeniowa WGT

W 2008 r. nie zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu izby Rozliczeniowej WgT, która speł-
nia zadania związane z rozliczaniem transakcji terminowych zawartych na WgT. W 2008 r. status 
członka rozliczającego WgT miało sześć podmiotów, przy czym członkostwo jednego podmiotu było 
zawieszone.

3.4. Projekty europejskie dotyczące infrastruktury rynku finansowego

W 2008 r. na rynku europejskim były realizowane projekty, które silnie wpływają na funkcjo-
nowanie infrastruktury polskiego rynku finansowego. Dotyczą one systemu płatniczego (TARgET2 
oraz SEPA), a także systemu rozrachunku papierów wartościowych (eliminacja tzw. barier giovanni-
niego31). Przygotowywane są również rozwiązania, które w przyszłości będą miały wpływ na funk-

30  NSDR zaczął funkcjonować 3 sierpnia 2009 r.
31  W 1996 r. przy KE została powołana grupa ekspertów pod przewodnictwem Alberto giovanniniego, która w listo-
padzie 2001 r. opublikowała raport pt. Rozwiązania w zakresie transgranicznego rozliczania i rozrachunku w Unii 
Europejskiej (tzw. pierwszy Raport giovanniniego). W raporcie zidentyfikowano 15 barier efektywnego rozrachunku trans-
akcji transgranicznych w uE. Sposoby usunięcia tych barier opisano w kolejnym raporcie, z kwietnia 2003 r., pt. Drugi 
raport na temat rozwiązań w zakresie rozliczeń i rozrachunku (tzw. drugi Raport giovanniniego).

Wykres 3.8. Wartość operacji zaewidencjonowanych w KDPW w latach 2001−2008

Źródło: KDPW.
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cjonowanie podmiotów obecnych na polskim rynku finansowym. Są to: projekt TARgET2-Securities 
oraz propozycja EBC dotycząca zarządzania instrumentami finansowymi stanowiącymi zabezpiecze-
nie w operacjach kredytowych Eurosystemu (Collateral Central Bank Management, CCBM2).

System TARGET2

W dniu 19 listopada 2007 r. został uruchomiony system T232. Przystąpienie poszczególnych 
państw uE do systemu T2 zostało podzielone na trzy etapy: pierwsze osiem przeniosło rozliczenia 
na platformę SSP 19 listopada 2007 r., kolejne siedem 18 lutego 2008 r., a ostatnia grupa krajów, 
w tym Polska, 19 maja 2008 r. Do maja 2008 r. systemy TARgET i T2 funkcjonowały równolegle. 
Dnia 19 maja 2008 r. system T2 ostatecznie zastąpił istniejący od 1999 r. system TARgET.

W systemie TARgET2 oprócz EBC w 2008 r. uczestniczyły banki centralne 20 krajów uE, w tym 
obligatoryjnie 15 krajów należących do strefy euro i pięciu krajów, które nie wprowadziły wspólnej 
waluty i uczestniczyły w tym systemie na zasadzie dobrowolności.

Projekt SEPA – Jednolity Obszar Płatności w Euro

SEPA jest projektem, w ramach którego na koniec 2008 r. w 31 krajach Europy (27 państwach 
unii Europejskiej oraz islandii, lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii) były wprowadzane trzy paneu-
ropejskie instrumenty płatnicze (SEPA Credit Transfer, SCT, SEPA Direct Debit, SDD oraz SEPA Card 
Framework, SCF). Realizację projektu SEPA zaplanowano w trzech etapach. W czerwcu 2006 r. 
zakończyła się trwająca od stycznia 2004 r. faza projektowania standardów dotyczących instru-
mentów płatniczych oraz standardów rozliczeń. Do końca grudnia 2007 r. uczestnicy rynku finan-
sowego mieli przygotować się do stosowania nowych instrumentów i standardów rozliczeń. Celem 
ostatniego etapu, którego zakończenie zaplanowano na koniec 2010 r., są wdrożenie oraz stop-
niowe zastępowanie narodowych instrumentów płatniczych instrumentami SEPA.

zgodnie z harmonogramem realizacji SEPA 28 stycznia 2008 r.33 na rynku europejskim wpro-
wadzono polecenie przelewu SEPA (SCT). Tego dnia banki będące uczestnikami schematu polecenia 
przelewu SEPA udostępniły usługę SCT swoim klientom. Od 2008 r. rozpoczął się także okres przej-
ściowy przeznaczony na dostosowywanie kart płatniczych do zasad SEPA. uruchomienie polecenia 
zapłaty SEPA nie było możliwe, gdyż wymaga wdrożenia do krajowych porządków prawnych państw 
uE dyrektywy o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (PSD), co powinno nastąpić najpóźniej 
do 1 listopada 2009 r.

Projekt TARGET2-Securities

W 2008 r. trwały prace nad uruchomieniem platformy T2S, która ma umożliwiać rozrachunek 
w euro w pieniądzu banku centralnego34 transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe35. 
Oczekuje się, że docelowo platforma T2S stanie się jedynym dostawcą podstawowych usług rozra-
chunkowych dla centralnych depozytów papierów wartościowych w Europie36.

W kwietniu 2008 r. zakończyły się, trwające od grudnia 2007 r., konsultacje rynkowe doty-
czące wymagań użytkowników T2S (User Requirements) oraz metodyki analizy kosztów i korzyści 
związanych z funkcjonowaniem T2S. W maju 2008 r. EBC wystosował do centralnych depozytów 
oficjalną propozycję przystąpienia do platformy T2S. Większość depozytów ze strefy euro wyraziła 
poparcie dla projektu, a także gotowość korzystania z platformy T2S oraz podpisania umów o uczest-

32  Szerzej na temat systemu T2 w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r. Warszawa, luty 2008, NBP.
33  zmiana daty wprowadzenia SCT z 1 na 28 stycznia 2008 r. pozwoliła uniknąć potencjalnych dodatkowych proble-
mów technicznych związanych z rozpoczęciem nowego roku.
34  Rozrachunek w pieniądzu banku centralnego oznacza, że transfer funduszy związany z transakcją opiera się na zmia-
nie sald w księgach banku centralnego. Projekt T2S zakłada, że będzie również możliwe przeprowadzenie rozrachunku 
w pieniądzu banku centralnego w walutach innych niż euro.
35  Szerzej na temat architektury i założeń T2S w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., Warszawa, luty 
2008, NBP.
36  European Central Bank, T2S User Requirements. Management Summary, 12 December 2007.
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nictwo w platformie T2S do końca i kwartału 2009 r.37 W lipcu 2008 r. EBC przyjął dokument okre-
ślający wymagania użytkowników, a także, na podstawie odpowiedzi otrzymanych od centralnych 
depozytów podjął ostateczną decyzję o uruchomieniu prac nad projektem. zadanie zbudowania 
platformy T2S powierzono czterem bankom centralnym – francuskiemu, hiszpańskiemu, niemieckie-
mu i włoskiemu. Kolejne etapy prac zaplanowano na lata 2009–2013, a uruchomienie T2S na 
ii kwartał 2013 r. (tabela 3.3).

Równolegle z konsultacjami dotyczącymi metodyki analizy kosztów i korzyści związanych 
z funkcjonowaniem T2S EBC przeprowadził wśród centralnych depozytów38 oraz wybranych poten-
cjalnych użytkowników T2S ankietę na temat wpływu uruchomienia T2S na ich funkcjonowanie. 
Koszty budowy platformy T2S w latach 2008–2013 zostały wycenione na 203 mln euro, a roczne 
koszty funkcjonowania tej platformy w latach 2013–2019 na 65–104 mln euro39. Oszacowano rów-
nież potencjalne oszczędności, jakie mogłoby przynieść uruchomienie platformy T2S. gdyby zaczę-
ła funkcjonować już w 2007 r., opłaty pobierane przez centralne depozyty za rozrachunek jednej 
transakcji wynosiłyby wtedy średnio od 26 do 57 eurocentów. Obecnie wysokość takich opłat waha 
się od 62 do 73 eurocentów.

Tabela 3.3. Harmonogram uruchomienia platformy TARGET2-Securities

Faza projektu Czas Działania

Faza przygotowawcza czerwiec 2006 
– czerwiec 
2008

• przedstawienie projektu utworzenia platformy T2S
• analiza możliwości zrealizowania przedstawionego projektu
•  rozpoczęcie publicznych konsultacji dotyczących wymagań użytkowników  

(User Requirements)
•  rewizja wymogów użytkowników oraz złożenie oferty centralnym depozytom papierów 

wartościowych

Faza specyfikacji czerwiec 
2008 – 
I kwartał 2010

•	 decyzja o uruchomieniu T2S (po otrzymaniu odpowiedzi od centralnych depozytów)
•	 przygotowanie dokumentu zawierającego ogólne zasady działania platformy T2S
•	 przygotowanie projektów kontraktów z centralnymi depozytami
•	 	zakończenie przygotowania dokumentów zawierających szczegółowe zasady działania 

platformy T2S

Faza projektu Czas

Faza budowy II kwartał 2010 – II kwartał 2012

Faza testów III kwartał 2012 – II kwartał 2013

Faza migracji II kwartał 2013 – I kwartał 2014
uruchomienie – II kwartał 2013

Źródło: EBC.

Odpowiedź na wystosowaną przez EBC w maju 2008 r. propozycję przystąpienia do platformy 
T2S przedstawił także Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych40. Władze KDPW oceniły, że na 
razie nie ma powodów natury biznesowej przystąpienia KDPW do projektu T2S ze względu na niski 
poziom transgranicznych rozrachunków w euro oraz brak przesłanek by wykorzystywać platformę 
T2S do rozrachunków w rodzimej walucie. zaznaczono jednocześnie, że opinia ta może się zmienić 
po doprecyzowaniu zasad funkcjonowania nowego rozwiązania oraz w zależności od decyzji o przy-
stąpieniu Polski do strefy euro.

Projekt CCBM2

W 2008 r. kontynuowano prace nad uruchomieniem systemu CCBM2 (Collateral Central Bank 
Management), który ma zastąpić funkcjonujący obecnie zdecentralizowany system CCBM (Corre-
spondent Central Banking Model). System CCBM2 ma umożliwiać bankom centralnym strefy euro 

37  Obecnie zakłada się, że podpisanie Contractual agreement for development phase and framework agreement for 
operational phase nastąpi w pierwszym kwartale 2010.
38  Ankietą zostały objęte centralne depozyty krajów strefy euro oraz Danii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
39  Szerzej na temat kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania platformy T2S w: European Central Bank, T2S 
Economic Impact Assessment, 7 May 2008.
40  Odpowiedź ta jest dostępna w serwisie internetowym Europejskiego Banku Centralnego, http:// www.ecb.int/paym/
t2s/pdf/t2s_csd_responses/t2s_response_kdpw.pdf?4cd14e23ec7689aef510165a17f5ed0c.
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akceptowanie zabezpieczenia ustanawianego w ramach operacji otwartego rynku oraz operacji kre-
dytowych Eurosystemu na papierach wartościowych wyemitowanych zarówno w kraju, jak i za gra-
nicą, z wykorzystaniem jednej platformy technicznej41.

W lutym 2008 r. rozpoczęto konsultacje rynkowe dotyczące wymagań użytkowników CCBM2 
(User Requirements). Wyniki konsultacji wzięto pod uwagę, formułując ostateczną wersję tego doku-
mentu, przedstawioną w lipcu 2008 r. Również w lipcu 2008 r. EBC podjął ostateczną decyzję o uru-
chomieniu projektu CCBM2. zadanie technicznego przygotowania oraz prowadzenia tego systemu 
powierzono dwóm bankom centralnym: belgijskiemu oraz holenderskiemu. zaplanowano, że uru-
chomienie systemu powinno nastąpić wcześniej lub wraz z uruchomieniem platformy T2S, a więc 
najpóźniej w drugim kwartale 2013 r.

Wszystkie trzy systemy, projektowane lub już działające na szczeblu europejskim: T2 do roz-
liczeń pieniężnych, T2S do rozrachunku papierów wartościowych oraz CCBM2 do zarządzania zabez-
pieczeniami, wzajemnie się uzupełniają i z tego względu uzasadniona jest harmonizacja dostępu 
uczestników do usług świadczonych w ramach tych systemów. W tym celu w 2008 r. rozpoczęto 
również prace nad koncepcją wspólnego interfejsu (Eurosystem Single Interface, ESi) dla tych  
systemów.

Eliminacja barier Giovanniniego

W 2008 r. na rynku europejskim trwały również prace nad eliminacją tzw. barier giovanninie-
go, odnoszących się do funkcjonowania systemów rozrachunku papierów wartościowych. Działania 
były m.in. prowadzone na poziomie Komisji Europejskiej, także w komitetach: CESAME42, lCg43, 
FiSCO44 oraz innych grupach roboczych.

Mandat CESAME wygasł w czerwcu 2008 r., w związku z czym w celu kontynuacji prac nad 
usuwaniem barier w rozliczeniach i rozrachunku transakcji transgranicznych powołano nową grupę 
– CESAME ii. Jako podsumowanie czteroletniego okresu funkcjonowania CESAME na jesieni 2008 r. 
opublikowany został raport opisujący prace w zakresie eliminacji barier dotyczących wymogów tech-
nicznych i praktyk rynkowych45. W 2008 r. lCg opublikowała drugi z kolei raport, który zawiera 
rekomendacje w zakresie harmonizacji prawa regulującego transgraniczny obrót papierami warto-
ściowymi przechowywanymi przez instytucje pośredniczące w tym obrocie oraz wykonywanie praw 
z papierów wartościowych46. W grudniu 2008 r. Rada ECOFiN zarekomendowała Komisji Europej-
skiej pilne przygotowanie rozwiązań prawnych na podstawie rekomendacji zawartych w raporcie 
lCg. Trwało także wdrażanie opublikowanych w 2007 r. rekomendacji FiSCO w zakresie eliminacji 
barier podatkowych.

W lipcu 2008 r. komitet CESR47 otrzymał zadanie zidentyfikowania narodowych przepisów 
regulujących funkcjonowanie systemów rozrachunku papierów wartościowych w poszczególnych 
państwach uE i odnoszących się do możliwości ustanawiania połączeń pomiędzy systemami funk-

41  Szerzej na temat systemu CCBM oraz założeń systemu CCBM2 w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., 
Warszawa, listopad 2008, NBP.
42  Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Expert group została powołana przez KE w 2004 r. jako grupa 
doradzająca w kwestiach integracji europejskich systemów rozrachunku papierów wartościowych.
43  legal Certainty group została powołana przez KE w 2005 r. Celem jej działania jest analizowanie barier i niejasności 
prawnych utrudniających harmonizację europejskich systemów rozrachunku papierów wartościowych.
44  Fiscal Compliance group została powołana przez KE w 2005 r. w celu opracowania sposobów pokonania barier 
podatkowych utrudniających rozliczenie i rozrachunek transakcji transgranicznych w uE.
45  The work of the Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Experts’ Group (“CESAME” Group). Solving the 
industry Giovannini Barriers to post-trading within the EU, CESAME Report, 28 November 2008, http://ec.europa.eu/inter-
nal_market/financial-markets/docs/cesame/cesame_report_en.pdf.
46  Second Advice of the Legal Certainty Group. Solutions to Legal Barriers related to Post-Trading within the EU, legal 
Certainty group, August 2008, http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/ 2ndadvice_final_
en.pdf.
47  Committee of European Securities Regulators, komitet zrzeszający nadzorców rynków papierów wartościowych 
poszczególnych państw uE, funkcjonuje w ramach poziomu iii procesu lamfalusy’ego (procesu stanowienia prawa ryn-
ku finansowego uE), a także jako organ konsultacyjny KE.
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cjonującymi w różnych krajach. Niezależnie od tego zadania CESR wystosuje również do KE poradę 
dotyczącą zidentyfikowanych różnic prawnych, które powodują problemy z ustanawianiem takich 
połączeń48, na podstawie zapytań o utworzenie połączenia, formułowanych zgodnie z kodeksem 
Code of Conduct for Clearing and Settlement49. W ramach grupy roboczej ESBC-CESR wznowiono 
prace nad standardami funkcjonowania systemów rozrachunku papierów wartościowych i central-
nych partnerów rozliczeniowych50. W kwietniu 2008 r. KE przedstawiła ponadto propozycję zmian 
w dwóch dyrektywach: w sprawie ostateczności rozliczeń w systemach płatności i systemach roz-
rachunku papierów wartościowych (Settlement Finality Directive) oraz w sprawie ustanawiania 
zabezpieczeń finansowych (Financial Collateral Arrangements Directive)51.

Do eliminacji barier giovanniniego przyczynia się także stosowanie przez uczestników rynku 
postanowień kodeksu Code of Conduct for Clearing and Settlement oraz zasad wprowadzonych 
przez dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFiD); w przyszłości duże znacze-
nie będzie również miało uruchomienie systemu T2S.

3.5. Systemy ochrony uczestników rynku

W 2008 r. nie zmieniły się zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego Funduszu gwarancyj-
nego, systemów ochrony uczestników rynku kapitałowego, Funduszu gwarancyjnego sektora fun-
duszy emerytalnych oraz funduszu zabezpieczającego rozliczenie transakcji zawartych w alternatyw-
nym systemie obrotu.

W marcu 2008 r. został ogłoszony Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego52 – zbiór 16 ogól-
nych zasad, którymi powinny się kierować instytucje rynku finansowego, w szczególności w relacjach 
z klientami. Kanon powstał w wyniku współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających podmioty oferu-
jące produkty i usługi finansowe, organizacji reprezentujących interesy klientów, innych instytucji rynko-
wych oraz przy udziale ekspertów ze środowiska akademickiego. KNF podjęła uchwałę rekomendującą 
instytucjom finansowym przyjęcie postanowień Kanonu, jednak w 2008 r. ich stosowanie zadeklarowało 
niewiele organizacji zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W 2008 r. dokonano nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu gwarancyjnym53. Zmiany 
objęły m.in. zasady finansowania BFg oraz obliczania obowiązkowej opłaty rocznej wnoszonej przez 
banki na rzecz BFg, a także zasady udzielania przez NBP kredytu dla BFg. Podniesiony został rów-
nież limit gwarancji depozytów. Od 28 listopada 2008 r. środki zgromadzone w banku przez jed-
nego deponenta gwarantowane są w 100% do wysokości równowartości w złotych 50 tys. euro54. 
Podniesienie limitu gwarancji depozytów wynikało z realizacji postanowień Rady ds. gospodarczych 
i Finansowych – ECOFiN55 podjętych na początku października 2008 r.

48  Formal mandate to CESR for technical advice on identifying regulatory arrangements for post-trading infrastructures 
and advising on possible solutions in terms of bridging any potential differences in these arrangements, 28.07.2008, 
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/clearing/2008_07_28_ cesr_mandate_en.pdf.
49  Szerzej na temat kodeksu Code of Conduct for Clearing and Settlement w: Rozwój systemu finansowego w Polsce 
w 2007 r., Warszawa, listopad 2008, NBP.
50  W 2004 r. grupa robocza ESBC-CESR opublikowała dokument zawierający standardy dotyczące systemów rozrachun-
ku papierów wartościowych (Standards for securities clearing and settlement systems in the European Union). Podjęte 
następnie prace nad standardami funkcjonowania centralnych partnerów rozliczeniowych zostały zawieszone w 2005 r.
51  Szerzej na ten temat w rozdz. 2.2.
52  Serwis internetowy Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/images/komunikat_Kanon_13_03_08_
tcm20-7085.pdf.
53  Szerzej na temat nowelizacji ustawy o BFg w rozdz. 2.
54  ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu gwarancyjnym (Dz.u. z 2008 r., 
nr 209, poz. 1315).
55  W dniu 7 października 2008 r. Rada ds. gospodarczych i Finansowych – ECOFiN przyjęła deklarację o podniesieniu 
minimalnej gwarantowanej kwoty depozytów bankowych do wysokości co najmniej 50 tys. euro.
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Program Ochrony Oszczędności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

Program Ochrony Oszczędności SKOK-ów realizowany jest przez dwie instytucje: Kasę Krajową 
SKOK oraz Towarzystwo ubezpieczeń Wzajemnych (TuW) SKOK. W 2008 r. podniesiona została war-
tość środków pieniężnych zgromadzonych przez członków SKOK-ów, które są objęte obowiązkiem 
ubezpieczenia w TuW SKOK. Od 14 października 2008 r. obowiązkiem ubezpieczenia objęto środki 
stanowiące równowartość w złotych 50 tys. euro (wcześniej równowartość w złotych 22,5 tys. euro).

Obowiązkowy system rekompensat KDPW

W 2008 r., w związku z ogłoszeniem upadłości Wgi Domu Maklerskiego SA, dokonano 
wypłat z obowiązkowego systemu rekompensat KDPW. W lutym 2008 r. syndyk masy upadłościowej 
Wgi DM przedstawił KDPW listę inwestorów uprawnionych do rekompensaty. KDPW przyjął listę, 
zatwierdził terminarz wypłat rekompensat oraz przekazał syndykowi kwotę 30,3 mln zł na wypłaty 
rekompensat dla 1 054 klientów Wgi DM. W kwietniu 2008 r. syndyk przedstawił uzupełniającą listę 
inwestorów uprawnionych do rekompensaty. W związku z tym KDPW przekazał syndykowi kwotę 
578,7 tys. zł dla 15 kolejnych klientów Wgi DM.

3.6. Instytucje zwiększające przejrzystość informacyjną

Biuro Informacji Kredytowej

W 2008 r. w systemie wymiany informacji BiK, w którym są gromadzone, przetwarzane i dys-
trybuowane dane o historii kredytowej klientów indywidualnych banków i SKOK-ów, uczestniczyło 
48 banków komercyjnych (w tym banki zrzeszające banki spółdzielcze) oraz Krajowa Spółdzielcza 
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. liczba raportów kredytowych udostępnionych przez BiK wzro-
sła w 2008 r. o 28% w porównaniu z poprzednim rokiem, sporządzono również więcej ocen sco-
ringowych (wykres 3.9).

Od 28 października 2008 r. działa również system międzybankowej wymiany informacji o przed-
siębiorstwach, System informacji BiK – Przedsiębiorca. umowy na wymianę danych zostały podpisane 
z trzema bankami, co pozwoliło na rozpoczęcie przekazywania przez nie danych do tego systemu. 
W ramach Systemu informacji BiK – Przedsiębiorca wymieniane będą informacje o różnych formach 
zobowiązań, m.in. kredytach inwestycyjnych i obrotowych, zobowiązaniach osób fizycznych z tytułu 
zabezpieczeń kredytów gospodarczych, gwarancjach i poręczeniach bankowych czy kredytach udzie-
lanych rolnikom indywidualnym w związku z finansowaniem rozwoju ich gospodarstw. zakres pod-
miotowy wymiany danych w ramach Systemu informacji BiK – Przedsiębiorca będzie obejmować  
m.in.: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby wykonujące wolne zawody, przed-
siębiorstwa, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje oraz gminy i wspólnoty mieszkaniowe.

Wykres 3.9. Liczba raportów kredytowych oraz ocen scoringowych udostępnianych przez BIK 
w latach 2001−2008

Źródło: BiK.
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Dane przekazywane w ramach Systemu informacji BiK – Przedsiębiorca powinny ułatwić ban-
kom i SKOK-om ocenę zdolności kredytowej i wiarygodności przedsiębiorstw. Dla klientów może to 
oznaczać łatwiejszy dostęp do produktów bankowych, a także uproszczenie procedur kredytowych 
i skrócenie czasu rozpatrywania wniosków. Dane gromadzone przez BiK mogą być również przy-
datne do szacowania parametrów ryzyka w ramach stosowanej przez banki metody wewnętrznych 
ratingów przy obliczaniu wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego.

Instytucje oceniające ryzyko inwestycyjne podmiotów (agencje ratingowe)

W Polsce zarejestrowana była jedna agencja ratingowa – Fitch Polska. W 2008 r. nadała ona 
ratingi pięciu nowym podmiotom (czterem miastom i jednemu województwu) oraz rating emisji 
euroobligacji Rzeczypospolitej Polskiej. Na koniec 2008 r. rating nadany przez Fitch Polska miało pięć 
emisji obligacji (w tym dwie emisje obligacji przychodowych) oraz następujące podmioty: 10 ban-
ków, cztery województwa, 21 miast, pięć przedsiębiorstw (w tym jedno przedsiębiorstwo leasin-
gowe), dwa zakłady ubezpieczeń oraz Rzeczpospolita Polska jako kraj. W przyszłości na funkcjono-
wanie agencji ratingowych na polskim rynku może wpłynąć ewentualne przyjęcie rozporządzenia 
w sprawie agencji ratingowych, którego projekt Komisja Europejska przedstawiła w listopadzie 
2008 r.56

56  Szerzej na temat projektu rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych w rozdz. 2.2.
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instytucje finansowe

4 .1 . Banki1

zaburzenia na rynkach finansowych oraz zmiany w otoczeniu gospodarczym, które nastą-
piły na skutek nasilenia się światowego kryzysu finansowego po upadku banku lehman Brothers 
(m.in. pogorszenie się perspektyw rozwoju gospodarczego w Polsce, silna deprecjacja złotego oraz 
ograniczenie płynności w wielu segmentach rynku pieniężnego, zwiększenie premii za ryzyko kre-
dytowe na rynku lokat międzybankowych i związany z nimi wzrost kosztów finansowania), miały 
znaczny wpływ na rozwój sektora bankowego. ze względu na istotne pogorszenie warunków 
funkcjonowania banków w iV kwartale konieczne jest analizowanie rozwoju sektora bankowego 
w Polsce w 2008 r. w podziale na dwa okresy. 

W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. w sektorze bankowym utrzymywały się tendencje 
obserwowane w poprzednim roku. Dynamicznie rozwijała się akcja kredytowa, szczególnie w seg-
mencie kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych, udzielanych gospodar-
stwom domowym. Jakość portfela kredytowego banków była nadal bardzo wysoka, ale ze wzglę-
du na szybki przyrost aktywów nastąpił spadek średniego współczynnika wypłacalności w sektorze 
bankowym. Dużo większe tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego niż depozytów 
od tego sektora powodowało pogłębianie się luki finansowania. Dynamiczny rozwój akcji kredy-
towej zadecydował o historycznie wysokich zyskach sektora bankowego w pierwszych trzech 
kwartałach roku.

Po upadku banku inwestycyjnego lehman Brothers we wrześniu 2008 r. na światowych ryn-
kach finansowych nastąpił wzrost ryzyka kredytowego kontrahenta. W polskim sektorze banko-
wym przeważają podmioty będące częścią zagranicznych grup finansowych, dlatego konsekwen-
cją tych wydarzeń było znaczne ograniczenie limitów kredytowych nakładanych wzajemnie na sie-
bie przez banki działające w Polsce. W rezultacie odnotowano wyraźny spadek płynności na kra-
jowym rynku pieniężnym (w szczególności na rynku lokat międzybankowych, na którym  
w iV kwartale zawierano prawie wyłącznie transakcje O/N i T/N oraz na rynku fx swap). istotnie 
ograniczyło to możliwości finansowania na rynku i zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym 
z tytułu kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych oraz spowodowało wzrost 
kosztów działalności banków. W sytuacji znacznego spadku obrotów na krajowym rynku pie-
niężnym NBP wprowadził tzw. Pakiet zaufania, w ramach którego m.in. umożliwił bankom pozy-
skiwanie środków w złotych w operacjach repo oraz w walutach obcych w transakcjach fx swap. 
Ponadto niektóre banki działające w Polsce otrzymały wsparcie płynnościowe od banków macie-
rzystych. W ramach działań antykryzysowych rząd przygotował zmiany w ustawie o Bankowym 
Funduszu gwarancyjnym2. ich wprowadzenie spowodowało podwyższenie od 27 listopada 2008 r. 
limitu gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 50 tys. euro przy 
rezygnacji z zasady koasekuracji – środki te są objęte 100-procentową gwarancją. Wspomniane 
działania zwiększyły możliwości pozyskania przez banki płynności w złotych oraz pozwoliły im 
domykać otwartą pozycję walutową wynikającą z portfela kredytów mieszkaniowych. Spadek 
płynności na krajowym rynku pieniężnym oraz ograniczone, na skutek wzrostu awersji do ryzyka, 

1  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, dane o sektorze bankowym w 2008 r. zostały zaczerpnięte z bazy danych sprawozdaw-
czych 24.08.2009 r. Dane za lata wcześniejsze mogą się różnić od prezentowanych w poprzednim raporcie, ponieważ 
uwzględniają korekty przekazane przez banki.
2  ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu gwarancyjnym (Dz.u. z 2009 r., nr 711, poz. 84).
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możliwości pożyczania środków na rynkach zagranicznych spowodowały, że banki komercyjne 
w Polsce poszukiwały bardziej stabilnych źródeł finansowania i w iV kwartale 2008 r. zaczęły sil-
nie konkurować o depozyty gospodarstw domowych. O determinacji banków i silnej konkurencji 
o stabilne środki może świadczyć to, że część z nich oferowała depozyty terminowe, których opro-
centowanie przewyższało stawki WiBOR.

Na skutek nasilenia globalnego kryzysu finansowego i oznak recesji u głównych partnerów 
handlowych naszego kraju w iV kwartale 2008 r. wzrosła niepewność co do skali spowolnienia 
wzrostu gospodarczego w Polsce. Obawy o przyszłą sytuację finansową potencjalnych kredyto-
biorców były głównym powodem wyraźnego zaostrzania kryteriów i warunków udzielania kre-
dytów przez banki3. Na wzrost ryzyka kredytowego wpłynęła także silna deprecjacja złotego, któ-
ra nastąpiła w ii połowie roku. Osłabienie złotego wiązało się bowiem ze wzrostem obciążenia 
dochodów kredytobiorców spłatą kredytu, ale efekt ten był neutralizowany spadającymi stopami 
procentowymi za granicą. zaostrzenie polityki kredytowej wynikało również z pogarszania się 
sytuacji kapitałowej niektórych banków oraz dążenia do ograniczenia dodatniej luki finansowania. 
Dla większości banków ważniejsze stało się zapewnienie stabilnego finansowania już zgromadzo-
nych aktywów oraz dysponowanie kapitałami na pokrycie ryzyka wynikającego z ich działalności 
niż wzrost akcji kredytowej i udziału w rynku usług bankowych. W rezultacie tempo wzrostu kre-
dytów dla podmiotów niefinansowych uległo spowolnieniu, zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw. 
Spowolnienie akcji kredytowej obserwowane w iV kwartale 2008 r. nie pozostało bez wpływu na 
wynik finansowy sektora bankowego, który istotnie się pogorszył. Spadek zyskowności banków 
był spowodowany istotnym wzrostem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości kredytów oraz 
odpisów z tytułu utraty wartości należności wynikających z opcji walutowych wystawianych przez 
przedsiębiorstwa.

Na funkcjonowanie banków w 2008 r. wpłynęło także wejście przepisów uchwały nr 9/2007 
KNB z 13 marca 2007 r. w sprawie ustalania przez banki wiążących norm płynności. Wprowadziła 
ona minimalne wymagania jakościowe i ilościowe w zakresie zarządzania ryzykiem płynności4. 
uchwała zobowiązała banki m.in. do utrzymywania i monitorowania płynności płatniczej na pozio-
mie dostosowanym do rozmiarów i rodzaju działalności, z uwzględnieniem urealnionych terminów 
zapadalności i wymagalności, przeprowadzania oceny stopnia finansowania stabilnymi fundusza-
mi i analizy koncentracji depozytów, monitorowania niedopasowania terminów płatności oraz pro-
gnozowania wpływu i wypływu środków pieniężnych.

4.1.1. Ewolucja wielkości i struktury sektora bankowego

W 2008 r. aktywa sektora bankowego zwiększyły się o 30,7% i na koniec grudnia osiągnęły 
wartość 1 038,8 mld zł (wykres 4.1.1). Wzrost ten wynikał przede wszystkim z dynamicznej akcji 
kredytowej banków w segmencie kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w trzech 
pierwszych kwartałach 2008 r. Na tempo wzrostu aktywów banków wpłynęło także osłabienie 
złotego w ii połowie 2008 r. Przy założeniu stałego kursu złotego z końca 2007 r. tempo wzrostu 
aktywów sektora bankowego w 2008 r. wyniosłoby 25%.

Podobnie jak w poprzednich latach znacznie szybciej rosły aktywa banków komercyjnych niż 
aktywa banków spółdzielczych. Najszybciej rozwijały się średnie banki komercyjne, które prowa-
dziły aktywną politykę kredytową, oraz oddziały instytucji kredytowych. udział banków spół-
dzielczych w aktywach sektora bankowego w 2008 r. zmniejszył się i wyniósł 5,4% (7,9% z ban-
kami zrzeszającymi). 

Na koniec grudnia 2008 r. działalność operacyjną w Polsce prowadziło 70 banków komer-
cyjnych, w tym 52 banki krajowe oraz 18 oddziałów instytucji kredytowych. liczba banków komer-
cyjnych z przewagą kapitału prywatnego zwiększyła się o dwa podmioty – działalność operacyjną 
rozpoczęły dwa nowe banki (Alior Bank i Allianz Bank Polska). Działalność podjęły także cztery 

3  Szerzej w: Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – I kwartał 
2009 r., Warszawa 2009, NBP.
4  Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., Warszawa 2008, NBP, rozdz. 2.
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oddziały instytucji kredytowych: Banco Espirito Santo de investimento, Skandinaviska Enskilda Ban-
ken, BNP Paribas Securities Services limited oraz DEPFA Bank.

W sektorze banków spółdzielczych kontynuowane były procesy konsolidacyjne. W 2008 r. 
liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się o dwa podmioty i na koniec grudnia wyniosła 579 
(tabela 4.1.1). istotne osłabienie złotego w ii połowie roku spowodowało, że część banków spół-
dzielczych (77 na koniec roku) nie spełniała wynikającego z Traktatu Akcesyjnego obowiązku 
posiadania minimum 1 mln euro funduszy własnych5. Jednak zaliczenie zysków za 2008 r. do fun-
duszy własnych sprawiłoby, że większość tych banków osiągnęłaby obowiązkowe minimum fun-
duszy własnych. Wszystkie banki spółdzielcze były nadal zrzeszone w trzech bankach zrzeszają-
cych6, z wyjątkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, który od lat funkcjonuje 
samodzielnie. 

Struktura własnościowa

zmiany w akcjonariacie banków, które nastąpiły w 2008 r., dotyczyły przede wszystkim pod-
miotów z przewagą kapitału zagranicznego i nie miały istotnego wpływu na strukturę własnościo-
wą całego sektora bankowego. Skarb Państwa nadal kontrolował cztery banki: bezpośrednio BgK, 
w którym miał 100% akcji, i PKO BP SA (51,5%), a pośrednio także Bank Pocztowy SA oraz Bank 
Ochrony Środowiska SA. Łączny udział banków kontrolowanych przez Skarb Państwa w aktywach 
sektora bankowego wyniósł 17,3%.

udział banków z przewagą kapitału zagranicznego (w tym oddziałów instytucji kredyto-
wych) w aktywach sektora bankowego zwiększył się o 1,5 pkt proc. i na koniec roku wyniósł 
72,4%. główną przyczyną tego wzrostu był przyrost aktywów oddziałów instytucji kredytowych, 
a także rozpoczęcie działalności operacyjnej przez dwa banki ze 100-procentowym udziałem kapi-
tału zagranicznego (Alior Bank oraz Allianz Bank). udział aktywów oddziałów instytucji kredyto-
wych w aktywach sektora bankowego zwiększył się z 4,3% do 5,4%. Pod względem sumy bilan-
sowej znaczenie oddziałów instytucji kredytowych w polskim systemie bankowym było zatem 
takie samo jak banków spółdzielczych.

Sieć placówek i zatrudnienie

W 2008 r. nastąpił dalszy wzrost liczby placówek bankowych oraz zatrudnienia w sektorze 
(wykresy 4.1.2 i 4.1.3). Wzrosła zarówno liczba oddziałów banków komercyjnych (do 4574), jak 
i liczba filii oraz ekspozytur (do 5831). Banki modernizowały istniejące placówki oraz otwierały 

5  zgodnie z pkt 3 załącznika Xii Traktatu Akcesyjnego (Dz.u. z 2004 r., nr 90, poz. 864) kapitał własny banku powinien 
stanowić co najmniej równowartość 1 mln euro.
6  W Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie (350 banków spółdzielczych), gospodarczym Banku Wielkopolskim 
SA w Poznaniu (151) oraz Mazowieckim Banku Regionalnym SA w Warszawie (77).

Wykres 4.1.1. Aktywa sektora bankowego w latach 2001−2008

uwaga: banki zrzeszające są prezentowane razem z bankami spółdzielczymi.

Źródło: NBP.
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nowe, zwiększając dostępność usług dla klientów. Dążyły także do ograniczenia kosztów obsługi 
gotówkowej przez rozszerzanie sieci bankomatów oraz urządzeń samoobsługowych. Powiększa-
niu sieci placówek towarzyszył rozwój bankowości internetowej oraz dalsze upowszechnianie kart 
płatniczych.

W 2008 r. w całym sektorze tempo wzrostu zatrudnienia (8,5%) było większe niż w 2007 r. 
(5,8%). zwiększenie zatrudnienia nastąpiło głównie w bankach komercyjnych (zwłaszcza w dwóch, 
które rozpoczęły działalność operacyjną w 2008 r.) oraz w działających już oddziałach instytucji 
kredytowych (wykres 4.1.3). zatrudnienie w bankach spółdzielczych rosło nieco wolniej (3,9%) niż 
w 2007 r. (4,1%). Tak jak w poprzednich latach szybciej wzrastało zatrudnienie w centralach niż 

Wykres 4.1.2. Liczba oddziałów i pozostałych krajowych placówek banków komercyjnych 
w latach 2001–2008

Źródło: NBP.
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Tabela 4.1.1. Liczba banków i struktura własnościowa sektora bankowego w latach  
2001–2008

Liczba banków

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1.  Banki komercyjne prowadzące działalność 

operacyjną 69 59 58 57 61 63 64 70

1.1. Banki krajowe 69 59 58 54 54 51 50 52

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

1.1.2. Z przewagą kapitału prywatnego: 62 52 52 49 50 47 46 48

– polskiego 16 7 6 8 7 7 6 6

– zagranicznego 46 45 46 41 43 40 40 42

1.2. Oddziały instytucji kredytowych – – – 3 7 12 14 18

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

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

3. Banki spółdzielcze 642 605 600 596 588 584 581 579

Sektor bankowy (1 + 2 + 3) 713 667 660 659 658 652 651 655

Udział w aktywach sektora bankowego (w %)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1.  Banki komercyjne prowadzące działalność operacyjną 

(w tym oddziały instytucji kredytowych) 95,4 95,0 94,8 94,7 94,2 93,8 93,8 94,6

1.1. Z przewagą kapitału państwowego 23,5 25,1 24,4 20,5 20,3 19,8 18,3 17,3

1.2. Z przewagą kapitału prywatnego: 71,9 69,9 70,4 74,2 74,0 74,0 75,5 77,3

–	polskiego 3,2 2,5 2,6 6,6 4,0 4,3 4,6 4,9

–		zagranicznego (w tym oddziały instytucji 
kredytowych) 68,7 67,4 67,8 67,6 70,0 69,6 70,9 72,4

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

Źródło: NBP.
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w placówkach. W rezultacie zmieniała się struktura zatrudnienia i na koniec 2008 r. osoby pracu-
jące w centralach banków stanowiły już 34,4% wszystkich zatrudnionych w sektorze bankowym 
(w 2001 r. 21,2%). 

Można oczekiwać, że w najbliższych latach zmniejszy się zatrudnienie w sektorze banko-
wym. Redukcja zatrudnienia (głównie w placówkach) może stać się jednym ze sposobów opty-
malizacji kosztów w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Niektóre banki (np. PKO BP SA i Pekao 
SA) już w ostatnich miesiącach 2008 r. rozpoczęły restrukturyzację zatrudnienia.

4.1.2. Konsolidacja i koncentracja sektora bankowego 

Procesy konsolidacyjne

Procesy konsolidacyjne, które zachodziły w sektorze bankowym w Polsce w 2008 r., były 
zarówno kontynuacją działań rozpoczętych w poprzednim roku, jak i wynikiem nowych transakcji. 
W 2008 r. kontynuowano dwie fuzje rozpoczęte w 2007 r. W dniu 6 czerwca 2008 r. KNF wydała 
zgodę dla general Electric Company na wykonywanie, za pośrednictwem gE Money Bank SA 
i HoldCo 77 B.V., prawa z ponad 66% głosów na Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku BPH 
SA. Na skutek tego gE Money Bank SA stał się większościowym akcjonariuszem Banku BPH SA. Był 
to kolejny etap tej fuzji, której zakończenie planowano na iii kwartał 2009 r. W dniu 9 stycznia 
2008 r. Fortis Bank Polska SA oraz Dominet Bank SA podpisały umowę, w której zobowiązały się 
„podejmować działania mające na celu połączenie obu podmiotów”7. zakończenie konsolidacji 
zaplanowano na lipiec 2009 r., a marka Fortis Bank ma zastąpić Dominet Bank. Jednak w 2009 r. 
nastąpi również przejęcie przez BNP Paribas od rządu Królestwa Belgii większościowego pakietu 
Fortis Bank SA/NV, w rezultacie którego BNP Paribas stanie się właścicielem Fortis Bank Polska.

Procesy konsolidacyjne rozpoczęte w 2008 r. koncentrowały się głównie na reorganizacji 
struktury podmiotowej w ramach grup kapitałowych oraz umacnianiu dotychczasowej pozycji 
poszczególnych podmiotów na rynku usług bankowych. W dniu 8 lipca 2008 r. KNF wydała zgo-
dę na połączenie Noble Bank SA oraz getin Bank SA (oba banki funkcjonowały w ramach tej samej 
grupy kapitałowej getin Holding SA) przez przeniesienie majątku getin Bank SA na Noble Bank SA. 
Termin zakończenia procesu łączenia obu banków zaplanowano na koniec 2009 r. W dniu 7 maja 
2008 r. akcjonariusze Cetelem Bank SA oraz Sygma Bank Polska (oddział Sygma Banque Societe 
Anonyme) podjęli decyzję o reorganizacji swojej działalności. W rezultacie Sygma Bank Polska prze-
jął część działalności Cetelem Bank z zakresu kredytów ratalnych, pożyczek gotówkowych i kart 
kredytowych. 

7  Na podstawie informacji prasowej zaczerpniętej ze strony: http://www.bnpparibasfortis.pl/centrum-prasowe/archiwum-
4297.htm.

Wykres 4.1.3. Liczba zatrudnionych w bankach (bez placówek zagranicznych) w latach 
2001–2008

uwaga: dane o bankach komercyjnych łącznie z oddziałami instytucji kredytowych.

Źródło: NBP.
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globalny kryzys finansowy nie pozostał bez wpływu na rynek transakcji fuzji i przejęć w kra-
jach uE. Część europejskich instytucji finansowych poniosła znaczne straty na inwestycjach w pa-
piery dłużne z ekspozycją na amerykański rynek kredytów subprime i miała problemy z wypłacal-
nością. W przypadku niektórych z nich konieczne było dokapitalizowanie, w rezultacie którego 
stały się podmiotami o większościowym udziale kapitału państwowego. Jest to rozwiązanie przej-
ściowe i można się spodziewać, że w nadchodzących latach struktura własnościowa europejskiego 
sektora bankowego nadal będzie się zmieniała. zmiany w strukturach własnościowych banków 
matek będą mieć wpływ na ich spółki zależne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (przykła-
dem może być przejęcie Fortis Bank SA/NV przez BNP Paribas). zmiany własnościowe w sektorach 
bankowych tego regionu będą zależały także od decyzji podmiotów dominujących w sprawie 
sprzedaży pewnych aktywów.

Koncentracja

W 2008 r. poziom koncentracji sektora bankowego w Polsce nieznacznie się zmniejszył 
(wykres 4.1.4). Wskazują na to zarówno zmiany wskaźnika CR5, który obniżył się z 46,7% do 44,6%, 
jak i spadek wskaźnika HHi z 0,0713 do 0,06208. W aktywach sektora bankowego zwiększył się 
bowiem udział aktywów średnich banków komercyjnych. Banki te intensywnie rozwijały swoją dzia-
łalność w Polsce, zwłaszcza w obszarze kredytów dla podmiotów sektora niefinansowego. 

Poziom koncentracji sektora bankowego w Polsce, mierzony udziałem pięciu największych 
podmiotów w aktywach sektora, był nadal znacznie niższy niż w wielu krajach uE (wykres 4.1.5).

Na koniec 2007 r. Bank Pekao SA był największym bankiem w polskim sektorze bankowym. 
Było to rezultatem przejęcia części aktywów Banku BPH z dniem 30 listopada 2007 r. Po tej trans-
akcji udział Banku BPH w sumie bilansowej systemu bankowego istotnie się zmniejszył i nie prze-
kraczał 2% (na koniec 2006 r. zajmował on 3. miejsce pod względem wielkości aktywów, a na 
koniec 2007 i 2008 r. odpowiednio 15. i 17.). W 2008 r., w wyniku prowadzenia dynamicznej akcji 
kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych (a częściowo także na skutek osłabienia zło-
tego, powodującego wzrost wartości kredytów walutowych wyrażonych w złotych), Bank PKO BP 
SA ponownie zwiększył swój udział w aktywach sektora bankowego i stał się największym ban-
kiem w Polsce (wykres 4.1.6).

8  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.

Wykres 4.1.4. Wskaźniki koncentracji w latach 2001–2008

 A. CR5, CR10, CR15 dla aktywów netto  B. Wskaźnik HHI dla banków
 sektora bankowego  komercyjnych

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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4.1.3. Zmiany w strukturze aktywów banków

Na wielkość i strukturę aktywów sektora bankowego w Polsce najsilniej wpływają zmiany 
należności od sektora niefinansowego (wykres 4.1.7). W 2008 r. obserwowano dalszy wzrost tej 
kategorii bilansowej, zwłaszcza w bankach komercyjnych, które prowadziły dynamiczną akcję kre-
dytową, w szczególności w odniesieniu do gospodarstw domowych. W 2008 r. udział należności 
od sektora niefinansowego w strukturze aktywów sektora bankowego zwiększył się, a ich wartość 
na koniec grudnia wyniosła 587,7 mld zł. Należności od osób prywatnych stanowiły największą 
pod względem wartości część należności od sektora niefinansowego (wykres 4.1.8).

W bankach komercyjnych zmniejszyła się wartość należności od sektora finansowego 
(o 17,7%). Największy spadek tych należności odnotowano w październiku 2008 r., kiedy po upad-
ku banku lehman Brothers kryzys zaufania między instytucjami finansowymi spowodował spadek 
płynności na krajowym rynku lokat międzybankowych. W iV kwartale 2008 r. banki zawierały mię-
dzy sobą prawie wyłącznie transakcje O/N i T/N9. istotnie zmniejszyła się także wartość lokat ter-
minowych banków komercyjnych prowadzących działalność w Polsce złożonych w bankach zagra-

9  Szerzej na ten temat w rozdziale 5.1.

Wykres 4.1.6. Udział największych podmiotów w aktywach sektora banków komercyjnych 
w latach 2005−2008

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

Źródło: za lata 2006–2007 EU Banking Structures, ECB, October 2008, za 2008 r. organy nadzoru finansowego Estonii, Słowacji, Czech, 
Słowenii, Węgier oraz roczne sprawozdania finansowe banków.
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nicznych (z 39,7 mld zł do 21,9 mld zł). W bankach spółdzielczych odnotowano natomiast nie-
znaczny wzrost należności od sektora finansowego (o 0,5 mld zł). Był on głównie spowodowany 
wzrostem w grudniu 2008 r. złotowych lokat terminowych złożonych w bankach krajowych, praw-
dopodobnie w bankach zrzeszających.

W iV kwartale 2008 r. zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze zwiększały portfele 
papierów wartościowych, w szczególności tych obarczonych najmniejszym ryzykiem – bonów i ob-
ligacji skarbowych. Na koniec roku wartość papierów wartościowych w posiadaniu wszystkich 
banków wyniosła 180,9 mld zł i była wyższa o 33,4% w stosunku do poprzedniego roku. Naj-
bardziej wzrosła wartość bonów skarbowych (tabele 4.1.2 i 4.1.3). W warunkach zaburzeń na 
światowych rynkach finansowych (m.in. poważne zakłócenia w funkcjonowaniu rynku swapów 
walutowych) oraz wspomnianego spadku zaufania między uczestnikami krajowego rynku lokat 
międzybankowych banki, które miały nadwyżki płynności, lokowały je w bonach skarbowych lub 
bonach pieniężnych NBP. Do wzrostu zaangażowania banków na rynku bonów skarbowych przy-
czyniła się także polityka emisyjna Ministerstwa Finansów (znaczny wzrost podaży tych instru-
mentów). zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze wyraźnie zwiększyły także portfele obli-
gacji skarbowych. Wzrost ten miał miejsce zwłaszcza w iV kwartale 2008 r., tj. w okresie stop-
niowego ograniczania akcji kredytowej przez banki. 

Wykres 4.1.8. Należności od sektora niefinansowego w latach 2005−2008

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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uwaga: banki zrzeszające są prezentowane razem z bankami spółdzielczymi.
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Należności banków od instytucji rządowych i samorządowych cechowały się w 2008 r. dodat-
nią dynamiką, jednak ich udział w aktywach sektora bankowego nieznacznie się zmniejszył. 

W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. banki kontynuowały dynamiczną akcję kredytową 
w sektorze niefinansowym (tabela 4.1.4). W iV kwartale 2008 r. wzrosła niepewność co do skali 
spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce na skutek nasilenia się globalnego kryzysu finan-
sowego i oznak recesji u głównych partnerów handlowych naszego kraju. Było to głównym czyn-
nikiem silnego zaostrzania warunków i kryteriów udzielania kredytów przez banki oraz ogranicze-

Tabela 4.1.2. Wybrane pozycje aktywów banków komercyjnych w latach 2005−2008 (w mld zł)

2005 2006 2007 2008

Należności od sektora niefinansowego 227,5 288,9 390,0 550,8

Należności od sektora finansowego 109,0 117,2 106,8 88,3

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 19,1 20,7 19,0 22,0

Papiery wartościowe, w tym: 125,7 133,4 126,4 167,8

− obligacje skarbowe 77,7 87,4 88,3 105,1

− bony skarbowe 12,0 9,3 8,6 31,8

− bony pieniężne 17,8 15,0 6,2 8,1

uwaga: dane łącznie z oddziałami instytucji kredytowych, bez banków zrzeszających banki spółdzielcze.

Źródło: NBP. 

Tabela 4.1.3. Wybrane pozycje aktywów banków spółdzielczych w latach 2005−2008 (w mld zł)

2005 2006 2007 2008

Należności od sektora niefinansowego 21,1 25,8 31,9 36,8

Należności od sektora finansowego 13,2 17,3 18,4 18,9

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 1,3 2,0 2,4 2,6

Papiery wartościowe, w tym: 8,2 9,1 9,2 13,1

− obligacje skarbowe 1,5 2,5 4,2 4,9

− bony skarbowe 1,2 2,8 2,8 5,1

− bony pieniężne 5,2 3,4 1,6 2,1

uwaga: dane łącznie z bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze.

Źródło: NBP. 

Tabela 4.1.4. Wybrane rodzaje kredytów dla sektora niefinansowego w latach 2007−2008 
(wartość na koniec okresów, w mld zł)

Rodzaj kredytu
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa 

 domowe
Sektor  

niefinansowy

2007 2008 2007 2008 2007 2008

W rachunku bieżącym 39,7 50,7 17,7 20,7 57,4 71,5

Na inwestycje 46,7 63,9 19,7 22,9 66,8 87,3

Na zakup nieruchomości 34,3 47,0 122,7 199,2 157,9 247,7

  − w tym kredyty mieszkaniowe 14,5 19,0 117,7 194,0 133,1 214,4

W kartach kredytowych 0,3 0,2 8,9 12,7 9,2 12,9

Pozostałe kredyty i pożyczki1  4,6 5,4 75,8 103,1 80,5 108,4

Ogółem 171,7 222,6 254,2 368,6 427,5 593,4

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.

Źródło: NBP.
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nia popytu na kredyt inwestycyjny ze strony przedsiębiorstw. zaostrzenie polityki kredytowej wyni-
kało również z pogarszającej się sytuacji kapitałowej niektórych banków oraz dążenia do ograni-
czania dodatniej luki finansowania. W rezultacie w iV kwartale tempo wzrostu kredytów dla pod-
miotów niefinansowych uległo spowolnieniu, zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw. W całym 
2008 r. tempo wzrostu kredytów dla podmiotów sektora niefinansowego wyniosło 38,8% i osią-
gnęły one wartość 593,4 mld zł.

ze względu na wysoki udział kredytów nominowanych w walutach obcych w portfelu kre-
dytów mieszkaniowych dla sektora niefinansowego (63%) na wzrost wartości kredytów wpłynęło 
także istotne osłabienie złotego w ii połowie 2008 r. Deprecjacja złotego spowodowała, że znacz-
nie zwiększyła się wartość wyrażonych w złotych kredytów walutowych. zmiany kursu złotego naj-
silniej wpłynęły na wartość kredytów dla gospodarstw domowych, w szczególności na wartość 
kredytów mieszkaniowych (tabele 4.1.5 i 4.1.6), które mają duży udział w zadłużeniu tej grupy kre-
dytobiorców. Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wyniosło 
64,8% (ich wartość na koniec roku zwiększyła się o 76,3 mld zł). Przy założeniu stałego kursu zło-
tego (względem EuR i CHF) z końca 2007 r. wartość kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw 

Tabela 4.1.5. Zmiany wybranych rodzajów kredytów dla sektora niefinansowego  w 2007 
i 2008 r. (w %)

Rodzaj kredytu
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa 

 domowe
Sektor  

niefinansowy

2007 2008 2007 2008 2007 2008

W rachunku bieżącym 31,1 27,9 16,5 17,0 26,2 24,5

Na inwestycje 9,5 36,8 21,0 16,4 12,7 30,7

Na zakup nieruchomości 62,4 36,9 50,8 62,4 53,2 56,8

  - w tym kredyty mieszkaniowe 45,2 30,9 50,6 64,8 50,3 61,1

W kartach kredytowych -0,3 -5,8 53,0 42,0 50,7 40,7

Pozostałe kredyty i pożyczki1  12,2 16,7 34,3 35,9 32,8 34,8

Ogółem 24,1 29,6 38,6 45,0 32,5 38,8

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.

Źródło: NBP.

Tabela 4.1.6. Zmiany wybranych rodzajów kredytów dla sektora niefinansowego w 2007 
i 2008 r. przy założeniu stałych kursów walut (w %)

Rodzaj kredytu
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa

domowe
Sektor

niefinansowy

2007 2008 2007 2008 2007 2008

W rachunku bieżącym 32,0 25,8 16,5 17,0 26,2 23,1

Na inwestycje 12,0 30,8 19,0 15,2 14,5 26,1

Na zakup nieruchomości 67,0 29,9 59,2 39,0 60,8 37,1

  − w tym kredyty mieszkaniowe 51,0 30,9 59,4 39,0 58,6 38,3

W kartach kredytowych 0,0 -5,8 53,0 42,0 50,7 40,7

Pozostałe kredyty i pożyczki1 15,0 10,3 23,3 33,6 21,4 32,2

Ogółem 20,0 24,6 38,7 32,9 33,1 29,6

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.

uwaga: wyrażoną w złotych wartość kredytów nominowanych w walutach obcych przeliczono na jednostki dewizowe wg kursów 
danych walut na koniec 2008 r., a otrzymane w ten sposób jednostki dewizowe przeliczono następnie na złote według kursów na 
koniec 2007 r. ze względu na brak danych o strukturze walutowej kredytów dla przedsiębiorstw nominowanych w walutach obcych 
obliczenia oparto na założeniu, że 65% kredytów walutowych przedsiębiorstw jest nominowanych w euro, a 35% w dolarach ame-
rykańskich. W przypadku instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych przyjęto, że 100% ich kredytów jest 
nominowanych w złotych (kredyty walutowe stanowią 1,4% wartości kredytów udzielonych tym podmiotom, a udział wszystkich kre-
dytów udzielonych tym podmiotom w wartości kredytów dla sektora niefinansowego wynosi jedynie 0,4%). 

Źródło: NBP.
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domowych zwiększyłaby się o 39%, tj. o 45,9 mld zł. znaczny wzrost wartości kredytów miesz-
kaniowych w sektorze gospodarstw domowych miał zatem w dużej mierze charakter statystyczny, 
ponieważ w ponad 60% wynikał ze zmiany kursu złotego.

Deprecjacja złotego nie miała tak istotnego wpływu na ogólną wartość kredytów dla przed-
siębiorstw, ponieważ kredyty walutowe mają znacznie mniejszy udział w ich strukturze (24,3%) 
niż w strukturze kredytów dla gospodarstw domowych (40,4%). Osłabienie złotego najbardziej 
zwiększyło wartość kredytów eksportowych, z których 97% to kredyty walutowe. 

Kredyty dla gospodarstw domowych

Na koniec 2008 r. wartość kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 368,6 mld zł 
i była o 45% wyższa niż w 2007 r. Najważniejszą kategorią kredytów dla gospodarstw domowych 
były kredyty mieszkaniowe. ich wartość na koniec 2008 r. wyniosła 194 mld zł, a ich udział w kre-
dytach dla tego sektora przekroczył 50% (wykres 4.1.9). W 2008 r. banki w Polsce udzieliły ponad 
286 tys. kredytów mieszkaniowych, tj. o 9% mniej niż w 2007 r., a średnia wartość nowo udzie-
lanego kredytu wyniosła 199 tys. zł10. Duży popyt na te kredyty w pierwszych trzech kwartałach 
roku wynikał m.in. z utrzymującego się niedoboru mieszkań w Polsce, łagodnych warunków kre-
dytowania przez banki oraz oczekiwań dotyczących dalszego wzrostu cen nieruchomości  
mieszkaniowych. 

Najwyższą dynamikę wzrostu wykazywały kredyty mieszkaniowe nominowane w walutach 
obcych, zwłaszcza we franku szwajcarskim. Wzrost popytu na te kredyty wiązał się ze spadkiem 
stóp procentowych w Szwajcarii oraz wzrostem stóp procentowych w Polsce. Spowodowało to 
zwiększenie w 2008 r. dysparytetu między stawkami referencyjnymi rynku pieniężnego (WiBOR 
i liBOR CHF), od których zależy oprocentowanie tych kredytów (wykres 4.1.10). Do dużego popy-
tu na kredyty nominowane w CHF przyczyniło się także utrzymywanie trendu aprecjacyjnego zło-
tego w pierwszej połowie 2008 r. Do września 2008 r. obserwowano silną konkurencję między 
bankami na rynku kredytów mieszkaniowych. Niektóre banki nie stosowały wszystkich zaleceń 
zawartych w Rekomendacji S11 i zachęcały klientów łagodnymi warunkami udzielania kredytów. 
W rezultacie w 2008 r. zwiększył się udział kredytów walutowych w portfelu kredytów mieszka-
niowych i na koniec grudnia wyniósł 69,4%. Największą część tych kredytów stanowiły kredyty 
nominowane we franku szwajcarskim (wykres 4.1.11). 

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych istotnie zmieniła się w iV kwartale 2008 r. Na 
skutek zmiany percepcji ryzyka kredytowego kontrahentów nastąpiło silne ograniczenie płynności 

10  Dane ZBP.
11  Raport o sytuacji banków w 2008 r., Warszawa 2009, urząd Komisji Nadzoru Finansowego, s. 44.

Wykres 4.1.9. Struktura rodzajowa kredytów dla sektora niefinansowego w latach 
2006−2008

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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na rynku swapów walutowych (zarówno na rynku głównych walut świata, np. EuR/CHF, jak i ryn-
ku złotego) oraz znaczne zwiększenie spreadów w kwotowaniach transakcji CiRS (basis swap) i fx 
swap. Spowodowało to duże problemy z pozyskiwaniem walut obcych niezbędnych do neutralizo-
wania ekspozycji z tytułu kredytów walutowych oraz znaczny wzrost kosztów tego zabezpieczenia. 
W rezultacie większość banków istotnie zaostrzyła kryteria i warunki udzielania walutowych kre-
dytów mieszkaniowych (zwłaszcza we franku szwajcarskim), a niektóre całkowicie zrezygnowały 
z ich oferowania. Aby otrzymać kredyt nominowany w walucie obcej, kredytobiorca musiał wyka-
zać znacznie większą zdolność kredytową niż w przypadku kredytu złotowego, a także mieć wkład 
własny średnio w wysokości 15–20% wartości nabywanej nieruchomości. znacznie zwiększono 
marże kredytowe. Ponadto banki wydłużyły procedury związane z przyznaniem decyzji kredytowej, 
ponieważ uważniej analizowały wiarygodność kredytową potencjalnych kredytobiorców. 

Ograniczenie dostępności kredytów mieszkaniowych w walutach obcych przez zaostrzenie 
warunków i kryteriów ich udzielania, pogorszenie nastrojów konsumentów12 oraz oczekiwania 
potencjalnych kredytobiorców na spadki cen mieszkań i wstrzymywanie się z ich zakupem wpły-
nęły na spowolnienie tempa wzrostu tych kredytów w iV kwartale 2008 r. oraz na zmniejszenie 
wartości nowych kredytów udzielanych gospodarstwom domowym (wykres 4.1.12). ze względu 

12  informuje o tym bieżący oraz wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (BWuK i WWuK)  publikowany przez 
guS. BWuK obrazuje bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej, a WWuK oczekiwane w najbliższych mie-
siącach tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej. Oba wskaźniki mogą przyjmować wartości od -100 do 100. 
Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nasta-
wionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna – analogicznie – przewagę konsumentów nastawionych pesymistycz-
nie. Na koniec 2007 r. BWuK wyniósł -4,5%, a na koniec 2008 r. -15,6%, natomiast WWuK odpowiednio -5,6% oraz 
23,8%. Źródło: Koniunktura konsumencka. Grudzień 2008 r., Warszawa, 23 grudnia 2008, guS.

Wykres 4.1.10. Struktura walutowa oraz dysparytet między 3M WIBOR i 3M LIBOR CHF 
w latach 2005−2008

uwaga: dane dotyczą krajowych gospodarstw domowych.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.11. Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych 
na koniec 2007 i 2008 r.

 A. 2007 r. B. 2008 r.

Źródło: NBP, dane dotyczące statystyki stóp procentowych przekazywane do NBP przez 20 banków stanowiących próbę sprawozdawczą.
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na niepewne perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce oraz spodziewane zwiększenie bez-
robocia w najbliższym okresie można się spodziewać, że tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych 
nie będzie już tak wysokie, jak w 2008 r. 

Drugą istotną kategorią kredytów dla gospodarstw domowych są kredyty konsumpcyjne. 
zalicza się do nich kredyty w rachunku bieżącym, kredyty w kartach kredytowych oraz pozostałe 
kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne. ich łączny udział w portfelu kredytów dla gospodarstw 
domowych wyniósł na koniec 2008 r. 37%, a ich wartość osiągnęła 136,5 mld zł. W 2008 r. odno-
towano wysokie tempo wzrostu tych kredytów. Podobnie jak w poprzednich latach najszybciej 
wzrastały kredyty w kartach kredytowych. Sprzyjała temu aktywna polityka promocyjna banków 
i stosowana przez nie sprzedaż krzyżowa (ang. cross-selling). Karty kredytowe były bowiem czę-
sto oferowane przy sprzedaży innych produktów, np. kredytów mieszkaniowych. Kredyty w ra-
chunku bieżącym wzrastały znacznie wolniej niż kredyty w kartach kredytowych (tabela 4.1.4). 
Wskazuje to na upowszechnianie się kart kredytowych wśród konsumentów w Polsce i może ozna-
czać stopniowe wypieranie przez nie kredytów w rachunku bieżącym.

Kredyty dla przedsiębiorstw

Na koniec 2008 r. wartość kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 222,6 mld zł i była wyż-
sza o 24,6% niż w 2007 r. Najważniejszą kategorią tych należności były kredyty na cele inwesty-
cyjne. ich wartość na koniec roku wyniosła 63,9 mld zł, a udział w sumie kredytów udzielonych 
przedsiębiorstwom zwiększył się z 27,2% do 28,7%. Tempo wzrostu kredytów inwestycyjnych 
(36,8%) było wyraźnie wyższe niż tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych w sektorze przedsię-
biorstw (12,1%). W 2008 r. odnotowano także istotny wzrost wartości innych rodzajów kredytów 
dla sektora przedsiębiorstw: kredytów operacyjnych, kredytów w rachunku bieżącym oraz kre-
dytów na nieruchomości (tabela 4.1.4).

Wysokie tempo wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw w bankach obserwowano w pierwszych 
trzech kwartałach 2008 r. Przedsiębiorstwa dążyły do rozbudowy potencjału wytwórczego oraz 
utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku. Jednak w iV kwartale dynamika i wartość nowo udzie-
lonych kredytów dla przedsiębiorstw istotnie się zmniejszyły (wykres 4.1.13). Miało na to wpływ 
istotne zaostrzenie polityki kredytowej banków wobec przedsiębiorstw13. główną przyczyną 
zaostrzenia warunków i kryteriów udzielania kredytów były obawy co do skali spowolnienia gospo-
darczego w Polsce, które utrudniały bankom wycenę podejmowanego ryzyka kredytowego, i znacz-

13  Szerzej w: Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – I kwartał 
2009 r., Warszawa 2009, NBP.

Wykres 4.1.12. Miesięczne przyrosty kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych 
po uwzględnieniu różnic kursowych według stanu na koniec okresu oraz według wartości 
nowych umów w latach 2007−2008

uwaga: dane o przepływach miesięcznych według wartości nowych umów pochodzą z próby sprawozdawczej 20 banków  
komercyjnych.

Źródło: NBP.
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ne pogorszenie perspektyw rozwoju w niektórych branżach (np. budownictwie). Ocenę ryzyka kre-
dytowego utrudniała także niepewność co do skali strat przedsiębiorstw z tytułu opcji walutowych, 
tym bardziej że nawet spółki publiczne, których akcje były notowane na gPW, z dużym opóźnie-
niem ujawniały informacje na ten temat. Część banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów ze 
względu na ograniczone możliwości zwiększania funduszy własnych oraz wzrost kosztów pozy-
skania finansowania. Do zmiany polityki w zakresie udzielania kredytów skłaniał także wzrost wskaź-
ników kredytów zagrożonych, obserwowany w iV kwartale 2008 r. w sektorze przedsiębiorstw 
(wykres 4.1.14)14. zjawisko pogarszania się jakości portfela kredytowego dotyczyło zwłaszcza przed-
siębiorstw eksportowych, które odnotowały spadek liczby zamówień na skutek pogarszania się 
sytuacji makroekonomicznej głównych partnerów handlowych Polski. zapotrzebowanie przedsię-
biorstw na kredyty inwestycyjne ograniczyły ponadto: silne osłabienie dynamiki wzrostu w go-
spodarce światowej, pogorszenie perspektyw rozwoju gospodarczego kraju (oczekiwany spadek 
konsumpcji) i związane z nim obawy przed obniżeniem wykorzystania mocy produkcyjnych. 

14  Wskaźnik kredytów zagrożonych dla podmiotów sektora niefinansowego w 2008 r. zmniejszył się z 5,2% do 4,5%, 
jednak w iV kwartale 2008 r. obserwowano istotne pogorszenie jakości portfela kredytowego.

Wykres 4.1.13. Miesięczne przyrosty kredytów dla przedsiębiorstw po uwzględnieniu różnic 
kursowych według stanu na koniec okresu oraz według wartości nowych umów w latach 
2007−2008

uwaga: dane o wartości nowych umów pochodzą z próby sprawozdawczej 20 banków komercyjnych.

Źródło: NBP. 
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4.1.4. Zmiany w strukturze pasywów banków 

Wielkość i struktura pasywów sektora bankowego w Polsce są kształtowane głównie przez 
zmiany zobowiązań wobec sektora niefinansowego (wykres 4.1.15). W 2008 r. obserwowano dal-
szy wzrost wartości tych zobowiązań (o 18%, z 428,3 mld zł na koniec 2007 r. do 506 mld zł na 
koniec 2008 r.). Jednak ich udział w strukturze pasywów zmniejszył się na skutek znacznego wzro-
stu zobowiązań banków komercyjnych wobec sektora finansowego (tabela 4.1.7). W 2008 r. ban-
ki komercyjne uzyskały bowiem wsparcie finansowe (najczęściej w formie pożyczek) od zagra-
nicznych podmiotów dominujących.

zobowiązania wobec sektora instytaucji rządowych i samorządowych nadal miały marginal-
ne znaczenie jako źródło finansowania działalności banków. Wzrost zobowiązań wobec instytucji 
rządowych i samorządowych wynikał ze zwiększenia wpływów z tytułu składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Składki te były przejściowo lokowane w bankach przez 
zuS i NFz. Wzrost kapitałów i zobowiązań podporządkowanych wynikał ze zwiększenia funduszy 
zapasowych w bankach komercyjnych oraz zasobowych w bankach spółdzielczych. 

Spadek płynności na krajowym rynku pieniężnym oraz ograniczone możliwości pożyczania 
środków na rynkach zagranicznych spowodowały, że banki komercyjne w Polsce poszukiwały bar-
dziej stabilnych źródeł finansowania w postaci depozytów gospodarstw domowych. W sytuacji 
zaburzeń na światowych rynkach finansowych banki dążyły do ograniczenia luki finansowania, 
której powiększanie się w ostatnich latach było charakterystyczne także dla sektorów bankowych 
innych krajów regionu (ramka 4.1.1). Powiększaniu bazy depozytowej sprzyjał odpływ środków 

Wykres 4.1.15. Struktura pasywów banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 
2006−2008

uwaga: banki zrzeszające są prezentowane razem z bankami spółdzielczymi.

Źródło: NBP.
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Tabela 4.1.7. Wybrane pozycje pasywów banków komercyjnych w latach 2005−2008 (w mld zł)

2005 2006 2007 2008

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 310,7 350,0 389,7 462,4

Zobowiązania wobec sektora finansowego 81,4 105,9 144,2 225,7

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 26,1 28,7 39,8 46,9

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

Kapitały i zobowiązania podporządkowane 51,1 54,8 63,2 76,1

uwaga: dane łącznie z oddziałami instytucji kredytowych, bez banków zrzeszających banki spółdzielcze.

Źródło: NBP.
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Tabela 4.1.8. Wybrane pozycje pasywów banków spółdzielczych w latach 2005−2008 
(w mld zł)

2005 2006 2007 2008

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 26,7 33,9 38,6 43,6

Zobowiązania wobec sektora finansowego 11,0 13,1 14,6 16,8

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 3,4 3,7 4,9 6,6

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

Kapitały i zobowiązania podporządkowane 3,9 4,4 5,2 6,1

uwaga: dane łącznie z bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze.

Źródło: NBP.

Ramka 4.1.1

LUka fInanSOWanIa W SEktORach bankOWych 
W POLScE I Innych kRajach REGIOnU

Pojawienie się luki finansowania w sektorze bankowym w Polsce i innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej w dużym stopniu wiązało się ze zmianami strukturalnymi w gospo-
darkach tych krajów. Trwał w nich bowiem proces „doganiania” krajów rozwiniętych (ang. 
catching-up process), czego naturalną konsekwencją był wzrost potrzeb finansowych przed-
siębiorstw i gospodarstw domowych (m.in. zakup mieszkań i rozwój inwestycji). Potrzeby 
te były w znacznej części finansowane środkami pochodzącymi z kredytów bankowych. 
Niska stopa oszczędności występująca w tych krajach oraz szybkie tempo wzrostu kredy-
tów powodowały pogłębianie się luki finansowania w bankach. zwiększaniu przewagi kre-
dytów nad depozytami sprzyjały także zmiany, które zachodziły w systemach finansowych 
tych krajów. Dynamiczny rozwój niebankowych instytucji finansowych (m.in. funduszy inwe-
stycyjnych, zakładów ubezpieczeń), do których trafiała część oszczędności gospodarstw 
domowych, ograniczał wzrost bazy depozytowej w bankach. W niektórych krajach o znacz-
nym udziale kredytów walutowych (np. w Polsce) osłabienie krajowej waluty w ii połowie 
2008 r. spowodowało wzrost tych należności, a w rezultacie dodatkowo powiększyło lukę 
finansowania.

W 2008 r. wśród krajów regionu najwyższa relacja wartości kredytów do depozytów 
sektora niefinansowego (łącznie z sektorem rządowym i samorządowym) występowała 
w systemach bankowych państw bałtyckich (średnio 214,2%). W porównaniu z innymi kra-
jami regionu w Polsce relacja ta była jedną z najniższych. Była ona zbliżona do średniej 
w krajach strefy euro (wykres 4.1.16). 

Wykres 4.1.16. Relacja kredytów do depozytów w Polsce i krajach regionu w 2008 r.

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse.
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z funduszy inwestycyjnych15. W iV kwartale 2008 r. tendencja do pogłębiania się luki finansowania 
w polskim systemie bankowym została zatrzymana16 (wykres 4.1.17). Przyczyniły się do tego 
przede wszystkim banki komercyjne, które od kilku lat opierały swój rozwój głównie na pozyski-
waniu depozytów od sektora niefinansowego. zwiększenie oprocentowania lokat, uatrakcyjnienie 
oferty depozytowej oraz działania marketingowe pozwoliły tym bankom powiększyć nadwyżkę 
depozytów nad kredytami17. Podobne zmiany w modelu finansowania banków obserwowano 
w wielu krajach uE18.

Na koniec 2008 r. zobowiązania wobec sektora finansowego wyniosły 242,5 mld zł i by-
ły wyższe o 52,7% w porównaniu z 2007 r. zwiększył się także ich udział w strukturze pasywów 
banków (wykres 4.1.15). Spadek płynności na krajowym rynku lokat międzybankowych, ogranicza-
jący możliwości finansowania udzielonych wcześniej kredytów, oraz problemy z zabezpieczaniem 
się przed ryzykiem walutowym z tytułu kredytów mieszkaniowych nominowanych w euro i fran-
ku szwajcarskim spowodowały, że część banków istotnie zwiększyła wykorzystanie finansowania 
zagranicznego, przede wszystkim uzyskując wsparcie w walutach obcych od swoich podmiotów 

15  Szerzej w rozdziale 4.5.1.
16  Sytuacja w zakresie płynności długoterminowej w sektorze banków spółdzielczych była inna. W skali całego sektora 
nie występowała luka finansowania, jedynie w niektórych bankach wartość kredytów przewyższała wartość zgromadzo-
nych depozytów.
17  Szerzej w: Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2009 r., Warszawa 2009, NBP, s. 58.
18  EU Banks’ Funding Structures and Policies, Frankfurt 2009, ECB.

Wykres 4.1.17. Luka finansowania w sektorze bankowym w Polsce w latach 2007–2008

uwaga: lukę finansowania obliczono jako stosunek różnicy między kredytami a depozytami sektora niefinansowego do depozytów tego 
sektora. Dane dotyczą krajowych podmiotów sektora niefinansowego.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.18. Zobowiązania sektora bankowego wobec zagranicznych podmiotów sektora 
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dominujących. Największy przyrost zobowiązań walutowych wobec zagranicznych podmiotów 
sektora finansowego nastąpił we wrześniu i październiku 2008 r. (wykres 4.1.18), tj. w okresie naj-
większych zaburzeń na rynkach finansowych. Wzrost zobowiązań banków matek w 2008 r. miał 
zatem inną przyczynę niż w poprzednich latach, gdy banki korzystały ze środków zagranicznych 
w celu dalszego rozwijania akcji kredytowej.

zwiększenie finansowania zagranicznego obserwowano głównie w bankach, które nie miały 
rozwiniętej bazy depozytowej; dotyczyło ono zarówno finansowania długo-, jak i krótkoterminowe-
go19. W porównaniu z innymi krajami regionu w 2008 r. udział finansowania zagranicznego w re-
lacji do zobowiązań ogółem sektora bankowego był w Polsce relatywnie niski i nie odbiegał znacz-
nie od obserwowanego w krajach strefy euro (wykres 4.1.19). Na koniec grudnia 2008 r. około 64,5% 
zobowiązań wobec zagranicznych instytucji finansowych miało charakter długoterminowy.

Depozyty sektora niefinansowego20

W latach 2007−2008 obserwowany był spadek liczby banków mających nadwyżkę depo-
zytów nad kredytami dla sektora niefinansowego. W związku z tym część banków finansowała się 
w większym stopniu na rynku lokat międzybankowych, pożyczając środki od podmiotów, które 
nadal miały ujemną luką finansowania (głównie w transakcjach 3-, 6- i 12- miesięcznych). Możli-
wości finansowania na rynku lokat międzybankowych zostały jednak istotnie ograniczone. Ponie-
waż w polskim sektorze bankowym przeważają podmioty będące częścią zagranicznych grup 
finansowych, zaburzenia na światowych rynkach finansowych spowodowały znaczne zmniejszenie 
limitów kredytowych nakładanych wzajemnie na siebie przez banki działające w Polsce. W rezul-
tacie nastąpił wyraźny wzrost kosztów finansowania na krajowym rynku lokat międzybankowych, 
co znalazło odzwierciedlenie w różnicy między oprocentowaniem depozytów międzybankowych 
a stawkami transakcji OiS (wykres 5.1.16). 

W reakcji na ograniczenie możliwości finansowania na krajowym rynku międzybankowym 
w iV kwartale 2008 r. banki istotnie zwiększyły popyt na depozyty podmiotów sektora niefinan-
sowego. Przyczyniły się do tego także regulacje wprowadzone uchwałą KNF w sprawie ustalenia 
wiążących banki norm płynności21. zgodnie z zapisami tej uchwały fundusze własne banku oraz 

19  Szerzej w: Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2009 r., Warszawa 2009, NBP, s. 59 i 61.
20  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 różnić się w porównaniu z po-
przednimi edycjami raportu (dane zostały skorygowane wstecz). Według obecnie obowiązującej metodyki do depozytów 
bieżących zalicza się depozyty: (1) dla których nie został określony w umowie żaden termin, (2) w przypadku których klient 
ma możliwość 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 oprocen-
towania jest porównywalna z oprocentowaniem depozytów terminowych. 
21  uchwała nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących ban-
ki norm płynności (Dz.urz. KNF z 2008 r., nr 8, poz. 40).

Wykres 4.1.19. Udział finansowania zagranicznego w zobowiązaniach ogółem sektora 
bankowego w krajach regionu w latach 2005−2008

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse.
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zobowiązania uznane za stabilne muszą przewyższać sumę aktywów trwałych oraz należności od 
sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego. O determinacji banków i silnej konkurencji 
o stabilne środki może świadczyć to, że niektóre z nich oferowały depozyty terminowe, których 
oprocentowanie przewyższało stawki WiBOR (wykres 4.1.20). zwiększaniu bazy depozytowej 
sprzyjała bessa na giełdzie papierów wartościowych. Spadki cen akcji skłaniały bowiem gospo-
darstwa domowe do wycofywania środków z funduszy inwestycyjnych i lokowania ich w ban-
kach22. Największy przyrost depozytów krajowych gospodarstw domowych nastąpił w grudniu 
2008 r. Wzrosły one wówczas o 17,1 mld zł (w tym depozyty terminowe zwiększyły się o 13,8 mld 
zł)23. Wzrost ten zadecydował o rocznej dynamice depozytów tego sektora (tabela 4.1.9). Na 
koniec roku środki zgromadzone w bankach przez gospodarstwa domowe osiągnęły wartość 
330,7 mld zł. Depozyty przedsiębiorstw wzrosły w 2008 r. jedynie o 3%, do 149,1 mld zł na koniec 
2008 r. Spodziewając się spadku dynamiki wzrostu gospodarczego, przedsiębiorstwa uznały praw-
dopodobnie, że nie muszą utrzymywać więcej płynnych środków na rachunkach bankowych.

22  Odpływ środków z funduszy inwestycyjnych obserwowano w całym 2008 r. Największe ujemne saldo wpłat i wypłat 
środków z funduszy inwestycyjnych odnotowano w styczniu 2008 r. 
23  Przyrost ten wiązał się również z obserwowanym zazwyczaj w tym okresie wzrostem środków na rachunkach ban-
kowych z tytułu dodatkowych wypłat w zakładach pracy (premie, nagrody roczne).

Wykres 4.1.20. Średnie miesięczne oprocentowanie nowych umów depozytowych na tle 
stawki WIBOR 3M w 2008 r.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.21. Struktura terminowa i walutowa depozytów sektora niefinansowego w latach 
2005−2008
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Tabela 4.1.9. Zmiany depozytów sektora niefinansowego w latach 2006−2008 (w %)

Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Sektor niefinansowy

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Bieżące 21,5 19,9 -10,5 31,0 25,9 4,9 27,0 23,1 -0,6

Terminowe 34,1 9,3 20,5 -5,1 -3,7 49,6 4,0 0,6 39,4

Złotowe 25,9 18,5 6,9 10,2 13,5 28,8 14,6 15,1 21,2

Walutowe 30,9 2,0 -11,7 -0,1 -12,1 4,6 11,7 -6,2 -2,7

Ogółem 26,9 15,0 3,0 8,6 9,9 26,0 14,1 11,6 17,8

Źródło: NBP.

Odnotowany w 2008 r. wzrost udziału depozytów terminowych w strukturze depozytów 
sektora niefinansowego należy uznać za korzystny z punktu widzenia stabilności źródeł finanso-
wania banków (wykres 4.1.21). 

zapewnienie długoterminowego finansowania jest największym wyzwaniem dla sektora 
bankowego w Polsce. istotny spadek obrotów na rynku lokat międzybankowych o terminach zapa-
dalności powyżej jednego tygodnia oraz utrzymująca się wysoka premia za ryzyko kredytowe kon-
trahenta istotnie ograniczyły możliwości finansowania się na tym rynku. Ponadto wzrosły koszty 
finansowania za pomocą emisji papierów dłużnych na rynkach zagranicznych na skutek wzrostu 
premii za ryzyko kredytowe Polski (wykres 5.2.12) oraz obniżenia ocen banków działających w Pol-
sce przez międzynarodowe agencje ratingowe (co było przede wszystkim konsekwencją obniżek 
ratingów dla ich podmiotów dominujących). W takiej sytuacji banki mogą finansować się za pomo-
cą środków otrzymanych od podmiotów dominujących bądź zwiększając bazę depozytową. Jed-
nak ze względu na ograniczenia kapitałowe i obniżanie dźwigni finansowej niektóre banki zagra-
niczne mogą nie być skłonne do finansowania swoich spółek zależnych w dotychczasowej skali. 
Wydaje się także, że możliwości dalszego powiększania bazy depozytowej są ograniczone. Ocze-
kiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego zmniejszy bowiem wartość środków, jaką gospo-
darstwa domowe i przedsiębiorstwa będą skłonne lokować w bankach. Ponadto należy oczekiwać, 
że wycofywanie środków z funduszy inwestycyjnych zostanie wyhamowane i gospodarstwa domo-
we ponownie zaczną inwestować w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie 
w dłuższym okresie banki nie będą mogły oferować depozytów oprocentowanych wyżej niż loka-
ty na rynku międzybankowym, gdyż wycena większości ich aktywów bazuje na stawkach WiBOR. 
W związku z tym warto rozważyć, czy nie należy umożliwić wszystkim bankom emitowania listów 
zastawnych, w przypadku których podstawą emisji są wierzytelności zabezpieczone hipotekami. 
Nabywcami tych listów mogłyby być m.in. otwarte fundusze emerytalne, gdyż są one zaintereso-
wane inwestycjami w papiery dłużne o niskim ryzyku kredytowym, emitowane przez wiarygodne 
podmioty. istotna jest dla nich także wielkość pojedynczych emisji, gdyż zarządzającym fundusza-
mi nie opłaca się analizować emisji, w które mogą zainwestować niewielkie środki w stosunku  
wielkości portfela.

4.1.5. Wyniki finansowe i efektywność sektora bankowego 

W 2008 r. sektor bankowy osiągnął rekordowy zysk w wysokości 13,8 mld zł (wykres 
4.1.22)24. O wysokich wynikach finansowych sektora bankowego w 2008 r. zadecydowały zyski 
osiągnięte w trzech pierwszych kwartałach (12,6 mld zł). W iV kwartale były już dwukrotnie niż-
sze. Było to spowodowane istotnym wzrostem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości kredytów 
oraz odpisów z tytułu utraty wartości należności wynikających z opcji walutowych wystawianych 
przez przedsiębiorstwa (ramka 4.1.2). W całym 2008 r. wartość tych odpisów zwiększyła się nie-
mal trzykrotnie, z 1,6 mld zł w 2007 r. do 5,3 mld zł w 2008 r. (w tym odpisy netto na kredyty 
zagrożone wzrosły z 1,0 mld zł do 3,6 mld zł). Na wyniki finansowe banków w 2008 r. wpłynął 

24  Dane w tym podrozdziale dotyczą łącznie działalności kontynuowanej i niekontynuowanej. zmiana prezentacji 
danych w stosunku do poprzedniej edycji raportu wynika z uwzględnienia kwot dotyczących działalności niekontynuowa-
nej w Banku BPH po jego podziale w listopadzie 2007 r.
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także wzrost kosztów pozyskania finansowania na międzybankowym rynku pieniężnym, wynika-
jący z istotnego zwiększenia premii na ryzyko kredytowe i ograniczenia płynności w wielu seg-
mentach tego rynku. 

Około 45% wartości zysku netto sektora bankowego wypracowały dwa największe banki 
komercyjne. Stratę netto − łącznie 0,4 mld zł − poniosło osiem banków komercyjnych, osiem 
oddziałów instytucji kredytowych oraz dwa banki spółdzielcze. Banki te miały łącznie 1,7% udzia-
łu w aktywach sektora bankowego. Były wśród nich zarówno podmioty dopiero rozpoczynające 
działalność operacyjną, jak i takie, które mimo kilkuletniego funkcjonowania w Polsce nie wypra-
cowały dotychczas zysku. Około 50% straty sektora bankowego przypadało na dwa banki komer-
cyjne, które rozpoczęły działalność w 2008 r.

Najważniejszym elementem zysku sektora bankowego był wynik działalności bankowej, 
w tym zwłaszcza wynik z tytułu odsetek. W 2008 r. zwiększył się on o 7,0 mld zł (tj. o 30,5%), do 
poziomu 30,0 mld zł. Osiągnięcie tak dobrego wyniku z tytułu odsetek było możliwe dzięki kon-
tynuowaniu przez banki dynamicznej akcji kredytowej w pierwszych trzech kwartałach roku. 
W porównaniu z 2007 r. odnotowano także wzrost innych składowych wyniku działalności ban-
kowej, tj. wyniku z pozycji wymiany (o 3,1 mld zł), wyniku z tytułu prowizji (o 1,0 mld zł) oraz przy-
chodów z udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych (o 0,6 mld zł). Jedynym komponen-
tem zmniejszającym wynik działalności bankowej była strata z operacji finansowych. Do straty tej 
przyczynił się głównie wynik z operacji obligacjami skarbowymi oraz walutowymi transakcjami 
pochodnymi.

Wykres 4.1.22. Wynik finansowy netto banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce 

 A. W latach 2005−2008 B. W latach 2007−2008 narastająco

uwaga: banki zrzeszające są prezentowane razem z bankami spółdzielczymi.

Źródło: NBP.
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przedsiębiorstw1. Jednocześnie od maja 2004 r. do lipca 2008 r. kurs złotego umacniał się 
w stosunku do głównych walut świata, co przyczyniało się do zmniejszania się przycho-
dów z eksportu wyrażonych w złotych. z tego względu wielu eksporterów zgłaszało popyt 
na instrumenty pochodne, umożliwiające zabezpieczanie się przed negatywnym wpływem 

3,6

7,2

10,5

12,3

4,0

8,7

12,6
13,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16 mld z∏

I II III IV I II III IV
2007 2008

1 Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, Warszawa 2008, guS, s. 34.



4

instytucje finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEgO W POlSCE W 2008 R. 95

aprecjacji złotego. Najpopularniejszymi wśród przedsiębiorstw instrumentami finansowymi, 
pozwalającymi na ograniczanie ryzyka walutowego, ale także na jego aktywne podejmowa-
nie (spekulację), były transakcje forward oraz opcje walutowe2. O dużej popularności opcji, 
zwłaszcza wśród klientów niefinansowych, decydowała możliwość łączenia pojedynczych 
instrumentów w złożone strategie opcyjne, które oferowały dużą elastyczność pod wzglę-
dem dopasowania profilu wypłaty, akceptowanych scenariuszy i ich ceny (premii opcyjnej) 
do potrzeb klientów3.

Kontynuacja trendu aprecjacyjnego złotego w pierwszej połowie 2008 r. oraz aktyw-
ność banków w sprzedaży walutowych instrumentów pochodnych przyczyniały się do wzro-
stu zaangażowania przedsiębiorstw na rynku opcji walutowych (wykres 4.1.23). ze względu 
na wysoką cenę pojedynczych opcji wiele przedsiębiorstw preferowało strategie zerokoszto-
we, których istotą jest łączne zajmowanie pozycji przez każdą ze stron transakcji w opcjach 
kupna i sprzedaży, tak aby premie płacone przez obie strony (z tytułu nabywanych opcji) 
wzajemnie się znosiły. ze względu na marżę, którą banki pobierają przy sprzedaży instru-
mentów finansowych, takie strategie zerokosztowe mają cechy asymetryczne, np. w postaci 
barier aktywujących lub dezaktywujących opcje składowe, zróżnicowania nominałów, liczby 
opcji nabywanych i wystawianych w ramach danej strategii czy kursów wykonania poszcze-
gólnych opcji. W rezultacie wiele polskich przedsiębiorstw zawarło strategie opcyjne, w któ-
rych nominał wystawionych opcji call (powodujących obowiązek sprzedaży waluty obcej po 
ustalonym kursie wykonania) był wyższy od nominału kupionych opcji put (dających prawo 
do sprzedaży waluty obcej po ustalonym kursie wykonania) i często przekraczał planowane 
przychody walutowe przedsiębiorstw. Co więcej, w celu uzyskania korzystniejszego kursu 
wykonania opcji put część z nich miała wbudowane bariery knock-out, które unieważniały te 
opcje w przypadku silnej aprecjacji złotego (wystawione opcje call pozostawały wiążące).

zdecydowana większość banków zawierających umowy opcyjne z przedsiębiorstwami 
jednocześnie zawierała transakcje odwrotne na rynku międzybankowym (back-to-back hed-
ging), zazwyczaj z podmiotami dominującymi. W ten sposób banki ograniczały ryzyko ryn-
kowe związane z opcjami walutowymi. Banki nadal jednak ponosiły ryzyko kredytowe kon-
trahenta (zdolność przedsiębiorstw do zapłaty zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny strategii 
opcyjnej), które w niektórych przypadkach było istotnie niedoszacowane. 

Odwrócenie się aprecjacyjnego trendu kursu EuR/PlN na przełomie lipca i sierpnia 
2008 r. oraz silna deprecjacja złotego w kolejnych miesiącach przyczyniły się do powsta-
nia ujemnej z punktu widzenia przedsiębiorstw wyceny strategii opcyjnych. Strata przed-
siębiorstw z tytułu tych strategii musiała być rozliczona w dniu realizacji opcji. Ponadto w sy-
tuacji znacznej ujemnej wyceny strategii opcyjnych banki wzywały klientów do uzupełniania 
depozytów zabezpieczających. Ponieważ nie wszystkie przedsiębiorstwa były zdolne do 
ich uzupełnienia, część banków wypowiedziała swoim klientom umowy o opcje walutowe, 
a ich ujemna wycena automatycznie stawała się wymagalnym zobowiązaniem wobec ban-
ków. W rezultacie w iV kwartale 2008 r. na skutek rozliczania zapadających opcji i przed-
terminowego zamykania pozycji w tych instrumentach obserwowano istotny wzrost należ-
ności banków od przedsiębiorstw z tytułu transakcji opcyjnych. Większość eksporterów 
zrównoważyła ujemną wycenę strategii opcyjnych przychodami walutowymi z eksportu4. 
W przypadku pewnej grupy przedsiębiorstw przychody te okazały się jednak niższe od strat 
finansowych, wynikających z realizacji opcji. Ponadto niewielka grupa przedsiębiorstw, któ-
re wykorzystywały strategie opcyjne do spekulacji na zmiany kursu złotego5, nie była w sta-

2 Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r., Warszawa 2005, NBP, s. 225–227.
3 Więcej na temat opcji walutowych: patrz P. Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, Warszawa 2002, liBER.
4 Według analiz KNF około 80% przedsiębiorstw, które zanotowały ujemną wycenę walutowych instrumentów pochodnych, 
uzyskało przychody z eksportu przewyższające nominały instrumentów pochodnych. Źródło: Podstawowe wnioski z analizy 
zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne, komunikat KNF z 11.03.2009 r.
5 Oszacowania KNF wskazują, że w tej grupie znajdowało się nie więcej niż 10% przedsiębiorstw obecnych na rynku opcji 
walutowych. Źródło: Aktualizacja danych o zaangażowaniu przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne, komunikat 
KNF z 28.04.2009 r.
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nie spłacić zobowiązań z tytułu opcji. W takiej sytuacji, w wyniku porozumienia z bankami 
zobowiązania z tytułu transakcji opcyjnych były zamieniane na kredyty, dla których banki 
musiały tworzyć odpisy z tytułu utraty wartości.

Według danych KNF wartość zobowiązań przedsiębiorstw wobec banków z tytułu 
zawartych strategii opcyjnych wyniosła na koniec 2008 r. około 10 mld zł, jednak tylko sto-
sunkowo niewielka część tej sumy przekształciła się bądź przekształci w rzeczywiste stra-
ty. Część opcji wygasła lub została wykonana w 2008 r., a w przypadku większości pozo-
stałych termin zapadalności upływał przed końcem iii kwartału 2009 r. Niektóre przed-
siębiorstwa zawarły z bankami porozumienia o restrukturyzacji zobowiązań wynikających 
z umów opcyjnych (np. zmieniające terminy płatności lub przekształcające je w kredyty). 
W przypadku pewnej grupy przedsiębiorstw toczyły się jednak postępowania sądowe prze-
ciwko bankom, dotyczące możliwego wprowadzenia w błąd lub nierzetelnego informowa-
nia o ryzyku związanym z oferowanymi produktami. 

W przypadku niektórych banków sposób prezentowania klientom złożonych strategii 
opcyjnych mógł być niekompletny, np. mógł nie obejmować pełnej informacji na temat pro-
filu ryzyka obu stron transakcji czy analizy różnych scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku 
walutowym. Dyrektywa MiFiD, która nakłada na instytucje finansowe formalny obowiązek 
pełnej prezentacji ryzyka związanego z oferowanymi produktami, w 2008 r. nie była w Pol-
sce w pełni wdrożona. Część banków krajowych stosowała przepisy dyrektywy MiFiD, gdyż 
zawarte w niej rozwiązania były wprowadzane na poziomie zagranicznych grup finanso-
wych, do których one należą. Niektóre banki oferowały natomiast złożone strategie opcyjne 
bez przeprowadzenia segmentacji klientów oraz testów adekwatności. W rezultacie niektóre 
przedsiębiorstwa zawierające transakcje na rynku opcji walutowych mogły nie być w pełni 
świadome przyjmowanej ekspozycji na ryzyko. Niezależnie jednak od przesłanek zawierania 
transakcji oraz ewentualnych nieprawidłowości w polityce informacyjnej banków nie można 
wykluczyć, że niektóre przedsiębiorstwa nie przywiązywały należytej wagi do zrozumienia 
konstrukcji zawieranych transakcji, nie dopasowały charakteru lub skali tych transakcji do 
specyfiki swej działalności bądź nie objęły odpowiednim nadzorem osób odpowiedzialnych 
za zawieranie takich umów. 

Wykres 4.1.23. Pozycje brutto banków krajowych wobec sektora niefinansowego 
z tytułu pozagiełdowych opcji walutowych (w wartości nominalnej instrumentów) 
oraz kurs EUR/PLN na koniec poszczególnych kwartałów 2007 i 2008 r.

Źródło: NBP.
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ze względu na oczekiwane znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce oraz 
pogarszanie się jakości portfela kredytowego, powodujące konieczność dokonywania kolejnych 
odpisów, NBP oraz uKNF rekomendowały bankom zatrzymanie zysków wypracowanych w 2008 r. 
oraz przeznaczenie ich na podwyższenie funduszy własnych. W rezultacie około 88% zysku wypra-
cowanego przez banki w 2008 r. przeznaczono na wzmocnienie kapitałów sektora bankowego25. 

Mimo rekordowo wysokiego zysku sektora bankowego w 2008 r. pogorszyły się wskaźniki 
rentowności banków, tj. zwrot z aktywów, zwrot z kapitałów i relacja zysku netto do wyniku dzia-
łalności bankowej (tabela 4.1.10). Wspomniane wskaźniki były jednak nadal wysokie, o czym świad-
czy ich porównanie z analogicznymi wskaźnikami rentowności banków dla innych krajów regionu 
(wykres 4.1.24). Spadek stopy zwrotu z kapitału (ROE) wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia 
rentowności aktywów przychodowych na skutek wzrostu odpisów z tytułu trwałej utraty wartości 
kredytów26. z kolei spadek stopy zwrotu z aktywów (ROA) spowodowało znacznie szybsze tempo 
przyrostu aktywów niż wyniku finansowego. 

25  Por. Komunikat urzędu KNF z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie polityki dywidendowej banków, Warszawa  
30 czerwca 2009 r., uKNF.
26  Por. Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2009, Warszawa 2009, NBP, s. 32.

Tabela 4.1.10. Wybrane wskaźniki zyskowności i efektywności sektora bankowego w latach 
2005−2008 (w %) 

2005 2006 2007 2008

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)1 1,6 1,7 1,9 1,5

Stopa zwrotu z kapitału (ROE)2 20,6 22,3 24,9 20,5

Koszty operacyjne3/aktywa 3,4 3,1 3,3 3,0

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

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

1 ROA – Return on Assets, tj. relacja wyniku finansowego netto do średniej miesięcznej wartości aktywów pomniejszonych o odsetki 
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.

Źródło: NBP.

Wykres 4.1.24. Wskaźniki rentowności w krajach CEC-5 w latach 2001–2008

 A. ROA (brutto) B. ROE (brutto)

uwaga: brak danych o wskaźniku ROE dla Słowacji w 2008 r.

Źródło: NBP, banki centralne Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier.
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W 2008 r. nastąpiła poprawa efektywności operacyjnej banków. zmniejszył się wskaźnik 
kosztów działania banków w relacji do ich aktywów. Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost akty-
wów sektora bankowego w 2008 r., wydaje się, że poprawa ta miała prawdopodobnie głównie 
charakter statystyczny. Koszty działania banków wzrosły bowiem dosyć istotnie (o 19%), co spo-
wodował przede wszystkim wzrost kosztów osobowych (na skutek wzrostu zatrudnienia) oraz 
kosztów utrzymania i wynajmu budynków (w wyniku rozwoju sieci sprzedaży oraz utworzenia 
nowych banków i oddziałów instytucji kredytowych).

Poziom marży odsetkowej netto (NiM) w sektorze bankowym nieznacznie się podniósł.  
W iV kwartale 2008 r. wzrosły koszty finansowania banków. W rezultacie banki oczekiwały spad-
ku marży odsetkowej i dążyły do zwiększenia pozaodsetkowych źródeł przychodów przez pod-
wyższanie opłat i prowizji. 

4.1.6. Zmiany w ofercie produktowej banków

zmiany w warunkach funkcjonowania banków w iV kwartale 2008 r. miały istotny wpływ na 
ich ofertę produktową. Dla wielu banków ważniejsze stało się zapewnienie stabilnego finansowa-
nia zgromadzonych już aktywów oraz dysponowanie kapitałami na potrzeby pokrycia ryzyka wyni-
kającego z ich działalności niż wzrost akcji kredytowej i udziału w rynku usług bankowych.

W pierwszej połowie roku banki rozwijały swoją ofertę zgodnie z dotychczasową strategią. 
Nadal bardzo silna była konkurencja w segmencie kredytów mieszkaniowych oraz depozytów 
gospodarstw domowych. Rozwój akcji kredytowej następował dzięki utrzymującemu się wyso-
kiemu popytowi gospodarstw domowych na kredyty mieszkaniowe. Budowaniu bazy depozytowej 
sprzyjały z kolei spadki cen akcji na gPW, na skutek czego wiele gospodarstw domowych wyco-
fywało środki z krajowych funduszy inwestycyjnych i wolało lokować oszczędności w bankach. 

W iV kwartale 2008 r. wraz z pogarszaniem się perspektyw rozwoju polskiej gospodarki 
i przeniesieniem zaburzeń na krajowy rynek finansowy następowały zmiany w ofertach banków. 
istotnie zaostrzone zostały kryteria udzielania kredytów. Wiele banków wycofało ze swoich ofert 
kredyty nominowane w CHF. Nasiliła się natomiast konkurencja na rynku depozytów dla gospo-
darstw domowych oraz kont oszczędnościowych. W sytuacji znacznego spadku płynności na kra-
jowym rynku lokat międzybankowych oraz ograniczenia możliwości finansowania na rynkach 
zagranicznych np. przez emisję papierów dłużnych (istotny wzrost oprocentowania takich instru-
mentów ze względu na wyższą marżę na ryzyko kredytowe) banki dążyły do przebudowania swo-
jej struktury bilansu tak, aby zwiększyć rolę stabilnych źródeł finansowania oraz zredukować nad-
wyżki kredytów nad depozytami.

Oferta dla gospodarstw domowych

W i połowie 2008 r. konkurencja między bankami w segmencie kredytów mieszkaniowych 
była nadal bardzo duża. Kilka banków rozszerzyło ofertę o kredyty nominowane w jenach japoń-
skich, jednak proponowały je tylko klientom o wysokich dochodach. W ii połowie roku banki stop-
niowo podwyższały marże kredytów (zwłaszcza nominowanych w CHF), zmniejszały maksymalny 
dopuszczalny poziom wskaźnika lTV, a także skracały okres kredytowania. Podwyższało to wyso-
kość raty kredytowej oraz wymagało od kredytobiorcy dysponowania większym wkładem wła-
snym. W rezultacie istotnie zmniejszyła się liczba potencjalnych kredytobiorców. ze względu na 
rosnące trudności z pozyskaniem franków szwajcarskich na międzybankowym rynku pieniężnym 
oraz wzrost kosztów zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym na rynku transakcji CiRS w iV 
kwartale 2008 r. zmniejszyła się liczba banków oferujących kredyty mieszkaniowe nominowane 
w tej walucie. 
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W 2008 r. coraz większym zainteresowaniem cieszyły się kredyty mieszkaniowe z dopłatą 
do odsetek udzielane w ramach programu „Rodzina na swoim”, którego podstawę prawną sta-
nowi ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania27. Spadek cen nie-
ruchomości oraz ustawowe podwyższenie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtwo-
rzenia 1 m2 powierzchni użytkowej28 spowodowały, że dopłatą mogły zostać objęte kredyty na 
mieszkania w bardziej atrakcyjnych lokalizacjach. W latach 2007–2008 ponad 6,6 tys. gospo-
darstw domowych skorzystało z tego programu, a ich całkowite zadłużenie z tytułu zaciągniętych 
kredytów mieszkaniowych z dopłatą wyniosło na koniec 2008 r. 852,8 mln zł29. Kredytobiorcami 
były najczęściej osoby w wieku około 30 lat, które planowały zakup mieszkania na rynku wtórnym. 
Biorąc pod uwagę projektowane zmiany w programie „Rodzina na swoim” (np. rozszerzenie kata-
logu docelowych kredytobiorców o jednoosobowe gospodarstwa domowe, zwiększenie limitów 
powierzchni lokali i domów możliwych do sfinansowania kredytem preferencyjnym), można przy-
puszczać, że program ten nadal będzie się cieszył popularnością. 

Banki nadal rozwijały ofertę kart kredytowych, zachęcając promocjami i nagrodami lote-
ryjnymi, oraz ofertę pożyczek gotówkowych, rozszerzając również katalog walut, w których udzie-
lały pożyczek gotówkowych. Było to widoczne zwłaszcza w pierwszych trzech kwartałach roku.

W i połowie 2008 r. istotnie nasiliła się konkurencja między bankami na rynku depozytów 
gospodarstw domowych. W celu ich pozyskania banki rozwijały ofertę wysoko oprocentowanych 
kont oszczędnościowych, programów systematycznego oszczędzania oraz depozytów, które 
mogły być składane przez gospodarstwa domowe za pośrednictwem internetu. Towarzyszyła 
temu szeroko zakrojona akcja promocyjna banków, zwłaszcza w prasie i telewizji. W ii połowie 
roku nasiliła się konkurencja o depozyty gospodarstw domowych. Wynikało to z dążenia banków 
do zapewnienia stabilnych źródeł finansowania długoterminowych aktywów oraz, w przypadku 
części banków, problemów z ograniczeniem dodatniej luki finansowania.

ze względu na nasilające się działania marketingowe banków oraz chęć poprawy przejrzy-
stości rynku finansowego i zapewnienia większego bezpieczeństwa jego uczestnikom, 2 paździer-
nika 2008 r. KNF podjęła uchwałę w sprawie zasad reklamowania usług bankowych30. W uchwa-
le sprecyzowano oczekiwania nadzoru finansowego co do sposobu reklamowania tych usług, 
szczególną uwagę poświęcając obowiązkom informacyjnym banków. zgodnie z zasadami zawar-
tymi w załączniku do uchwały informacje podawane w przekazie reklamowym powinny być rze-
telne oraz przedstawiać szczegółowo koszy, opłaty, wyłączenia i inne ograniczenia wynikające 
z oferowanej usługi. 

Zmiany w ofercie bankowej dla przedsiębiorstw

W 2008 r. banki stopniowo zaostrzały warunki i kryteria udzielania kredytów dla przedsię-
biorstw, co wynikało z negatywnej oceny przyszłej sytuacji gospodarczej w Polsce, a także z po-
garszającej się sytuacji kapitałowej banków31. Pogorszenie warunków kredytowania przejawiało 
się najczęściej wyższymi marżami kredytowymi oraz zwiększaniem wymagań dotyczących wkła-
du własnego oraz zabezpieczeń32.

27  ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.u. z 2006 r., 
nr 183, poz. 1354 z póź. zm.).
28  Aby otrzymać kredyt preferencyjny na zakup domu lub mieszkania w ramach programu „Rodzina na swoim”, nale-
ży spełnić określone warunki. Jednym z nich jest cena lokalu, która nie może przekroczyć kwoty będącej iloczynem jego 
powierzchni użytkowej oraz ustawowo określonego średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. W 2008 r. wskaźnik ten został podniesiony z 1,3 do 1,4 (ustawa z dnia 
21.11.2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, Dz.u. nr 223, poz. 
1465).
29  Dane Banku gospodarstwa Krajowego.
30  zasady są dostępne na stronie internetowej KNF: http://www.knf.gov.pl/images/KNF_reklamy_bankowe _2_10_08_
tcm20-9042.pdf.
31  Por. Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (i, ii, iii, iV kwar-
tał 2008 r.), Warszawa 2008, NBP. 
32  Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw z uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2008 oraz prognoz na 
I kw. 2009, Warszawa 2009, NBP, s. 37. Raport o inflacji. Luty 2009, Warszawa 2009, NBP, s. 52.
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W analizowanym okresie banki wykazywały większe zainteresowanie kształtowaniem ofer-
ty depozytowej dla przedsiębiorstw. W pierwszej połowie roku oferowały nowe lokaty struktury-
zowane w formie certyfikatów depozytowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, np. 
na indeks Wig20, ceny złota i platyny, produktów rolnych, a także depozyty strukturyzowane 
łączące elementy lokaty z inwestycjami w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. 
Produkty te były oferowane zarówno przedsiębiorstwom, jak i klientom indywidualnym.

Karty płatnicze

W 2008 r. w Polsce wydano 3,8 mln nowych kart płatniczych. Na koniec roku w obiegu znaj-
dowało się 30,3 mln kart (wykres 4.1.25). Najsilniejszą tendencją wzrostową (20,4%) nadal cha-
rakteryzowały się karty kredytowe, które stanowiły już 31,1% wszystkich kart płatniczych w Polsce 
(9,4 mln na koniec 2008 r.). 

Wspominany wzrost wynikał z polityki marketingowej banków. Banki nadal promowały kar-
ty kredytowe, umożliwiając klientom ich zamówienie on-line, a także „wynagradzały” ich za aktyw-
ne korzystanie z tego instrumentu płatniczego (np. wprowadzając mniejsze opłaty za przeprowa-
dzenie transakcji o określonej wartości). Rozwijały też programy partnerskie i lojalnościowe, współ-
pracując z różnymi podmiotami, np. hotelami, sieciami kin czy hipermarketów. Rozszerzały rów-
nież funkcje kart oraz zwiększały bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za ich pomocą. 

Można się spodziewać, że w związku z pogorszeniem się perspektyw rozwoju gospodarcze-
go i prawdopodobnym wzrostem bezrobocia banki będą w najbliższym czasie zaostrzać warunki 
wydawania kart kredytowych. Możliwość podnoszenia przez banki oprocentowania kredytów 
w kartach kredytowych jest ograniczona, ponieważ maksymalne oprocentowanie tych kredytów 
nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej NBP. 

Bankowość internetowa33

Bankowość internetowa była nadal dodatkowym, ale ważnym kanałem dystrybucji służącym 
wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej banków. W 2008 r. liczba klientów bankowości internetowej 
w Polsce zwiększyła się i na koniec roku wyniosła 12,8 mln, tj. o 3 mln więcej niż w 2007 r. (wykres 
4.1.26). Wzrosła także liczba tzw. aktywnych klientów, czyli takich, którzy logują się do serwisów 
bankowości internetowej co najmniej raz w miesiącu. 

W 2008 r. banki ułatwiały klientom dostęp do informacji o ofercie, udostępniając bezpłatne 
połączenia z bankiem za pomocą komunikatorów internetowych oraz uruchamiając w serwisach 

33  Opracowano na podstawie informacji zBP.

Wykres 4.1.25. Liczba kart płatniczych w Polsce oraz tempo jej przyrostu w latach  
2005−2008

Źródło: NBP.
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internetowych chaty i blogi, gdzie publikowały m.in. artykuły o ofercie banku i materiały infor-
macyjne. Jeden z banków otworzył także forum internetowe, które miało być dodatkowym spo-
sobem komunikacji z klientami, umożliwiać wymianę opinii oraz ułatwiać kontakt z konsultantami 
banku. 

Oferta bankowości internetowej była dla klientów atrakcyjna pod względem cenowym. Na 
przykład opłaty za przelewy były nadal kilkakrotnie niższe niż przelewy składane w oddziałach ban-
kowych. Wiele banków oferowało bezpłatne prowadzenie rachunku internetowego i realizację 
przelewów z tego rachunku, a także wysokie oprocentowanie rachunków oszczędnościowych 
zakładanych przez internet. W niektórych bankach lokaty terminowe zakładane przez internet były 
wyżej oprocentowane niż tradycyjne lokaty.

z prognoz ekspertów wynika, że liczba aktywnych klientów bankowości internetowej będzie 
nadal dynamicznie wzrastała i w 2010 r. wyniesie 10 milionów34. Szybciej będzie się także zwięk-
szało wykorzystanie usług bankowości internetowej przez dotychczasowych klientów (należy ocze-
kiwać znacznego wzrostu liczby przelewów zlecanych za pośrednictwem internetu). 

34  Prognoza Rady Bankowości Elektronicznej funkcjonującej przy związku Banków Polskich.

Wykres 4.1.26. Liczba klientów bankowości internetowej oraz liczba przelewów zlecanych 
kanałem internetowym w latach 2006−2008

Źródło: zBP.
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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. Działalność SKOK-ów 
reguluje ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych35. SKOK-i nie podlegają 
nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Kontrolę nad systemem kas sprawuje Krajowa Spół-
dzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Na koniec 2008 r. aktywa SKOK-ów wyniosły 9,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 29,2% w po-
równaniu z poprzednim rokiem (wykres 4.2.1). znaczny wpływ na wysokie tempo wzrostu akty-
wów SKOK-ów miała sprzedaż kredytów i pożyczek udzielanych na okres powyżej pięciu lat. Pomi-
mo systematycznego rozwoju SKOK-ów w ostatnich latach ich znaczenie w polskim systemie finan-
sowym pozostaje niewielkie. Na koniec 2008 r. aktywa SKOK-ów stanowiły jedynie 0,7% aktywów 
całego sektora finansowego, a udział kredytów i depozytów SKOK-ów od kilku lat stanowi około 
1% kredytów i depozytów sektora bankowego. Także udział środków zdeponowanych w SKOK-ach 
przez gospodarstwa domowe w całkowitej wielkości ich aktywów finansowych kształtuje się na 
względnie niskim poziomie – w 2008 r. wyniósł około 1,2%.

Kasy kierują swoje usługi do podobnych klientów co banki spółdzielcze. zasięg oddziaływa-
nia kas jest również przeważnie lokalny, a oferta produktowa adresowana jest przede wszystkim 

35  ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.u. z 1996 r., nr 1, poz. 2).

Wykres 4.2.1. Aktywa SKOK-ów w porównaniu z aktywami banków spółdzielczych w latach 
2001−2008

uwaga: banki zrzeszające są prezentowane razem z bankami spółdzielczymi.

Źródło: NBP, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.
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Wykres 4.2.2. Tempo przyrostu aktywów SKOK-ów w porównaniu z aktywami banków 
spółdzielczych i sektora bankowego w latach 2001−2008

uwaga: banki zrzeszające są prezentowane razem z bankami spółdzielczymi.

Źródło: NBP, KSKOK.
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do gospodarstwach domowych o średnich i niskich dochodach oraz do mikro- i małych przed-
siębiorstw. udział sumy bilansowej SKOK-ów w sumie bilansowej banków spółdzielczych (łącznie 
z bankami zrzeszającymi) kształtuje się na poziomie kilkunastu procent (około 12,5% na koniec 
2008 r.). W 2008 r. aktywa SKOK-ów wzrastały wyraźnie szybciej niż aktywa banków spółdziel-
czych i nieco wolniej niż aktywa całego sektora bankowego (wykres 4.2.2). 

W latach 2004–2008 obserwowano dalszy, choć wyraźnie wolniejszy, rozwój sieci SKOK-ów 
(wykres 4.2.3). Na koniec 2008 r. funkcjonowały 62 kasy oszczędnościowo-kredytowe (o pięć pod-
miotów mniej niż na koniec 2007 r.). Pomimo nieznacznego spadku liczby kas w wyniku ich kon-
solidacji odnotowano istotny wzrost liczby oddziałów i punktów obsługi klienta SKOK (o 91 w po-
równaniu z końcem 2007 r.). SKOK-i charakteryzują się dobrze rozwiniętą siecią placówek zlokali-
zowanych głównie w małych miastach oraz na obszarach wiejskich, gdzie dostępność placówek 
banków komercyjnych jest ograniczona. umożliwia to korzystanie z ich usług szerokiemu gronu 
osób. Na koniec roku liczba członków zrzeszonych w SKOK-ach wyniosła 1 856 tys. i była o 187 
tys. większa niż w poprzednim roku.

głównymi odbiorcami usług świadczonych przez SKOK-i są od lat gospodarstwa domowe, 
o czym świadczy np. ich udział w kredytach i pożyczkach udzielonych przez kasy36 (tabela 4.2.1). 
W 2008 r. wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez SKOK-i tej grupie klientów wzrosła o 1,8 
mld zł (tj. o 34,5%) i na koniec grudnia osiągnęła 6,9 mld zł. Wartość depozytów złożonych 
w SKOK-ach zwiększyła się o 1,9 mld zł (tj. o 28,3%) i wyniosła 8,6 mld zł (wykres 4.2.4), przy czym 
98,9% stanowiły zobowiązania wobec gospodarstw domowych. 

36  Tj. kredytów i pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom, gospodarstwom domowym, instytucjom ubezpieczenio-
wym, funduszom emerytalnym, instytucjom pośrednictwa finansowego, pomocniczym instytucjom finansowym.

Wykres 4.2.3. Rozwój sieci SKOK-ów oraz liczba ich członków w latach 2001−2008

Źródło: NBP, KSKOK.
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Tabela 4.2.1. Udział kredytów i pożyczek oraz depozytów gospodarstw domowych w kredy-
tach i pożyczkach oraz depozytach sektora ogółem w SKOK-ach w latach 2005−2008 (w %)

2005 2006 2007 2008

Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych, w tym: 78,0 80,7 81,1 84,8

 − do 1 roku włącznie 18,2 14,9 9,4 6,8

 − powyżej 1 roku do 5 lat włącznie 81,8 80,9 62,5 54,1

− powyżej 5 lat – 4,2 28,1    39,1

Depozyty gospodarstw domowych, w tym: 99,4 99,2 98,5 98,9

− bieżące 4,4 6,4 10,4 9,4

− terminowe 95,6 93,6 89,6 90,6

Źródło: NBP.
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Dynamiczny wzrost aktywów SKOK-ów w ostatnich dwóch latach następował m.in. dzięki 
wzrostowi liczby członków oraz umożliwieniu SKOK-om udzielania kredytów i pożyczek na okres 
powyżej pięciu lat37. Na koniec 2008 r. udział takich kredytów i pożyczek w sumie należności 
SKOK-ów od gospodarstw domowych wyniósł 38,2%, podczas gdy na koniec 2006 r. tylko 2,4%. 
Wśród kredytów i pożyczek udzielanych na okres powyżej pięciu lat dominowały kredyty i po-
życzki konsumpcyjne. W nadchodzących latach rozwój tej części oferty SKOK-ów będzie zależał 
od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W końcu 2007 r. został bowiem złożony wniosek posel-
ski w sprawie rozstrzygnięcia możliwego naruszenia konstytucji w odniesieniu do zasad proce-
dury ustawodawczej przy uchwalaniu ustawy o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu 
własnego mieszkania38. 

Wysoka dynamika wzrostu depozytów w SKOK-ach była w dużej mierze wynikiem kon-
kurencyjnego względem oferty bankowej oprocentowania lokat. W 2008 r. obserwowano 
wyraźny wzrost średniej wartości nowych i odnawianych depozytów. Tak jak w poprzednich 
latach w strukturze terminowej depozytów złożonych w SKOK-ach dominowały depozyty ter-
minowe (tabela 4.2.1). W tej kategorii przeważały lokaty na okres do 12 miesięcy, co przy braku 
możliwości zaciągania zobowiązań na rynku finansowym rodzi ryzyko niedopasowania struk-
tury terminowej aktywów i pasywów SKOK-ów. Podobnie jak w bankach w 2008 r. w SKOK-ach 
została podniesiona kwota ubezpieczenia depozytów do równowartości 50 tys. euro. SKOK-i nie 
są objęte systemem gwarantowania depozytów w ramach Bankowego Funduszu gwarancyjne-
go. zgodnie z ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zapewnienie bez-
pieczeństwa środków zgromadzonych w SKOK-ach należy do Funduszu Stabilizacyjnego, który 
powstaje z wkładów wnoszonych przez zrzeszone kasy w wysokości co najmniej 1% ich akty-
wów. gwarancje zwrotu określonych kwot depozytów zapewnia Towarzystwo ubezpieczeń 
Wzajemnych SKOK.

37  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).
38  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie został ogłoszony 24 marca 2009 r. (27/3/A/2009).

Wykres 4.2.4. Wartość kredytów i pożyczek oraz depozytów w SKOK-ach w latach 2005−2008

Źródło: KSKOK.
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Tabela 4.2.2. Zysk netto i wybrane wskaźniki efektywności SKOK-ów w latach  2005−2008

2005 2006 2007 2008

Zysk netto (w tys. zł) 16 168 34 401 36 152 18 616

Wynik brutto/aktywa (w %) 0,3 0,6 0,6 0,4

Wynik netto/aktywa (w %) 0,3 0,6 0,5 0,2

Źródło: Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r., Warszawa 2009, główny 
urząd Statystyczny. 
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W 2008 r. zysk netto kas wyniósł 18,6 mln zł i był prawie o połowę niższy niż w 2007 r. zysk 
netto wypracowało 55 kas, a stratę netto poniosło siedem. O wynikach finansowych decydowały 
przede wszystkim przychody netto ze sprzedaży, które wzrastały wolniej niż koszty działalności 
operacyjnej. W rezultacie w 2008 r. wyraźnie pogorszyły się wskaźniki efektywności działalności 
SKOK-ów (tabela 4.2.2). 

W 2008 r. SKOK-i nadal rozbudowywały swoją infrastrukturę techniczną i poszerzały zakres 
świadczonych usług. Przykładowo włączenie do systemu spółek świadczących wyspecjalizowane 
usługi finansowe – eCard oraz global Cash – przyczyniło się do wzrostu liczby bankomatów obsłu-
gujących transakcje uczestników kas. Rozszerzano także ofertę dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 
dla których kasy mogą pełnić funkcję instytucji business-2-business, oferujących usługi finansowe 
i doradcze.
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4.3. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe

4.3.1. Leasing

Wielkość rynku

Przedsiębiorstwa wykorzystują leasing jako źródło finansowania środków trwałych, zwięk-
szających ich potencjał wytwórczy. z tego względu aktywność na rynku leasingu jest w dużej mie-
rze odzwierciedleniem ogólnego stanu koniunktury, a w szczególności skłonności przedsiębiorstw 
do inwestowania oraz zwiększania sprzedaży. Dla niektórych firm rozpoczynających działalność 
gospodarczą, które nie mają historii kredytowej w bankach oraz nie dysponują własnymi środkami 
finansowymi, leasing jest niekiedy jedynym dostępnym źródłem finansowania inwestycji. 

W 2008 r. istotnie zmniejszyło się tempo rozwoju rynku leasingu. W porównaniu z 2007 r. 
wartość aktywów oddanych w leasing wzrosła o 1,2% i wyniosła 33,1 mld zł, co stanowiło 2,6% 
PKB (wykres 4.3.1). Wartość portfela aktywnych umów leasingu na koniec 2008 r. wyniosła 56,6 
mld zł, o 8 mld zł więcej niż w roku poprzednim39. Osłabienie tempa rozwoju rynku leasingu wyni-
kało z obaw przed pogorszeniem się stanu koniunktury gospodarczej w Polsce na skutek nasilają-
cego się światowego kryzysu finansowego i związanego z nim osłabienia popytu inwestycyjnego 
przedsiębiorstw40. 

W związku z istotnym zwiększeniem się awersji do ryzyka na rynkach finansowych zmniej-
szyła się dostępność i wzrosły koszty finansowania firm leasingowych. Wzrost kosztów finansowa-
nia skłonił firmy leasingowe do podniesienia marż oraz zaostrzenia warunków finansowania, m.in. 
przez wprowadzenie wymogu posiadania dodatkowych zabezpieczeń lub zwiększenie minimalne-
go udziału środków własnych. ze względu na ograniczenie popytu na rynku nieskarbowych papie-
rów dłużnych niektórzy leasingodawcy w poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania 
podejmowali współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi, m.in. z Europejskim 
Bankiem inwestycyjnym. Wspomniane czynniki przyczyniły się ograniczenia dostępności usług 
leasingowych dla przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach 2008 r.

Wyhamowanie rozwoju rynku leasingu można było zaobserwować także w innych krajach 
europejskich. W 2008 r. wartość środków przekazanych w leasing w Europie wyniosła około 330 
mld euro41, co oznacza spadek o około 1,6% w porównaniu z 2007 r. Wartość aktywów oddanych 
w leasing w Polsce stanowiła 2,8% wartości aktywów oddanych w leasing w Europie. Pod wzglę-
dem wartości około 44% aktywów (zarówno ruchomych, jak i nieruchomości) oddano w leasing 
w zaledwie trzech krajach: Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Według danych guS działalność leasingową w Polsce w 2008 r. prowadziło 66 podmiotów, 
w tym 36 zrzeszonych w związku Polskiego leasingu (zPl). W przypadku 20 firm leasing był jedy-
nym rodzajem działalności, dla 39 stanowił działalność dominującą, natomiast w siedmiu przy-
padkach – dodatkową42. Wśród badanej grupy podmiotów 28 kontrolowali zagraniczni udzia-
łowcy, przy czym bez względu na to, czy przeważał polski, czy zagraniczny kapitał, były to głów-
nie spółki zależne od banków. Na rynku leasingu w Polsce nadal występowała silna koncentracja. 
Spośród firm leasingowych zrzeszonych w zPl cztery największe podmioty miały około 63% udzia-
łu w rynku, mierzonego wartością aktywów oddanych w leasing w 2008 r.

Według danych guS na koniec 2008 r. liczba leasingobiorców wyniosła 302 tys. i była o oko-
ło 23% wyższa niż na koniec 2007 r. Na koniec 2008 r. z leasingu finansowego korzystało około 

39  Na podstawie danych związku Polskiego leasingu (zPl – do kwietnia 2008 r. związek ten nosił nazwę związku 
Przedsiębiorstw leasingowych).
40  W 2008 r. jedynie 18 leasingodawców oceniło stan koniunktury jako dobry dla rozwoju przedsiębiorstwa, podczas 
gdy w 2007 r. taką ocenę przedstawiło aż 46 przedsiębiorstw (na podstawie przeprowadzonego badania guS na temat 
działalności przedsiębiorstw leasingowych w Polsce; wyniki badania opublikowano w opracowaniu Działalność przed-
siębiorstw leasingowych w 2008 r., Warszawa 2009, guS).
41  Na podstawie danych leaseurope, www.leaseurope.org.
42  Na podstawie opracowania Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2008 r., Warszawa 2009, guS.
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205 tys. leasingobiorców, z leasingu operacyjnego – około 96 tys., a z leasingu mieszanego – nie-
całe 3 tys. Pod względem wartości nowych umów leasingowych zawartych w 2008 r. przewaga 
leasingu finansowego była jednak wyraźna: jego udział wyniósł blisko 80%. umowy leasingowe 
były najczęściej zawierane na okres od dwóch do pięciu lat. Średnia wartość zawieranych umów 
leasingu wyniosła w 2008 r. około 109 tys. zł, podczas gdy w 2007 r. około 141 tys. zł43. 

Najczęściej stosowanymi formami zabezpieczenia leasingowanych środków trwałych były 
weksle in blanco oraz poręczenie majątkowe. Powszechnie wykorzystywano możliwość wykupu 
leasingowanych przedmiotów po zakończeniu umowy leasingu. Rzadko następowało nieodpłatne 
przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę.

Struktura leasingowanych dóbr

Dane guS wskazują, że pod względem wartości nowych umów zawartych w 2008 r. wyraź-
nie dominowały środki ruchome. ich wartość wyniosła 22,8 mld zł, co stanowiło około 94,5% war-
tości wszystkich umów leasingowych. Wartość nowych umów leasingu nieruchomości wyniosła 
1,3 mld zł (około 5,5% wartości wszystkich umów).

W strukturze leasingowanych aktywów w 2008 r. nadal przeważały środki transportu dro-
gowego (tabela 4.3.1), a ich udział wyniósł około 57%. Przedmiotem leasingu były przede wszyst-
kim nowe pojazdy. Niezależnie od osłabienia perspektyw rozwoju gospodarczego przedsiębiorcy 
nadal powiększali swoją flotę samochodową oraz wymieniali samochody kupione we wcześniej-
szych latach, gdyż dla wielu firm stanowią one niezbędne narzędzie pracy. W leasing najczęściej 
oddawano samochody osobowe i specjalistyczne środki transportu drogowego (tj. ciągniki sio-
dłowe, naczepy i przyczepy). z danych zPl wynika, że ich udział w wartości portfela pojazdów 
wyniósł odpowiednio 44% i 26%. Samochody ciężarowe stanowiły 25% wartości leasingowanych 
pojazdów. udział trzech najbardziej aktywnych podmiotów na rynku leasingu pojazdów wyniósł 
39%. Ponadto wzrosło zainteresowanie leasingiem pojedynczych aut ze strony małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

znaczny udział maszyn i urządzeń w strukturze aktywów oddanych w leasing był skutkiem 
utrzymywania się w pierwszej połowie 2008 r. skłonności przedsiębiorstw do zwiększania mocy 
produkcyjnych. Przedmiotem leasingu oprócz sprzętu budowlanego były m.in. maszyny do obrób-
ki metalu, maszyny rolnicze i maszyny poligraficzne. Dalsza modernizacja i mechanizacja rolnictwa 
oraz możliwość refundacji tego rodzaju maszyn w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich powinny przyczynić się do rozwoju leasingu urządzeń rolniczych.

W porównaniu z 2007 r. zanotowano nieznaczny wzrost udziału nieruchomości w struktu-
rze aktywów przekazanych w leasing. W leasingu nieruchomości specjalizowało się jedynie kilka 

43  Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2008 r., Warszawa 2009, guS.

Wykres 4.3.1. Wartość aktywów oddanych w leasing w Polsce w latach 2001−2008

Źródło: zPl.
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firm, a coraz ważniejszą formą jego finansowania był leasing zwrotny. Przedmiotem leasingu były 
najczęściej obiekty handlowe i usługowe oraz budynki przemysłowe. zgodnie z danymi zPl udział 
obiektów handlowych i usługowych w strukturze rynku leasingu nieruchomości wyniósł 34%, co 
oznacza istotny spadek w porównaniu z 2007 r. (o 12 pkt proc.). udział budynków przemysłowych 
wzrósł z 17% w 2007 r. do 34% w 2008 r. główną przyczyną wzrostu zainteresowania leasingiem 
nieruchomości były związane z nim korzyści podatkowe, polegające na możliwości szybszego 
zamortyzowania środków trwałych (w przypadku leasingu finansowego) lub wykorzystania efek-
tu tarczy podatkowej (tj. zaliczenia całej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów 
w przypadku leasingu operacyjnego).

W 2008 r., podobnie jak w poprzednich latach, rozwój rynku leasingu statków, samolotów 
i środków transportu kolejowego (big tickets) ograniczała mała liczba potencjalnych leasingobior-
ców – dużych przewoźników i armatorów – oraz długotrwałe procedury przetargowe dotyczące 
przedsiębiorstw państwowych. Dostępne dane wskazują na słaby rozwój leasingu sprzętu biuro-
wego i komputerów (1,6% udziału w portfelu aktywów w leasingu). Większość transakcji tego 
typu odbywa się jednak bezpośrednio pomiędzy producentami sprzętu iT a leasingobiorcami, co 
utrudnia właściwą ocenę stopnia rozwoju tego segmentu rynku.

Bariery rozwoju

istotną barierę rozwoju niektórych segmentów rynku leasingu nadal stanowią uregulowania 
prawne i podatkowe. Dotyczą one m.in. minimalnego czasu trwania umowy leasingu operacyjne-
go, który wynosi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji w przypadku rzeczy rucho-
mych oraz 10 lat w przypadku nieruchomości, podczas gdy wiele sprzętów i urządzeń starzeje się 
znacznie szybciej – przede wszystkim w wyniku dynamicznego rozwoju nowoczesnych technolo-
gii. Ponadto firmy leasingowe postulują m.in. kwalifikowanie leasingu finansowego jako usługi, 
a nie dostawy towarów, co umożliwiałoby leasingobiorcy odliczanie podatku VAT z góry44.

W przypadku leasingu konsumenckiego główną barierą rozwoju jest brak popytu wynikają-
cy z psychologicznej niechęci konsumentów do dysponowania rzeczami, których właścicielami 
przez cały czas trwania umów pozostają firmy leasingowe. Dodatkową barierę stanowią przepisy 
podatkowe, które w przypadku umowy leasingu finansowego wymagają, aby odpisów amortyza-
cyjnych dokonywał leasingobiorca. Jeżeli jest nim osoba fizyczna, to nie może ona dokonywać 
amortyzacji posiadanych środków trwałych. Podobnie jest w przypadku postanowień dotyczących 
odpowiedzialności podmiotów finansujących za wady przedmiotów leasingu – firmy leasingowe 

44  Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., Warszawa 2008, NBP.

Tabela 4.3.1. Wartość i struktura aktywów oddanych w leasing w latach 2005−2008

Wartość (w mld zł) Struktura (w %)

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Środki ruchome, w tym: 13,82 19,63 29,60 29,79 84,8 90,6 90,7 90,1

− maszyny i urządzenia 4,26 6,45 8,86 9,78 26,2 29,8 27,1 29,6

− komputery i sprzęt biurowy 0,33 0,37 0,48 0,54 2,0 1,7 1,5 1,6

−  środki transportu kolejowego, 
powietrznego 0,35 0,58 0,58 0,52 2,1 2,7 1,8 1,6

− środki transportu drogowego, w tym: 8,80 12,09 19,46 18,69 54,0 55,8 59,6 56,5

   osobowe 2,76 4,35 7,31 8,13 17,2 20,1 22,4 24,6

− inne 0,08 0,14 0,22 0,26 0,5 0,6 0,7 0,8

Nieruchomości 2,46 2,03 3,05 3,27 15,2 9,4 9,3 9,9

Środki ruchome i nieruchomości 
ogółem 16,28 21,66 32,65 33,06 100,0 100,0 100,0 100,0

uwaga: dane dotyczące komputerów i sprzętu biurowego nie zawierają informacji z firm informatycznych leasingujących sprzęt iT bez-
pośrednio od producenta.

Źródło: zPl.
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jako podmioty niebędące ich sprzedawcami i jedynie finansujące ich zakup zazwyczaj zastrzegają 
sobie prawo do wyłączenia takiej odpowiedzialności.

Pozytywnym impulsem do rozwoju rynku leasingu mogą być projekty inwestycyjne współ-
finansowane z funduszy unijnych. znaczenie środków unijnych dla rozwoju rynku leasingu będzie 
w dużym stopniu zależało od tego, które Programy operacyjne oraz na jakich warunkach będą 
dopuszczały finansowanie inwestycji leasingiem. Dzięki zmianom w Krajowych wytycznych doty-
czących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okre-
sie programowania 2007–2013, dokonanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wydatki 
z tytułu leasingu będzie można zrefundować jednorazowo, a nie jak dotychczas jedynie w ratach, 
w okresie budżetowym. W myśl wprowadzonych zapisów refundacją może być objęta cena zaku-
pu przedmiotu leasingu, zapłacona przez firmę leasingową na podstawie faktury wystawionej 
przez dostawcę tego przedmiotu45.

Wiele firm leasingowych uważa zwiększenie współpracy z samorządami za szansę na szyb-
szy rozwój rynku. Oczekiwaniom tym może sprzyjać osłabienie koniunktury, powodujące zmniej-
szenie dochodów gmin, które coraz częściej zbliżają się do ustawowego progu zadłużenia (zadłu-
żenie jednostki samorządu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% jej docho-
dów). leasing operacyjny nie powoduje bowiem wzrostu wskaźnika zadłużenia samorządów46.

4.3.2. Faktoring

Wielkość rynku

Elastyczność usług faktoringowych, poprawiających sytuację płynnościową faktoranta 
i zmniejszających ponoszone przez niego ryzyko kredytowe kontrahenta, powoduje, że rynek fak-
toringu rozwija się także w okresie pogarszającej się koniunktury gospodarczej. W warunkach 
spadku dynamiki wzrostu gospodarczego nasilają się bowiem problemy podmiotów gospodar-
czych z terminowym regulowaniem zobowiązań. W takiej sytuacji wiele przedsiębiorstw decyduje 
się na sprzedaż należności handlowych faktorom (firmom faktoringowym), aby zachować lub 
poprawić swoją płynność finansową. Ponadto sprzedaż faktur zwiększa konkurencyjność wielu 
przedsiębiorstw (szczególnie małych i średnich), gdyż pozwala na wydłużenie odbiorcom termi-
nów płatności oraz umożliwia szybsze regulowanie własnych zobowiązań. 

W 2008 r. obroty firm faktoringowych wzrosły o blisko 56% w porównaniu z 2007 r. i wy-
niosły 47,9 mld zł (wykres 4.3.2). z faktoringu skorzystało ponad 2 tys. klientów (1,6 tys. 
w 2007 r.), a liczba sfinansowanych faktur wyniosła około 1,9 mln. zwiększenie obrotów na ryn-
ku faktoringu i liczby podmiotów korzystających z tej usługi finansowej wiązało się z pogorsze-
niem koniunktury gospodarczej w Polsce oraz innych krajach europejskich, co przyczyniło się do 
wzrostu liczby przedsiębiorstw borykających się z trudnościami z terminowym regulowaniem 
zobowiązań. W 2008 r. sytuacja płynnościowa polskich przedsiębiorstw pogorszyła się w po-
równaniu z poprzednim rokiem47, co było skutkiem zwiększenia opóźnień w regulowaniu zobo-
wiązań, a także zmniejszenia liczby i wartości nowych zamówień. Podmioty gospodarcze wydłu-
żały terminy spłaty zobowiązań z tytułu kredytów kupieckich, m.in. ze względu na zaostrzenie 
warunków finansowania przedsiębiorstw przez banki. Średnia długość opóźnienia spłaty zobo-
wiązań w 2008 r. wyniosła 18 dni. Największe opóźnienia płatności miały przedsiębiorstwa, któ-
re utrzymywały kontakty handlowe z podmiotami zagranicznymi, głównie z Niemiec i ukrainy. 
istotne pogorszenie sytuacji gospodarczej w tych krajach spowodowało bowiem duże trudności 
kontrahentów z terminowym regulowaniem ich zobowiązań. Ponadto w strukturze  

45  Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
w okresie programowania 2007–2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007−2013, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2008.
46  Poza tym wybór produktu i pozyskanie finansującego mogą się odbyć w ramach jednego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, co dla podmiotów zobowiązanych stosować się do zapisów ustawy Prawo zamówień publicz-
nych jest istotnym ułatwieniem.
47  Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2008 
oraz prognoz na I kw. 2009, Warszawa 2009, NBP.
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nieuregulowanych należności znacznie wzrósł odsetek tzw. długów trudnych, czyli należności 
przeterminowanych o ponad 120 dni48.

Na koniec 2008 r. w Polsce działało kilkanaście firm faktoringowych (13 z nich było człon-
kami Polskiego związku Faktorów – PzF), a ponad 20 banków komercyjnych świadczyło usługi fak-
toringu. Rynek usług faktoringowych pozostawał silnie skoncentrowany. Według danych PzF na 
cztery największe podmioty zrzeszone w tym związku przypadało około 75% obrotów. udział naj-
większej firmy na rynku faktoringu zwiększył się z około 26% w 2007 r. do ponad 39% w 2008 r., 
głównie kosztem istotnego spadku udziału trzech kolejnych podmiotów o największym udziale 
w rynku49.

Oferta usług faktoringowych świadczonych przez banki była podobna do oferty wyspecja-
lizowanych firm faktoringowych i obejmowała m.in. finansowanie faktur, ewidencję i zarządzanie 
wierzytelnościami, monitorowanie odbiorców towarów, porządkowanie rozliczeń, inkasowanie 
płatności. Klienci banków mieli jednak łatwiejszy dostęp do kompleksowej oferty usług innych niż 
faktoring, świadczonych przez różne podmioty należące do tej samej grupy finansowej, w szcze-
gólności leasingu, prowadzenia rachunku bieżącego, kredytu inwestycyjnego czy lokat termino-
wych. W iV kwartale 2008 r. nastąpił relatywny wzrost znaczenia banków na rynku wykupu fak-
tur z powodu trudności z pozyskiwaniem finansowania przez niektóre firmy faktoringowe, nie-
będące członkami dużych grup finansowych. Przewaga banków na rynku faktoringu, związana 
z łatwiejszym dostępem do finansowania oraz możliwością zaoferowania klientom większego 
wyboru usług finansowych, może jednak być równoważona większą elastycznością pozostałych 
firm faktoringowych, wynikającą m.in. z braku obowiązujących banki ograniczeń dotyczących 
maksymalnego zaangażowania wobec niektórych klientów.

Mimo szybkiego rozwoju faktoringu znaczenie tego segmentu rynku w Polsce pozostawało 
relatywnie niewielkie w porównaniu z rozwiniętymi rynkami krajów Europy zachodniej. Faktoring 
ma szczególnie duże znaczenie w Wielkiej Brytanii (około 10,3% PKB), Włoszech (około 8,2% PKB) 
oraz Francji (około 6,9% PKB)50. Wartość wykupionych faktur w Polsce w 2008 r. ukształtowała się 
na poziomie około 2,2% PKB.

Struktura faktoringu

W 2008 r. w usługach faktoringowych nadal dominował faktoring krajowy. Jego udział 
w wartości skupionych faktur wyniósł około 78%51 i był o 6 pkt proc. niższy niż w 2007 r. zmiana 
ta wynikała z dalszego wzrostu – szczególnie w pierwszej połowie 2008 r. – wykorzystania  

48  Na podstawie informacji firmy Euler Hermes, http://www.eulerhermes.pl.
49  Na podstawie danych PzF.
50  Na podstawie danych Factors Chain international oraz Eurostat.
51  Na podstawie danych PzF.

Wykres 4.3.2. Wartość obrotów firm faktoringowych w Polsce w latach 2001−2008

Źródło: PzF.
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faktoringu eksportowego, którego udział w rynku wyniósł 21%. udział faktoringu importowego 
w wartości skupionych wierzytelności wyniósł zaledwie około 1%. Wzrost popytu na faktoring eks-
portowy był skutkiem spowolnienia gospodarczego w krajach będących głównymi parterami han-
dlowymi polskich przedsiębiorstw i związanego z tym wydłużania terminów płatności przez kon-
trahentów zagranicznych. Ponadto w pierwszej połowie 2008 r. dodatkowym bodźcem do wyko-
rzystania faktoringu eksportowego był aprecjacyjny trend złotego. Wcześniej uzyskiwana zapłata 
za fakturę pozwalała bowiem krajowym eksporterom ograniczyć wpływ spadku kursu walut 
obcych względem złotego na ich przychody.

Około połowy ogólnej wartości wykupionych w 2008 r. faktur (49,6%) dotyczyło faktoringu 
z regresem. Jest on tańszy i łatwiejszy do uzyskania dla przedsiębiorstw niż pozostałe rodzaje fak-
toringu, ponieważ w jego przypadku ryzyko niewypłacalności dłużnika pozostaje po stronie fak-
toranta. ze względu na większe zasoby kapitałowe i szerszy dostęp do informacji o historii kre-
dytowej przedsiębiorstw (płatników faktur) banki powinny szczególnie chętnie zawierać umowy 
o faktoring bez regresu, jednak w 2008 r. firmy faktoringowe równie często decydowały się na tę 
formę świadczenia usług (wykres 4.3.3). Działo się tak z powodu znacznego wzrostu popytu na 
faktoring bez regresu, związanego z obawami przed pogorszeniem się koniunktury gospodarczej, 
oraz zwiększenia się ryzyka niewypłacalności dłużników. W 2008 r. udział faktoringu bez regresu 
w strukturze wykupionych wierzytelności krajowych wyniósł około 48%. z tej formy faktoringu 
korzystały przede wszystkim przedsiębiorstwa kierujące swoją ofertę do nieznanych odbiorców 
krajowych lub na rynki zagraniczne. Faktoring z ubezpieczeniem wciąż ma niewielkie znaczenie na 
polskim rynku. Stosuje się go najczęściej, gdy faktorant sprzedaje swoje towary i usługi wąskiemu 
gronu kontrahentów lub gdy przejęcie ryzyka przez faktora okazuje się dla niego zbyt drogie. Na 
krajowym rynku nadal dominował faktoring jawny (31 na 39 spółek badanych przez guS stoso-
wało wyłącznie faktoring jawny), a zatem większość dłużników była powiadomiona o zawartej 
umowie faktoringowej. 

Obserwowane w 2008 r. spowolnienie aktywności gospodarczej może stanowić impuls do 
dalszego rozwoju rynku faktoringu. Pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw może 
bowiem skłonić część wierzycieli do korzystania z usług firm faktoringowych, w szczególności 
zwiększenia zainteresowania faktoringiem bez regresu (pełnym) oraz faktoringem ubezpieczenio-
wym. Ważną barierą rozwoju rynku faktoringu w Polsce, o charakterze popytowym, może być 
mała przejrzystość finansów niektórych podmiotów gospodarczych, w szczególności z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw, oraz niewielka innowacyjność firm w zarządzaniu finansami. 
Wiele podmiotów postrzega faktoring jako instrument skomplikowany i znacznie droższy niż np. 
kredyt obrotowy.

istotną barierą rozwoju rynku faktoringu w najbliższych latach może być wzrost kosztów 
finansowania firm faktoringowych na skutek zwiększenia się awersji do ryzyka wśród nabywców 
papierów wartościowych oraz zaostrzenia warunków kredytowania w bankach. Może się to  

Wykres 4.3.3.  Struktura wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym w latach 
2007−2008

Źródło: guS.
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przyczynić do wzrostu cen usług faktoringowych. W związku z tym konkurencja wśród podmio-
tów oferujących usługi faktoringowe będzie dotyczyła głównie jakości obsługi klienta i ciągłości 
finansowania, a nie jak w 2008 r. cen tych usług.

4.3.3. Pośrednictwo usług finansowych52

Podstawowymi obszarami działalności krajowych pośredników usług finansowych w 2008 r. 
były sprzedaż kredytów udzielanych przez banki oraz usługi doradztwa finansowego. Ponadto 
pośrednicy zajmowali się doradztwem przy sprzedaży polis ubezpieczeniowych, tytułów uczest-
nictwa w funduszach inwestycyjnych (krajowych i zagranicznych), a także akwizycją różnych pro-
gramów oszczędnościowych. Na polskim rynku funkcjonowało również kilku pośredników udzie-
lających pożyczek ze środków własnych oraz oferujących własne produkty finansowe tworzone dla 
ich klientów wspólnie z innymi instytucjami finansowymi. Rynek pośrednictwa usług finansowych 
był zdominowany przez podmioty działające w skali ogólnopolskiej: pośredników kredytowych, 
agentów banków, firmy tworzące systemy sprzedaży ratalnej. W ostatnich latach dużą rolę na ryn-
ku pośrednictwa usług finansowych odgrywały podmioty powiązane kapitałowo z bankami lub 
dużymi grupami finansowymi, takie jak Open Finance, Xelion czy Expander, w którym od grudnia 
2007 r. 60% akcji posiada fundusz private equity innova Capital. Te firmy pośrednictwa miały ogól-
nopolską sieć sprzedaży, a w ich ofercie znajdowały się różnorodne produkty wielu banków, towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń. W 2008 r. doszło do połączenia dwóch 
pośredników finansowych należących do grupy kapitałowej getin Holding, w wyniku czego 
powstał podmiot zajmujący trzecią pozycję na rynku pod względem wartości sprzedawanych kre-
dytów i pożyczek.

W 2008 r. największą wartość sprzedaży spośród produktów znajdujących się w ofercie 
pośredników usług finansowych miały nadal kredyty i pożyczki (tabela 4.3.2). Przy współudziale 
pośredników zawarto około 3,3 mln umów dotyczących kredytów i pożyczek, co oznacza spadek 
o 8,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wartość tych umów wyniosła ponad 24 mld zł i była 
o około 85% wyższa niż w 2007 r. Wzrost wartości przy jednoczesnym spadku liczby zawieranych 
umów wynikał przede wszystkim ze znacznego zwiększenia skali pośrednictwa przy udzielaniu kre-
dytów hipotecznych, których wartość nominalna jest znacznie wyższa od innych kredytów. 

Wysoka dynamika wzrostu kredytów na nieruchomości w pierwszych dziewięciu miesiącach 
2008 r., różnorodność oferty banków w zakresie kredytów hipotecznych oraz obserwowane w iV 
kwartale 2008 r. istotne zmiany w tej ofercie, powiązane z zaostrzeniem warunków udzielania kre-
dytów, skłaniały kredytobiorców do korzystania z usług firm doradztwa finansowego. Kredyty 
hipoteczne stanowiły najważniejszą pod względem wartości grupę produktów sprzedanych przy 
współudziale pośredników usług finansowych (wykres 4.3.4). W 2008 r. wartość sprzedanych kre-
dytów przekroczyła 14,7 mld zł i była o ponad 180% wyższa niż w poprzednim roku. Wartość kre-
dytów hipotecznych sprzedanych przez pośredników stanowiła zatem około 25% wartości kre-
dytów hipotecznych udzielonych przez banki krajowe w 2008 r. Średnia wartość kredytu hipo-
tecznego udzielonego przez banki przy współpracy z pośrednikami usług finansowych wzrosła 
z około 150 tys. zł w 2007 r. do ponad 260 tys. zł w 2008 r., co było przede wszystkim rezultatem 
wzrostu cen na rynku mieszkaniowym. usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytów hipotecznych 
charakteryzowały się silną koncentracją – udział pięciu największych podmiotów w tym segmencie 
rynku, mierzony wartością przyznanych kredytów, wyniósł 86,5%.

Dużą popularnością wśród klientów pośredników usług finansowych cieszyły się kredyty 
i pożyczki gotówkowe oraz kredyty ratalne. W 2008 r. zawarto prawie 3,2 mln umów dotyczących 
tych produktów finansowych (około 97% liczby umów o kredyty i pożyczki ogółem), jednak ze 
względu na ich niską średnią wartość stanowiło to niecałe 35% wartości wszystkich kredytów i po-
życzek sprzedanych przez pośredników (wykres 4.3.4).

52  Dane wykorzystane w tym podrozdziale pochodzą z publikacji guS Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kre-
dytowego w 2008 r., Warszawa 2009, guS. ze względu na istotne zmiany, które zaszły w badaniu guS, mogą wystę-
pować różnice w stosunku do danych prezentowanych w opracowaniu Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., 
Warszawa 2009, NBP.
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W 2008 r. istotnie spadła sprzedaż przez pośredników jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych. Spadki cen akcji na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powodujące 
pogorszenie wyników funduszy inwestujących w akcje, istotnie ograniczyły zainteresowanie inwe-
storów indywidualnych tymi instrumentami finansowymi. W analizowanym okresie wartość wpłat 
do funduszy była niższa niż wartość umarzanych jednostek uczestnictwa. zmniejszyła się także 
aktywność pośredników w dystrybucji produktów ubezpieczeniowych: w porównaniu z 2007 r. 
liczba umów ubezpieczeniowych zawartych przy ich współpracy spadła o ponad 27%, co wyni-
kało przede wszystkim z mniejszego zainteresowania klientów indywidualnych ubezpieczeniowy-
mi funduszami kapitałowymi.

Pośrednicy finansowi bardzo często są jedynymi doradcami klientów indywidualnych przy 
wyborze produktów finansowych, gdyż za swoje usługi z reguły nie pobierają opłat od nabywców 
tych produktów. z tego względu szczególnie istotne wydaje się zapewnienie odpowiednio wyso-
kiej jakości ich usług, tym bardziej że korzystają z nich najczęściej osoby niemające fachowej wie-
dzy z zakresu finansów. zadaniem każdego doradcy finansowego powinno być nie tylko wskazanie 
najlepszej dla klienta oferty na rynku, ale także przedstawienie mu ryzyka, na jakie będzie nara-
żony, korzystając z określonego produktu finansowego. Krokiem w kierunku uregulowania w Pol-
sce relacji pomiędzy pośrednikami a ich klientami w zakresie sprzedaży produktów inwestycyjnych 
(w tym jednostek uczestnictwa funduszy) będzie pełne wdrożenie dyrektywy MiFiD. Przepisy tej 

Tabela 4.3.2. Działalność pośredników usług finansowych w latach 2007−2008

Produkty finansowe w ofercie
Liczba podpisanych umów  

(tys. sztuk)
Wartość zrealizowanych umów 

(mln zł)

2007 2008 2007 2008

Kredyty i pożyczki ogółem, w tym: 3 613 3 305 13 065 24 125

− kredyty i pożyczki gotówkowe 1 418 1 538 3 296 5 067

− kredyty ratalne 2 134 1 658 3 878 3 285

− kredyty hipoteczne 34 57 5 248 14 737

− kredyty samochodowe 19 18 557 591

Inne produkty finansowe, w tym: 1 237 802 2 245 2 719

− produkty ubezpieczeniowe 1 044 759 474 734

− jednostki funduszy inwestycyjnych 32 15 1 145 648

Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2008 r., Warszawa 2009, guS.

Wykres 4.3.4. Struktura kredytów i pożyczek udzielonych przez pośredników usług 
finansowych w latach 2007–2008

uwaga: w przypadku niektórych kategorii nastąpiła korekta w stosunku do danych przedstawionych w Rozwoju systemu finansowego 
w Polsce w 2007 r., Warszawa 2008, NBP.

Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2008 r., Warszawa 2009, guS.
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dyrektywy zostały wprowadzone do polskiego prawa m.in. w ustawie z dnia 4 września 2008 r. 
zmieniającej ustawę o funduszach inwestycyjnych53 oraz w przepisach wykonawczych do ustawy. 
zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami podmioty nieodpłatne świadczące usługi doradztwa i po-
średniczące w sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie będą musiały mieć 
zezwolenia na prowadzenie działalności inwestycyjnej (licencji maklerskiej), ale będą musiały uzy-
skać zezwolenie KNF. Niezależnie od tego podmioty te będą zobowiązane do przeprowadzania 
kompleksowej oceny profilu ryzyka klienta, a także przedstawiania pełnej informacji na temat ryzy-
ka związanego z oferowanymi produktami.

53  ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy Prawo bankowe oraz usta-
wy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.u. z 2008 r., nr 231, poz. 1546). Jej przepisy weszły w życie 13 stycznia  
2009 r.
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4.4. Sektor kapitału wysokiego ryzyka (private equity oraz venture capital)

Wielkość sektora

W 2008 r. wartość inwestycji rozpoczętych przez krajowe fundusze private equity54 zwięk-
szyła się o 17% i wyniosła ponad 2,5 mld zł55. liczba przedsiębiorstw, które otrzymały finansowa-
nie od tych funduszy, wyniosła 67 i była o 17 podmiotów wyższa niż w poprzednim roku. Wartość 
środków zgromadzonych przez fundusze wysokiego ryzyka działające w Polsce była prawie o 24% 
wyższa w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła 2,7 mld zł (tabela 4.4.1)56. Stanowiły one 
ponad połowę środków zgromadzonych przez fundusze wysokiego ryzyka z regionu Europy Środ-
kowo-Wschodniej.

Tabela 4.4.1. Inwestycje oraz wartość środków pozyskanych przez fundusze private equity 
działające w Polsce w latach 2005−2008 (w mln zł)

20051 20061 20071 20081

Wartość inwestycji krajowych funduszy private equity, 
w tym: 620 1 144 2 162 2 529

− na rynku krajowym 434 1 093 1 742 1 760

− na rynkach zagranicznych 186 51 420 769

Wartość inwestycji zagranicznych funduszy private equity w Polsce 49 963 1 082 448

Wartość pozyskanych środków2 238 3 649 2 158 2 674

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały finansowanie 25 37 50 67

Liczba przedsiębiorstw, w których fundusze zakończyły inwestycje 29 25 23 15

Relacja wartości inwestycji krajowych funduszy
private equity do PKB (w %) 0,064 0,114 0,114 0,165

1 Do wyliczeń zastosowano średni kurs NBP EuR/PlN, wynoszący 4,0254 w 2005 r., 3,8951 w 2006 r., 3,7829 w 2007 r. i 3,5166 
w 2008 r. 
2 Oznacza wartość środków pozyskanych w danym roku przez fundusze private equity działające w Polsce.

Źródło: EVCA.

Charakterystyczną cechą sektora kapitału wysokiego ryzyka w Polsce jest jego silna kon-
centracja, mierzona wartością rozpoczętych inwestycji. W 2008 r. około 40% 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 2008 r. wartość inwestycji rozpoczętych 
przez fundusze private equity działające w Europie spadła o 26,7% i wyniosła 54,1 mld euro57. 
Relacja wartości tych inwestycji do PKB zmniejszyła się w porównaniu z 2007 r. i wyniosła około 
0,4% (około 0,6% w 2007 r.). Pod względem tej relacji polski sektor kapitału wysokiego ryzyka 
nadal był relatywnie słabiej rozwinięty niż w innych krajach europejskich (wykres 4.4.1). W 2008 r. 
wartość środków pozyskanych przez fundusze wysokiego ryzyka działające w Europie spadła 
o 2,5% i wyniosła 79 mld euro.

54  W opracowaniu zamiennie stosuje się pojęcia: fundusze wysokiego ryzyka, sektor kapitału wysokiego ryzyka oraz pri-
vate equity. Termin venture capital jest węższy od terminu private equity i stanowi jego podkategorię. W tekście posłu-
żono się terminem private equity, który odnosi się zarówno do działalności funduszy private equity, jak i venture capital.
55  W niniejszym opracowaniu przez krajowe fundusze private eqiuty (fundusze działające w Polsce) należy rozumieć te 
fundusze, które na terenie Polski mają oddział lub stałego reprezentanta. zgodnie z podziałem stosowanym przez EVCA 
dane dotyczące tych funduszy odpowiadają danym branżowym (ang. industry statistics).
56  Podane stopy wzrostu zostały wyliczone na podstawie danych wyrażonych w złotych. ze względu na spadek śred-
niego kursu EuR/PlN w 2008 r. w porównaniu z 2007 r. stopy wzrostu wyliczone na podstawie danych wyrażonych w eu-
ro były wyższe i wyniosły: w przypadku wartości inwestycji rozpoczętych przez fundusze private equity 26%, w przy-
padku wartości pozyskanych środków 33%.
57  W opracowaniu Pan-European Private Equity &Venture Capital Activity Report, EVCA yearbook 2009, Bruksela 2009, 
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.
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Struktura pozyskanych kapitałów

W 2008 r. prawie wszystkie środki zgromadzone przez fundusze private equity działające 
w Polsce pochodziły z zagranicy, w tym 65,0% z innych państw europejskich, a 28,0% ze Stanów 
zjednoczonych. Struktura środków pozyskiwanych przez fundusze od poszczególnych grup inwe-
storów w dużym stopniu zależy od rodzaju inwestycji planowanych przez te fundusze. z reguły 
inwestorzy angażują się w spółki, które działają w preferowanych przez nich branżach oraz są na 
określonym etapie rozwoju. Ponadto inwestorzy mają różne preferencje co do ryzyka i nie wszyscy 
chcą się angażować w transakcje, które są współfinansowane długiem (ang. leveraged buy-out).

W porównaniu z 2007 r. struktura inwestorów dostarczających kapitał dla funduszy wyso-
kiego ryzyka działających w Polsce istotnie się zmieniła (wykres 4.4.2). W 2008 r. ponad 1/3 środ-
ków zgromadzonych przez fundusze private equity pochodziła od funduszy funduszy (ang. funds 
of funds), głównie zagranicznych. Jednym z funduszy, który finansował działalność tego sektora, 

Wykres 4.4.1. Inwestycje krajowych funduszy private equity w relacji do PKB w wybranych 
krajach europejskich w latach 2007−2008

Źródło: EVCA.
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Wykres 4.4.2. Źródła pochodzenia kapitału funduszy private equity działających w Polsce 
i Europie w latach 2007–2008

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; Pan-European Private Equity and Venture Capital Activity Report, EVCA yearbook 2008, Bruksela.
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był m.in. Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) utworzony przez Bank gospodarstwa Krajowego58. 
W 2008 r. KFK finansował działalność dwóch funduszy wysokiego ryzyka, które inwestowały 
w spółki z branż wysokich technologii. W strukturze podmiotowej źródeł kapitału sektora private 
equity znaczny udział miały także fundusze emerytalne i banki. W Europie najważniejszymi pod-
miotami dostarczającymi środki funduszom wysokiego ryzyka były fundusze emerytalne i fundu-
sze funduszy.

Struktura inwestycji

Fundusze private equity działające w Polsce najczęściej lokowały kapitał na rynku krajowym 
– prawie 70% wartości realizowanych projektów (wykres 4.4.3). Spośród inwestycji zagranicznych 
największym zainteresowaniem funduszy cieszyły się przedsięwzięcia na rynku czeskim, gdzie tra-
fiło około połowy środków zainwestowanych przez krajowe fundusze private equity poza granica-
mi Polski. Ponadto fundusze inwestowały na rynkach ukraińskim i bułgarskim, na które trafiło po 
około 20% tych środków. W 2008 r. fundusze wysokiego ryzyka działające w Polsce były ekspor-
terem kapitału w ujęciu netto. Wartość środków, które krajowe fundusze private equity zainwe-
stowały poza granicami kraju, była 1,7 razy wyższa niż wartość środków, zainwestowanych przez 
zagraniczne fundusze na polskim rynku. Pod względem wartości inwestycji na polskim rynku naj-
bardziej aktywne były fundusze z Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Wśród projektów rozpoczętych w analizowanym okresie najwięcej środków fundusze zain-
westowały w spółki z sektorów: dóbr konsumenckich i handlu detalicznego (26,0%) oraz trans-
portowego (25,5%). istotnie spadło zainteresowanie funduszy inwestycjami w sektorach produk-
tów przemysłowych i finansowym. W 2008 r. do tych sektorów trafiło odpowiednio 7,9% i 6,9% 
całkowitej wartości środków zainwestowanych przez fundusze wysokiego ryzyka, podczas gdy 
w 2007 r. było to odpowiednio 24,2% i 22,0%.

W 2008 r. fundusze private equity inwestowały głównie w spółki dojrzałe. Wykupy (ang. 
buy-outs) stanowiły około 80% wartości inwestycji tych funduszy. W spółki będące w fazie wzro-
stu (ang. growth) oraz na wczesnych etapach rozwoju (ang. seed, start-up) fundusze zainwesto-
wały odpowiednio około 12% i 9% środków. Taka struktura inwestycji wynika m.in. ze specyfiki 
procesu inwestycyjnego funduszy private equity. Przed dokonaniem inwestycji fundusze przepro-
wadzają bowiem dogłębną analizę ekonomiczno-finansową i prawną spółki (ang. due-diligence). 
ze względu na konieczność pozyskania i przetworzenia dużej ilości informacji, które nie są publicz-
nie dostępne, koszty przygotowania transakcji oraz monitorowania inwestycji są relatywnie wyso-
kie. z tego powodu inwestycje o małej wartości, a więc głównie w podmioty rozwijające działal-
ność, nie są dla funduszy opłacalne. Potwierdza to średnia wartość inwestycji funduszy wysokiego 

58  Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) zaczął funkcjonować pod koniec 2007 r. Jego celem jest finansowanie funduszy 
inwestujących w spółki na wczesnych etapach rozwoju z branży wysokich technologii. Środki przeznaczone na statutową 
działalność KFK pochodzą z budżetu państwa, funduszy strukturalnych unii Europejskiej oraz z innych źródeł, np. od insty-
tucji zagranicznych.

Wykres 4.4.3. Struktura geograficzna inwestycji krajowych funduszy private equity

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych EVCA.
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ryzyka w Polsce – około 10 mln euro w 2008 r. Ponadto fundusze niechętnie uczestniczą w pro-
jektach na wczesnych etapach rozwoju ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne.

W 2008 r. wartość wyjść z inwestycji, liczona według początkowej kwoty inwestycji, wynio-
sła prawie 180 mln zł i była o połowę niższa niż w poprzednim roku. Fundusze zakończyły inwe-
stycje w 15 spółkach, podczas gdy w 2007 r. w 23 podmiotach. Mniejsza wartość i liczba wyjść 
z inwestycji w 2008 r. wiązała się z gorszą niż w poprzednim roku koniunkturą na gPW, której 
odzwierciedleniem były niższe wyceny spółek oraz słaby popyt na ich akcje. Pod względem war-
tości najpopularniejszym sposobem zakończenia inwestycji w 2008 r. była sprzedaż udziałów 
inwestorowi branżowemu (74,2%). Analizując liczbę spółek, można wnioskować, że fundusze naj-
częściej kończyły inwestycje przez sprzedaż udziałów menedżerom (ang. management buy-out – 
MBO) oraz inwestorom branżowym (odpowiednio: pięć spółek i cztery spółki). W przeciwieństwie 
do poprzednich lat w 2008 r. krajowe fundusze nie dokonały żadnej dezinwestycji przez sprzedaż 
akcji na rynku giełdowym. Było to spowodowane pogorszeniem koniunktury na gPW, szczególnie 
w ostatnim kwartale roku. Niskie wyceny spółek oraz mały popyt na akcje sprawiały, że fundusze 
odkładały decyzje o zakończeniu projektów lub postanawiały zakończyć  inwestycje w inny spo-
sób (np. sprzedać udziały członkom zarządu lub inwestorowi branżowemu).
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4.5. Instytucje wspólnego inwestowania

4.5.1. Fundusze inwestycyjne

Polski sektor funduszy inwestycyjnych obejmuje zarówno podmioty krajowe działające na 
podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych59, jak i podmioty zagra-
niczne funkcjonujące w Polsce na zasadzie jednolitego paszportu europejskiego, zapisanej w dy-
rektywie uCiTS. uczestnikami funduszy inwestycyjnych są głównie osoby fizyczne. Na koniec grud-
nia 2008 r. udział tytułów uczestnictwa nabytych przez osoby fizyczne w aktywach netto funduszy 
inwestycyjnych wyniósł 58% (bez tytułów kupionych przez zakłady ubezpieczeń w związku z za-
warciem przez osoby fizyczne umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem  
kapitałowym).

Wielkość i dynamika sektora

W 2008 r. aktywa netto krajowych funduszy inwestycyjnych spadły w porównaniu  
z końcem 2007 r. o 44,8% (59,9 mld zł) i na koniec grudnia osiągnęły wartość 73,9 mld zł (wykres 
4.5.1). Spadek ten był w 52% spowodowany zmianą wyceny portfela inwestycyjnego (31,3 mld zł), 
a w 48% wynikał z odpływu środków z funduszy (28,6 mld zł) (wykres 4.5.2). Wartość aktywów 
netto funduszy zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były oferowane w Polsce, wyniosła na 
koniec 2008 r. 1,3 mld zł. Aktywa tych funduszy zmniejszyły się o 48% w porównaniu z 2007 r. 
(1,2 mld zł), przede wszystkim w wyniku spadku wyceny portfela inwestycyjnego60.

istotne zmniejszenie wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych w 2008 r. wynikało 
przede wszystkim ze spadków cen akcji na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. ujem-
ne stopy zwrotu z akcji, które na koniec 2007 r. stanowiły największą klasę aktywów w portfelach 
funduszy inwestycyjnych, przyczyniły się do gwałtownego wycofania środków z funduszy. War-
tość środków, które zostały w 2008 r. wypłacone z funduszy (w ujęciu netto po uwzględnieniu 
wpłat), prawie całkowicie zrównoważyła napływ netto środków do funduszy zanotowany w 2007 r. 
Spadki wyceny portfela inwestycyjnego połączone z odpływem środków z funduszy inwestycyj-
nych spowodowały, że wartość aktywów netto całego sektora zmniejszyła się na koniec 2008 r. 
do poziomu z przełomu marca i kwietnia 2006 r.

W 2008 r. saldo wpłat i wypłat z funduszy inwestycyjnych zmniejszyło się o ponad 59 mld 
zł w porównaniu z 2007 r. i było najniższe w historii funkcjonowania sektora funduszy inwestycyj-
nych w Polsce (wykres 4.5.3). Począwszy od listopada 2007 r. uczestnicy funduszy na dużą skalę 
umarzali tytuły uczestnictwa. Największy miesięczny odpływ środków, po uwzględnieniu wpłat 
do funduszy, nastąpił w styczniu 2008 r. W ciągu tego miesiąca wycofano ponad 11 mld zł. Dodat-
nie saldo wpłat i wypłat odnotowano natomiast w listopadzie i grudniu 2008 r. Nie daje to jednak 
podstawy do wnioskowania o poprawie nastrojów wśród klientów funduszy inwestycyjnych, 
zwłaszcza że wspomniana przewaga wpłat nad wypłatami wynikała jedynie z przekazania środ-
ków do funduszy jednego z TFi przez podmioty z tej samej grupy kapitałowej. Była to część akty-
wów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Przekazanie w zarządzanie środków klientów 
innemu podmiotowi z grupy kapitałowej nie odzwierciedla zmian  zainteresowania inwestorów 
nabywaniem lub umarzaniem tytułów uczestnictwa. gdyby z salda wpłat i wypłat wyeliminować 
przepływy, o których mowa powyżej, to wartość wpłat i wypłat dla dwóch ostatnich miesięcy 
2008 r. byłaby ujemna61. 

Ważnym kanałem dystrybucji tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych pozostawały 
ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (uFK). Na koniec 2008 r. około 14% aktywów funduszy 

59  ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.u. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z poźn. zm.).
60  W dalszej części opracowania skoncentrowano się głównie na opisie krajowych funduszy inwestycyjnych. Jeżeli ana-
liza będzie obejmować fundusze zagraniczne, zostanie to wyraźnie określone.
61  ze względu na trudności z jednoznacznym wyodrębnieniem wartości środków przekazanych przez podmioty z gru-
py kapitałowej funduszom zarządzanym przez TFi z tej grupy, w podziale na typy funduszy w poszczególnych miesiącach, 
w dalszej części analiz będą one uwzględnione w saldzie wpłat i wypłat z funduszy.
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Wykres 4.5.1. Miesięczna wielkość oraz miesięczne tempo zmian aktywów netto funduszy 
inwestycyjnych w latach 2005−2008

Źródło: Analizy Online.

Tempo zmian – prawa oÊWartoÊç aktywów – lewa oÊ

0

30

60

90

120

150

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2005 2006 2007 2008

-20

-14

-8

-2

4

10%mld z∏

Wykres 4.5.2. Struktura zmian aktywów netto funduszy inwestycyjnych w 2008 r. 
(narastająco)

uwaga: struktura zmian aktywów netto została opracowana na podstawie danych szacunkowych. Saldo wpłat i wypłat z funduszy 
zostało pomniejszone o opłatę dystrybucyjną, a od wyników funduszy odjęto opłatę za zarządzanie.

Źródło: Analizy Online.
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Wykres 4.5.3. Miesięczne saldo wpłat i wypłat środków z funduszy inwestycyjnych w latach 
2005−2008

Źródło: Analizy Online.
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inwestycyjnych stanowiły aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Porównanie tych 
dwóch produktów znajduje się w tabeli 4.5.1. ze względu na wiele ograniczeń związanych z wy-
płatą środków z uFK w 2008 r. saldo zakupów i umorzeń tytułów w tych funduszach wyniosło 
jedynie -1,2 mld zł (dotyczy to wyłącznie uFK lokujących w tytuły uczestnictwa funduszy  
inwestycyjnych).
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Na koniec 2008 r. 39 towarzystw funduszy inwestycyjnych miało zezwolenie KNF na pro-
wadzenie działalności i mogły zarządzać łącznie 371 funduszami. ustawa o funduszach inwesty-
cyjnych daje towarzystwu możliwość zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub 
jego częścią podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelem. 
Ponadto towarzystwo zarządzające funduszem sekurytyzacyjnym, funduszem aktywów niepu-
blicznych lub funduszem lokującym aktywa w nieruchomości może przekazać zarządzanie port-
felem inwestycyjnym wyspecjalizowanym podmiotom. W 2008 r. około 1/3 funduszy funkcjonu-
jących na rynku w Polsce zarządzały podmioty inne niż towarzystwa. 

W 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała sześć zezwoleń na wykonywanie działal-
ności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Cztery z nowo powstałych towarzystw zarzą-
dzały wyłącznie funduszami zamkniętymi. Dwa natomiast utworzyły specjalistyczne fundusze 
inwestycyjne otwarte, które albo ograniczały grono nabywców tytułów uczestnictwa, albo wpro-
wadzały wymóg wysokich minimalnych pierwszych wpłat. głównymi akcjonariuszami tych towa-
rzystw były, tak jak w poprzednim roku, osoby związane z zarządzaniem aktywami. W 2008 r., 
akcje nowo utworzonego towarzystwa funduszy inwestycyjnych po raz pierwszy znalazły się w ob-
rocie giełdowym, były bowiem notowane na rynku NewConnect. zmieniono nazwę jednego z to-
warzystw (z gE Debt Management TFi na Fincrea TFi), co było konsekwencją zmian w strukturze 
własnościowej tego towarzystwa. Ponadto w 2008 r. wydano dwa zezwolenia na rozszerzenie 
przedmiotu działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych o doradztwo w zakresie obrotu 
papierami wartościowymi.

zmniejszeniu wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
nie towarzyszył spadek liczby wydawanych zezwoleń na utworzenie funduszu inwestycyjnego. 
Pogłębiły się jednak tendencje obserwowane w poprzednich latach w zakresie tworzenia poszcze-
gólnych rodzajów funduszy. W 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała 131 zezwoleń na 

Tabela 4.5.1. Porównanie produktów inwestycyjnych oferowanych przez fundusze  
inwestycyjne otwarte oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych otwartych

Jednostki ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych

Rodzaj produktu Inwestycyjny Ubezpieczeniowy, nierozerwalnie związany 
z zawarciem umowy ubezpieczenia

Podstawa prawna 
funkcjonowania funduszu

Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych

Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej

Podmiot przechowujący aktywa 
funduszu Depozytariusz (bank krajowy) Brak uregulowań

Regulacje dotyczące lokowania 
środków przez fundusz Limity ustawowe i statutowe Umowa ubezpieczenia – regulamin lokowania 

środków UFK 

Częstotliwość wyceny aktywów 
funduszu Nie rzadziej niż raz na 7 dni Nie rzadziej niż raz w miesiącu

Czy jest zapewniona ochrona 
ubezpieczeniowa? Nie Tak

Wyodrębnianie kosztów dla 
poszczególnych funduszy, 
w których jednostki lokowane 
są pieniądze

Tak Brak obowiązku ustawowego

Możliwość umarzania  
jednostek Na żądanie

W pierwszym okresie trwania umowy możliwość 
potrącenia kosztów określonych procentowo przy 
wycofywaniu środków

Dziedziczenie zgromadzonych 
środków oraz wypłata 
świadczenia

Jednostki uczestnictwa są dziedziczone. 

W przypadku zgonu ubezpieczonego wypłata 
beneficjentowi 100% sumy ubezpieczenia 
wynikającej z zawartej umowy. Umowa 
ubezpieczenia wygasa z chwilą śmierci 
ubezpieczonego.

System gwarancyjny 
w przypadku upadłości 
instytucji finansowej

Rozdzielność podmiotowa funduszu, TFI oraz 
depozytariusza gwarantuje bezpieczeństwo 
środków, aktywa funduszu nie są zaliczane do 
masy upadłościowej depozytariusza.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do 
wysokości 50% wierzytelności, nie więcej niż 
równowartość w złotych 30 tys. euro. Środki 
wchodzą w skład masy upadłościowej instytucji 
finansowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy  z dnia 22 maja 
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
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utworzenie funduszy inwestycyjnych (w 2007 r. 74), w tym trzech funduszy otwartych, siedem 
specjalistycznych funduszy otwartych oraz 121 funduszy zamkniętych. Wśród nowo utworzonych 
funduszy zamkniętych jedynie 12 deklarowało emisję publicznych certyfikatów inwestycyjnych. 
W analizowanym roku zlikwidowano 15 funduszy inwestycyjnych. głównymi powodami likwidacji 
funduszy były: zakończenie okresu, na jaki zostały utworzone, spadek wartości aktywów poniżej 
określonego poziomu, połączenie z innymi funduszami.

Odpływ środków inwestorów indywidualnych skłonił towarzystwa do zakładania funduszy 
zamkniętych przeznaczonych dla określonych inwestorów. TFi próbowały w ten sposób chronić się 
przed gwałtownymi reakcjami klientów indywidualnych przez dostosowywanie oferowanego pro-
duktu do potrzeb uczestników funduszy. W 2008 r. po raz pierwszy liczba funduszy zamkniętych 
funkcjonujących na rynku przekroczyła liczbę funduszy otwartych, które przeważały do 2007 r. 
(tabela 4.5.2). zagregowane aktywa funduszy zamkniętych wciąż pozostawały mniejsze niż war-
tość aktywów funduszy otwartych.

Wśród nowo utworzonych funduszy inwestycyjnych największym zainteresowaniem cie-
szyły się fundusze aktywów niepublicznych (tabela 4.5.3). W 2008 r. powstało ich aż 80. Nie 
wszystkie fundusze zamknięte, które uzyskały zezwolenie KNF, podejmowały działalność. Niektóre 
towarzystwa z powodu długotrwałości procedur administracyjnych związanych z tworzeniem fun-
duszu zakładały fundusze zamknięte emitujące niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, pomimo bra-
ku inwestora zainteresowanego takimi instrumentami finansowymi. Towarzystwa wnosiły wyma-
gany kapitał początkowy do tych funduszy. Ponieważ jednak nie prowadziły aktywnej polityki 
inwestycyjnej niektóre z tych funduszy zaczęły wykazywać ujemne aktywa. zobowiązania wobec 
depozytariusza, audytora czy koszty świadczenia usług księgowych na rzecz funduszu przewyż-
szały bowiem kapitał wniesiony przez towarzystwo. 

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych nadal chętnie zakładały fundusze z wydzielonymi 
subfunduszami. W 2008 r. powstało 10 takich funduszy, w tym dwa w wyniku przekształcenia 
dotychczas istniejących funduszy otwartych i osiem nowych. Wzrost liczby funduszy z wydzielo-
nymi subfunduszami przyczynił się do zwiększenia liczby subfunduszy działających w sektorze ze 
140 na koniec 2007 r. do 222 na koniec 2008 r. liczba funduszy parasolowych może również istot-
nie wzrosnąć w kolejnych latach na skutek nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych62. Zmie-
niony art. 162 dopuścił bowiem możliwość różnicowania kategorii jednostek uczestnictwa w fun-
duszach z wydzielonymi subfunduszami. ustawodawca zezwolił na łączenie dwóch szczególnych 
konstrukcji funduszy inwestycyjnych: funduszu parasolowego oraz funduszu z różnymi kategoria-
mi jednostek uczestnictwa. zapisy te zwiększyły elastyczność tworzenia funduszy parasolowych, 
gdyż umożliwiły pobieranie w ramach subfunduszu zróżnicowanych opłat za zarządzanie lub opłat 
dystrybucyjnych. 

Od kilku lat stopniowo zanikało zainteresowanie towarzystw tworzeniem funduszy rynku 
pieniężnego. Na koniec 2008 r. jedynie dwa TFi miały w swojej ofercie fundusze tego typu. Suge-
ruje to, że katalog lokat określony w przepisach prawa dla takiego typu funduszu jest zbyt restryk-

62  ustawa z dnia 4 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz usta-
wy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.u. z 2008 r., nr 231, poz. 1546).

Tabela 4.5.2. Liczba funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2005−2008

  2005 2006 2007 20081

Fundusze inwestycyjne otwarte 134 144 130 102

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 20 28 33 39

Fundusze inwestycyjne zamknięte 36 69 114 178

Razem 190 241 277 319

1 Dane za 2008 r. dotyczą liczby funduszy zarejestrowanych, a nie funduszy, które uzyskały zezwolenie KNF. W związku z tym dane te 
nie są w pełni porównywalne z danymi pochodzącymi z lat 2005–2007.

Źródło: uKNF.



4

instytucje finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEgO W POlSCE W 2008 R. 12�

cyjny, co ogranicza zainteresowanie TFi i inwestorów tym szczególnym typem funduszu  
inwestycyjnego.

W 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała funduszom 12 zezwoleń na lokowanie 
aktywów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obro-
tu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące 
do OECD. Po raz pierwszy udzielono zgody na lokowanie aktywów na rynku zorganizowanym 
w izraelu, na ukrainie i w Republice Południowej Afryki. Ponadto w 2008 r. powstało wiele fun-
duszy, które inwestowały na rynkach zagranicznych. inwestycje te miały głównie charakter pośred-
ni i polegały na lokowaniu aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zarządzanych przez zagra-
niczne spółki, które były powiązane kapitałowo z danym TFi. Przedkładanie zarządzania pośred-
niego nad bezpośrednie mogło wynikać z polityki prowadzonej przez grupę kapitałową lub pre-
ferencji polskich zarządzających. 

Na koniec 2008 r. żaden polski fundusz inwestycyjny nie był notyfikowany w innym kraju 
unii Europejskiej, pomimo ułatwienia w postaci jednolitego paszportu. W 2008 r. 34 fundusze 
zarejestrowane za granicą zgłosiły zawiadomienie o zamiarze zbywania swoich tytułów uczest-
nictwa na terytorium Polski. W 2008 r. Komisja wpisała do rejestru funduszy inwestycyjnych 20 
funduszy zagranicznych oraz 377 subfunduszy. Na koniec roku oferowano w Polsce tytuły uczest-
nictwa 67 funduszy zagranicznych. Wśród nich najwięcej pochodziło z luksemburga i Austrii. 
Tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych sprzedawano głównie klientom z sektora private ban-
king i nie były oferowane inwestorom indywidualnym. Wynikało to ze specyfiki funkcjonowania 
krajowego rynku, zwłaszcza działalności agentów transferowych, którzy prowadzą rejestr uczest-
ników. W Polsce ewidencja transakcji i danych obejmuje wszystkich uczestników funduszu imien-
nie; w innych krajach nie stosuje się takiej praktyki. Chęć pogodzenia wymogów polskiego prawa 
z regulacjami funkcjonującymi w innych krajach powodowała, że tytuły uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych były dystrybuowane jedynie wśród wybranych klientów bankowych. 

 Polskie fundusze inwestycyjne na tle europejskiego sektora funduszy 
inwestycyjnych 

W 2008 r. aktywa netto polskich funduszy inwestycyjnych (uCiTS63 i non-uCiTS) stanowiły 
0,28% 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. Dla europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych w 2008 r. 
istotne były skutki globalnego kryzysu finansowego. W porównaniu z 2007 r. aktywa funduszy 
inwestycyjnych spadły bowiem o 22%, tj. o 1 768 mld euro, w tym aktywa funduszy zharmonizo-
wanych o 25,4% (1 567 mld euro). Fundusze zarejestrowane w Polsce doświadczyły jednego z naj-
większych spadków wartości aktywów, tuż za funduszami bułgarskimi. W 2008 r. Polska straciła 
na rzecz Węgier pozycję lidera w regionie pod względem relacji aktywów netto funduszy  

63  Fundusze uCiTS są określane jako fundusze zharmonizowane. Podlegają one regulacjom tworzonym na szczeblu 
unijnym i obowiązującym w każdym kraju członkowskim.

Tabela 4.5.3. Liczba funduszy inwestycyjnych utworzonych na podstawie zezwolenia 
wydanego w 2006 i 2007 r. według szczególnych typów i konstrukcji

Konstrukcje funduszy 
inwestycyjnych 2007 2008 Typy funduszy 

inwestycyjnych 2007 2008

Fundusze z różnymi kategoriami 
jednostek uczestnictwa  0 1 Fundusze rynku pieniężnego 0 0

Fundusze z wydzielonymi 
subfunduszami 12 10 Fundusze portfelowe 0 0

Fundusze podstawowe 0 0 Fundusze sekurytyzacyjne 5 5

Fundusze powiązane 0 0 Fundusze aktywów 
niepublicznych 39 80

Źródło: uKNF.
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inwestycyjnych do PKB (wykres 4.5.4). Wynikało to ze spadku wyceny portfela inwestycyjnego fun-
duszy inwestycyjnych działających w Polsce. 

Spadek wartości aktywów europejskich funduszy uCiTS był w 77% spowodowany zmianami 
w wycenie składników portfela inwestycyjnego, a w 23% odpływem środków z funduszy. Można 
zatem stwierdzić, że fundusze inwestycyjne w Europie charakteryzowały się większą stabilnością 
ulokowanych środków niż sektor w Polsce. zakup tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
był bowiem traktowany jako inwestycja o średnio- i długookresowym charakterze, w przeciwień-
stwie do rynku polskiego, gdzie na skutek spadku cen akcji na gPW środki były gwałtownie 
 wycofywane. 

O odmiennym charakterze inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w Pol-
sce i w innych krajach Europy można także wnioskować na podstawie analizy wypłat środków 
z poszczególnych typów funduszy. Największy odpływ środków na rynku europejskim odnotowa-
ły fundusze obligacyjne oraz fundusze akcyjne. Dodatnie saldo wpłat i wypłat wykazały fundusze 
rynku pieniężnego. uczestnicy funduszy inwestycyjnych przenosili bowiem swoje oszczędności do 
najbezpieczniejszego typu funduszy – funduszy rynku pieniężnego. W 2008 r. największy odpływ 
środków z funduszy inwestycyjnych w porównaniu z wartością aktywów na koniec 2007 r. odno-
towano w grecji (40%) i Portugalii (38%). Dodatnie saldo wpłat i wypłat obserwowano w Nor-
wegii, Rumunii, Szwecji i Szwajcarii. W krajach mających dojrzałe rynki funduszy inwestycyjnych, 
takich jak luksemburg, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, odpływ środków nie przekraczał 7% war-
tości aktywów na koniec 2007 r. 

Koncentracja i konkurencja

Spadek wartości aktywów funduszy inwestycyjnych w 2008 r. istotnie wpłynął na poziom 
koncentracji w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych. znacznie zmniejszył się udział akty-
wów funduszy zarządzanych przez trzy największe TFi w aktywach całego sektora funduszy inwe-
stycyjnych (tabela 4.5.4). Towarzyszyło temu zwiększenie udziałów aktywów funduszy tych towa-
rzystw, które zarządzały środkami o wartości nieprzekraczającej 1 mld zł. Tworzyły one bowiem 
produkty przeznaczone dla wybranej grupy inwestorów, którzy mniej gwałtownie wycofywali ulo-
kowane środki. Wzrost znaczenia małych towarzystw został odzwierciedlony w spadku wartości 
indeksu Herfindahla-Hirschmana. 

Na koniec 2008 r. 32 firmy inwestycyjne oraz 213 podmiotów innych niż podmioty prowa-
dzące działalność maklerską zajmowały się dystrybucją jednostek uczestnictwa funduszy inwe-
stycyjnych. Wzrost liczby podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa nie przyczynił się do zwiększenia liczby uczestników funduszy inwestycyjnych.  
Na koniec 2008 r. jednostki uczestnictwa miało 2,75 mln osób, podczas gdy na koniec 2007 r. 
o 480 tys. osób więcej. Spadek zainteresowania inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszy 

Wykres 4.5.4. Relacja aktywów zharmonizowanych funduszy inwestycyjnych do PKB w Polsce, 
Czechach i na Węgrzech w latach 2007−2008

Źródło: EFAMA oraz Eurostat.

Relacja aktywów FI do PKB w 2007 r. – prawa oÊ Relacja aktywów FI do PKB w 2008 r. – prawa oÊ

Aktywa netto FI w 2007 r. – lewa oÊ Aktywa netto FI w 2008 r. – lewa oÊ

0

5

10

15

20

25

30

35

Czechy W´gry Polska

mld euro

0

2

4

6

8

10

12

14
% PKB



4

instytucje finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEgO W POlSCE W 2008 R. 125

inwestycyjnych oraz wycofywanie środków wiązały się bowiem z niskimi stopami zwrotu osiąga-
nymi przez fundusze. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych próbowały przyciągnąć inwestorów 
przez obniżanie lub całkowite znoszenie opłat manipulacyjnych pobieranych przy wpłacaniu środ-
ków do funduszy. Nie przyczyniło się to jednak do poprawy nastrojów inwestycyjnych wśród klien-
tów funduszy. Nieznacznie zmniejszyła się liczba uczestników zagranicznych funduszy inwestycyj-
nych: z 42 tys. osób na koniec grudnia 2007 r. do 41,6 tys. na koniec 2008 r. Stabilny poziom licz-
by nabywców tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy notyfikowanych w Polsce wynikał 
z kierowania oferty nabycia jednostek jedynie do klientów sektora private banking. Ta grupa klien-
tów rzadziej wycofywała środki, pomimo spadku wartości tytułów uczestnictwa.

W 2008 r. wprowadzono zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych, które miały na 
celu m.in. wdrożenie dyrektywy MiFiD w odniesieniu do sektora funduszy inwestycyjnych64. Zmia-
ny te dotyczyły przede wszystkim dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 
zgodnie ze znowelizowaną ustawą dystrybucją jednostek uczestnictwa mogą zajmować się:

− podmioty prowadzące działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania 
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, banki krajowe wykonujące działalność 
maklerską lub krajowe oddziały instytucji kredytowych uprawnione do wykonywania działalności 
w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych – 
bez konieczności uzyskania zezwolenia organu nadzoru finansowego,

− podmioty, które uzyskały odpowiednie zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Pod-
mioty te nie mogą jednak przyjmować wpłat ani dokonywać wypłat środków. Przekazują jedynie 
zlecenia nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa do funduszu inwestycyjnego, firmy inwestycyj-
nej lub banku.

Struktura rynku

Spadki cen akcji na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które przyczyniły się do 
gwałtownego odpływu środków z funduszy, nie wywołały istotnych zmian w strukturze sektora. 
Wszystkie typy funduszy, które dominowały w poprzednich latach w polskim sektorze funduszy 
inwestycyjnych, były bowiem narażone na ryzyko zmian cen akcji. Niezależnie od udziału akcji 
w aktywach funduszy, wpływ na wycenę portfela inwestycyjnego miały głównie instrumenty 
udziałowe. Na koniec 2008 r. pod względem wartości zgromadzonych środków największą grupą 
były nadal fundusze zrównoważone. W porównaniu z 2007 r. ich udział w rynku spadł, podobnie 
jak udziały funduszy stabilnego wzrostu i krajowych akcyjnych (tabela 4.5.5). 

Typem funduszy, który jako jedyny zwiększył wartość aktywów, zarówno dzięki dodatniemu 
saldu wpłat i wypłat, jak i wynikom działalności inwestycyjnej, były krajowe fundusze papierów 
dłużnych. W 2008 r. osiągnęły one najwyższe stopy zwrotu wśród krajowych funduszy inwesty-
cyjnych. Aktywa funduszy rynku pieniężnego i gotówkowych spadły relatywnie najmniej ze wszyst-
kich sklasyfikowanych funduszy. zmniejszenie wartości aktywów spowodował odpływ środków 
z funduszy tego typu. 

W polskim sektorze funduszy inwestycyjnych nie zaobserwowano występującego w innych 
krajach zjawiska przenoszenia oszczędności do funduszy rynku pieniężnego (ang. flight-to-safety). 

64  Art. 1, pkt 12, lit. a ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo 
bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.u. z 2008 r., nr 231, poz. 1546).

Tabela 4.5.4. Wskaźniki koncentracji TFI w latach 2005−2008

2005 2006 2007 2008

Liczba TFI 23 26 33 39

CR3 (w %) 54,76 53,81 50,08 38,37

HHI1 0,1462 0,1230 0,1134 0,0844

1 indeks Herfindahla-Hirschmana.

Źródło: uKNF, obliczenia NBP na podstawie Analiz Online.
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Środki wycofywane z funduszy lokujących swoje aktywa w akcje były raczej deponowane na loka-
tach bankowych. W analizowanym okresie fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe wypracowa-
ły dodatni wynik z operacji (wynik finansowy). Tym samym w 2008 r. fundusze papierów dłużnych 
oraz rynku pieniężnego i gotówkowe zwiększy swój udział w aktywach netto całego sektora fun-
duszy inwestycyjnych (wykres 4.5.5).

Analiza danych o sektorze funduszy inwestycyjnych w podziale na ich rodzaje pozwala 
stwierdzić, że jednym ze sposobów łagodzenia skutków spadku aktywów sektora funduszy inwe-
stycyjnych, a więc i przychodów TFi, było zakładanie funduszy zamkniętych, czego potwierdze-
niem jest liczba wydanych zezwoleń na utworzenie funduszu. Był to jedyny rodzaj funduszy, któ-
rego aktywa wzrosły w 2008 r. (tabela 4.5.6). udział aktywów funduszy zamkniętych w aktywach 
całego sektora zwiększył się z 7,8% na koniec 2007 r. do 15,8% na koniec 2008 r. Oferta TFi doty-
cząca funduszy zamkniętych spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. inwestorzy nie 
tylko rzadziej wycofywali środki z tych funduszy, byli również skłonni nabywać nowe certyfikaty.

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpłynął na strukturę aktywów funduszy inwe-
stycyjnych w wielu państwach europejskich. zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy istot-
nie spadło znaczenie funduszy hybrydowych i akcyjnych na rzecz obligacyjnych i rynku pieniężne-
go oraz gotówkowych (wykres 4.5.6). Rynek szwedzki, który w poprzednich latach cechował się 
najwyższym udziałem funduszy akcyjnych, stracił pozycję lidera w tym zakresie na rzecz rynku bry-
tyjskiego (64% aktywów funduszy uCiTS). Duński sektor funduszy obligacyjnych był największy 

Wykres 4.5.5. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według typów w latach 2005−2008 
(% aktywów netto)

Źródło: Analizy Online.
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Tabela 4.5.5. Aktywa netto podstawowych typów funduszy inwestycyjnych w latach 
2005−2008 (w mld zł)

Typy funduszy 2005 2006 2007 2008
Zmiana 

2008/2007 
(w %)

Krajowe akcyjne 6,5 19,3 33,1 14,0 -57,6

Krajowe papierów dłużnych 11,6 8,1 6,5 9,9 52,5

Rynku pieniężnego i gotówkowe 7,1 7,6 8,7 7,5 -13,2

Stabilnego wzrostu 13,9 22,5 25,9 11,6 -55,1

Zrównoważone 13,7 30,4 42,4 19,5 -54,1

Zagraniczne akcyjne 0,8 1,8 8,8 3,5 -60,2

Zagraniczne papierów dłużnych 4,4 2,8 2,0 1,5 -28,7

Pozostałe 3,6 6,7 6,4 6,4 0,0

Razem 61,6 99,2 133,8 73,9 -44,8

Źródło: Analizy Online.
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pod względem udziału w aktywach funduszy uCiTS pośród krajów zrzeszonych w EFAMA. Naj-
wyższy udział funduszy hybrydowych w 2008 r. miał rynek słowacki (37% aktywów funduszy 
uCiTS).

 Struktura portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych i ich wpływ na rynki 
finansowe

Dobrowolność inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych przyczynia się do 
dużej wrażliwości wartości aktywów funduszy na sytuację obserwowaną na rynkach finansowych. 
Przyspieszenie spadku aktywów funduszy inwestycyjnych w 2008 r. wynikające z umarzania tytu-
łów uczestnictwa przyczyniło się do spadku udziału funduszy inwestycyjnych w strukturze nabyw-
ców akcji notowanych na gPW w Warszawie. Portfel akcyjny funduszy inwestycyjnych zmniejszył 
się prawie o 31 mld zł (z 53,8 mld zł na koniec 2007 r. do 22,9 mld zł na koniec 2008 r.). Jednak 
większy wpływ na spadek wartości tego portfela miało obniżenie wyceny akcji będących w po-
siadaniu funduszy inwestycyjnych. W 2008 r. spadł udział funduszy inwestycyjnych zarówno w ka-
pitalizacji giełdy, jak i we free float (tabela 4.5.7). Oznacza to, że wartość portfela akcyjnego fun-
duszy inwestycyjnych zmniejszyła się bardziej niż wartość krajowych akcji notowanych na gPW 
oraz będących w wolnym obiegu. 

zaangażowanie funduszy inwestycyjnych w akcje krajowe, mierzone udziałem tej klasy akty-
wów w aktywach netto całego sektora, spadło z 39% na koniec 2007 r. do 28% na koniec 2008 r. 
Środki odpływające z funduszy były bowiem głównie wycofywane z funduszy lokujących aktywa 
w krajowe akcje (fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu, akcyjne). W 2008 r. jedynie w lu-
tym i listopadzie zanotowano dodatnie saldo napływu środków do funduszy lokujących w akcje. 
Wspomniane typy funduszy nie redukowały gwałtownie portfela papierów udziałowych, sprze-
dając akcje. Saldo kupna i sprzedaży papierów udziałowych było bowiem relatywnie niewielkie 

Tabela 4.5.6. Aktywa netto poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w latach 
2005−2008 (mld zł)

  2005 2006 2007 2008

Fundusze Inwestycyjne Otwarte 53,8 79,7 102,9 48,5

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte 4,4 12,7 20,4 13,7

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte 3,1 6,8 10,5 11,7

Razem 61,3 99,2 133,8 73,9

Źródło: Analizy Online.

Wykres 4.5.6. Struktura aktywów funduszy UCITS w podziale na poszczególne typy 
w wybranych państwach oraz średnia dla Europy w 2008 r.

uwaga: dane dla Europy obejmują następujące kraje: Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, grecję, Węgry, 
Włochy, lichtenstein, luksemburg, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, 
Szwajcarię, Turcję, Wielką Brytanię. 

Źródło: EFAMA.
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w porównaniu z wartością umorzonych tytułów uczestnictwa. zmieniła się również struktura port-
fela akcyjnego. O ile na koniec 2007 r. udział akcji wchodzących w skład indeksu Wig20 wynosił 
54%, o tyle na koniec 2008 r. wzrósł do 77%. Spadki wartości indeksu Wig20 były najmniejsze 
w porównaniu z innymi indeksami gPW, co dodatkowo przyczyniło się do redukcji udziału papie-
rów wchodzących w skład indeksów spółek o mniejszej kapitalizacji. 

Spadek wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych był przede wszystkim spowodowany 
spadkiem wyceny krajowych akcji (wykres 4.5.7). Wyniki zarządzania aktywami funduszy podą-
żały bowiem za stopami zwrotu głównego indeksu warszawskiej giełdy. 

Wspomniane tendencje w zakresie salda wpłat do poszczególnych typów funduszy inwe-
stycyjnych i wypłat z nich częściowo wpłynęły na zmiany struktury portfela inwestycyjnego (wykres 
4.5.8). W 2008 r. istotnie wzrosło zaangażowanie funduszy inwestycyjnych w skarbowe papiery 
dłużne, choć w ujęciu netto fundusze sprzedały obligacje i bony skarbowe o wartości ponad 13,5 
mld zł. Dzięki wyprzedaży tej klasy aktywów fundusze inwestycyjne dysponowały środkami 
potrzebnymi do umarzania tytułów uczestnictwa. Równocześnie dodatnie stopy zwrotu z inwe-
stycji w skarbowe papiery dłużne przyczyniły się do wzrostu ich udziału w portfelu inwestycyjnym 
z 28% na koniec 2007 r. do 37% na koniec 2008 r. W portfelu skarbowych papierów dłużnych oko-
ło 50% stanowiły 5- i 10-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu.

Od kilku lat obserwowano duże zaangażowanie funduszy gotówkowych w nieskarbowe 
papiery dłużne. Do tej klasy aktywów były zaliczane również instrumenty z wbudowanymi instru-
mentami pochodnymi. Fundusze gotówkowe inwestowały w nieskarbowe papiery dłużne, gdyż 
oferowały one wyższą rentowność od obligacji skarbowych. Dodatkowym atutem tych inwestycji 
był sposób wyceniania papierów dłużnych w księgach rachunkowych funduszy. Dłużne papiery 
wartościowe nienotowane na aktywnym rynku były bowiem ujmowane według skorygowanej 
ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Powodowało to bardzo niewielką 

Wykres 4.5.7. Saldo inwestycji w akcje oraz wynik zarządzania portfelem akcyjnym na tle 
zmian wartości indeksu WIG w latach 2005−2008

Źródło: gPW i Analizy Online.
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Tabela 4.5.7. Zaangażowanie funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym w latach 
2005−2008 (w %)

2005 2006 2007 2008

Udział w rynku bonów skarbowych 8,1 9,6 10,4 4,3

Udział w rynku obligacji skarbowych 9,5 10,5 10,5 6,5

Udział we free float GPW 11,7 19,3 25,0 22,3

Udział w kapitalizacji giełdy 5,1 8,1 10,3 8,6

uwaga: kapitalizacja oraz free float obejmuje tylko spółki krajowe.

Źródło: Ministerstwo Finansów, gPW, Analizy Online.
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zmienność wyceny jednostki uczestnictwa, co mogło zachęcać inwestorów lokujących swoje nad-
wyżki płynności do wybierania funduszy inwestujących w nieskarbowe papiery dłużne.

W 2008 r. w strukturze portfela funduszy inwestycyjnych wzrosło znaczenie zagranicznych 
papierów dłużnych, w tym głównie papierów skarbowych oraz zagranicznych tytułów uczestnic-
twa. Powstające fundusze, z ekspozycją na rynki zagraniczne, lokowały bowiem środki w tytuły 
uczestnictwa zagranicznych funduszy z tej samej grupy kapitałowej.

Wyniki inwestycyjne i poziom podejmowanego ryzyka

zapoczątkowane w drugim półroczu 2007 r. spadki cen akcji na gPW przyczyniły się do 
obniżenia stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych lokujących swoje aktywa na rynku akcyjnym. Naj-
słabsze wyniki miały krajowe fundusze akcyjne (tabela 4.5.8). Wyniki te były gorsze od wyników 
funduszy lokujących na rynkach zagranicznych, tym bardziej że silne osłabienie złotego w drugiej 
połowie 2008 r. wpływało pozytywnie na stopy zwrotu tych ostatnich. Stopa zwrotu funduszy 
akcyjnych była niższa niż stopa portfela replikującego główny indeks giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Wśród 46 funduszy uwzględnionych przy wyliczaniu średniej stopy zwrotu dla 
krajowych funduszy akcyjnych 20 pokonało benchmark w postaci indeksu Wig.

Fundusze zrównoważone odnotowały w 2008 r. straty na poziomie -9,3%. Ten wynik, rela-
tywnie dobry w porównaniu z wynikiem krajowych funduszy akcyjnych, był w dużej mierze zasłu-
gą funduszy zrównoważonych lokujących na rynkach zagranicznych. Fundusze należące do tej gru-
py i inwestujące wyłącznie na rynku polskim uzyskały bowiem stopę zwrotu na poziomie około 
-32%. Fundusze stabilnego wzrostu inwestujące jedynie na rynku polskim poniosły stratę -15%.

Kryzys na rynkach finansowych nie wpłynął negatywnie na stopy zwrotu krajowych fun-
duszy papierów dłużnych. W 2008 r. odnotowały one najlepszy wynik w ciągu ostatnich czterech 
lat. Fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe również wyróżniały się dodatnią nominalną stopą 
zwrotu, jednak w ujęciu realnym ich wyniki oscylowały wokół zera. Niepewność związana z in-
westycjami na rynkach finansowych skłaniała jednak inwestorów do wyboru alternatywnej formy 
inwestowania, jaką były lokaty bankowe.

Na podstawie analizy wykresu 4.5.9 można stwierdzić, że koncentracja stóp zwrotu w 2007 r. 
była nieporównywalnie większa niż w 2008 r. W 2008 r. zdecydowana większość funduszy miała 
ujemne stopy zwrotu. Skrajnie dodatnie wartości występujące w obu analizowanych latach zostały 
osiągnięte wyłącznie przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Wyniki te nie wiązały się jednak bez-
pośrednio z prowadzoną działalnością inwestycyjną. Fundusze, które wykazywały stopy zwrotu czę-
sto przekraczające 100%, były adresowane do określonej grupy klientów. inwestorzy początkowo 
wnosili do nich niewielkie aktywa, np. w postaci udziałów w spółkach. Płacili od nich podatek od 
zysków kapitałowych, gdyż przeniesienie aktywów było traktowane jako ich sprzedaż. Następnie 
w formie darowizny przekazywali funduszowi kolejne środki, od których nie musieli odprowadzić 

Wykres 4.5.8. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych w latach 2007−2008

 A. 2007 r.  B. 2008 r.

Źródło: Analizy Online.
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podatku. W ten sposób bez zmiany liczby certyfikatów istotnie wzrastała wartość aktywów fun-
duszy zamkniętych. Stopa zwrotu wyliczana jako różnica w wycenie certyfikatów osiągała dzięki 
temu poziomy niemożliwe do uzyskania jedynie w wyniku działalności inwestycyjnej.

Analiza dziennych stóp zwrotu za lata 2005–2008 dla krajowych funduszy akcyjnych pozwa-
la wnioskować na temat wpływu spadku cen akcji na wyniki inwestycyjne funduszy. Na wykresie 
4.5.10 zaprezentowano średnią, wariancję, skośność, kurtozę, wartość narażoną na ryzyko oraz 
CVaR65 stóp zwrotu krajowych funduszy akcyjnych. Wielkości te liczono na danych dziennych, 
sekwencyjnie zwiększając liczebność próby, aby uwzględniać wszystkie dostępne dane. 

Spadki cen akcji na polskim rynku finansowym obserwowane od połowy 2007 r. przyczyni-
ły się do tego, że średnia dzienna stopa zwrotu z okresu trzyletniego pod koniec 2008 r. była ujem-
na. Wariancja dla przyjętego trzyletniego okresu inwestycyjnego osiągnęła najwyższą wartość na 
koniec 2008 r. W 2008 r. odnotowano największy spadek skośności w ciągu całego analizowane-
go okresu. Również wartość kurtozy, wskazująca na występowanie grubych ogonów w rozkładzie 
stóp zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa, istotnie wzrosła po uwzględnieniu danych za 
2008 r. Oznacza to, że spadek cen akcji na gPW był przyczyną istotnego zróżnicowania stóp zwro-
tu osiąganych przez poszczególne fundusze. Nietypowe wartości wyników inwestycyjnych osią-
gniętych przez fundusze wpłynęły również na wartość CVaR, która obrazuje średnią z wartości 
stóp zwrotu nieprzekraczających poziomu stopy wyznaczonej przez VaR. Od połowy września 

65  CVaR (ang. Conditional Value at Risk, Expected Shortfall) jest to warunkowa wartość oczekiwana stóp zwrotu fun-
duszu, pod warunkiem że stopy te są mniejsze od zadanego kwantyla rozkładu stóp zwrotu.

Tabela 4.5.8. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w latach 2005−2008 (w %)

Typy funduszy 2005 2006 2007 2008

Krajowe akcyjne 22,9 47,7 16,1 -52,6

Krajowe papierów dłużnych 6,5 3,9 2,1 9,5

Rynku pieniężnego i gotówkowe 4,7 3,6 3,6 4,1

Stabilnego wzrostu 11,6 12,8 7,0 -13,4

Zrównoważone 18,1 21,5 10,3 -9,3

Zagraniczne akcyjne 12,2 6,5 2,1 -45,0

Zagraniczne papierów dłużnych 7,6 -4,6 -7,5 7,8

Średnia ważona dla wszystkich funduszy inwestycyjnych 12,0 20,4 9,4 -16,2

Średnioroczna inflacja (CPI) 2,1 1,0 2,5 4,2

uwaga: średnia ważona dla wszystkich funduszy inwestycyjnych nie uwzględnia grupy funduszy niesklasyfikowanych. W grupie fun-
duszy stabilnego wzrostu i zrównoważonych są również fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych.

Źródło: Analizy Online, guS.

Wykres 4.5.9. Rozkład rocznych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w 2007 i 2008 r.

uwaga: funkcja gęstości estymowana metodą nieparametryczną. Na osi odciętych prezentowane są roczne stopy zwrotu funduszy 
inwestycyjnych, a na osi rzędnych wartość funkcji gęstości. 

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Analiz Online.
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2008 r. można było bowiem obserwować wzrost wartości CVaR i zwiększenie się rozpiętości mię-
dzy VaR a CVaR. Wynika z tego, że uwzględniając stopy zwrotu dla kolejnych dni, obserwuje się 
wzrost wartości strat, które z prawdopodobieństwem 5% mogą zostać przekroczone w kolejnych 
dniach przez fundusze akcyjne.

W 2008 r. istotnie zwiększyła się rozpiętość między stopami zwrotu różnych typów funduszy 
inwestycyjnych (wykres 4.5.11). Towarzyszył temu wzrost ryzyka mierzony odchyleniem standar-
dowym stóp zwrotu dla wszystkich analizowanych grup funduszy. Wzrost zmienności wiązał się 
głównie z istotnymi zmianami cen akcji wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy. 
gwałtowne spadki cen spowodowały odwrócenie relacji między stopą zwrotu a ryzykiem. W prze-
ciwieństwie do poprzednich lat w 2008 r. najwyższy poziom ryzyka występował w funduszach 
mających najniższe stopy zwrotu.

Wykres 4.5.10. Średnia, wariancja, skośność, kurtoza oraz wartość narażona na ryzyko dla 
stóp zwrotu krajowych funduszy akcyjnych w latach 2005−2008

uwaga: dane dzienne, liczba obserwacji zwiększa się sekwencyjnie. Pierwsza obserwacja obejmuje okres 1 stycznia 2005 − 31 grud-
nia 2005 r., ostatnia obserwacja obejmuje okres 1 stycznia 2005 – 31 grudnia 2008 r.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie Analiz Online.
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W 2008 r. jedynie krajowe fundusze papierów dłużnych osiągnęły dodatnią wartość indek-
su Sharpe’a (wykres 4.5.12). W 2008 r. ten typ funduszy oraz fundusze rynku pieniężnego i go-
tówkowe jako jedyne poprawiły relację między premią za ryzyko a odchyleniem standardowym 
w porównaniu z 2007 r. 

Nowości w ofercie produktowej

Wśród nowości w ofercie produktowej towarzystw funduszy inwestycyjnych przeważały 
fundusze inwestycyjne zamknięte, których certyfikaty kierowano do określonej grupy inwestorów, 
zwłaszcza zamożnych klientów indywidualnych. Najwięcej funduszy zamkniętych powstało jako 
fundusze aktywów niepublicznych. Często tworzono je na potrzeby jednego inwestora i umożli-
wiały odroczenie płacenia podatku od zysków kapitałowych.

W 2008 r. oferta TFi zwiększyła się o nowe fundusze i subfundusze inwestujące na rynku 
surowców naturalnych i towarów (ang. commodities). zachętą do wprowadzenia tego typu pro-
duktów była hossa na tych rynkach obserwowana w 2007 r. i na początku 2008 r. Ponadto towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych wciąż tworzyły nowe fundusze z ochroną kapitału. Tytuły uczest-

Wykres 4.5.12. Indeks Sharpe’a dla wybranych typów funduszy inwestycyjnych w 2007 
i w 2008 r.

uwaga: skróty na wykresie oznaczają: AK – fundusze akcji krajowych, PDK – fundusze polskich papierów dłużnych, RP – fundusze rynku 
pieniężnego i gotówkowe, SW – fundusze stabilnego wzrostu, zR – fundusze zrównoważone. Analizą objęte są jedynie fundusze loku-
jące środki na rynku krajowym.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Analiz Online.
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Wykres 4.5.11. Relacja stopy zwrotu do ryzyka w funduszach inwestycyjnych w 2007 
i 2008 r.

uwagi:

1. Skróty na wykresie oznaczają: AK – fundusze akcji krajowych, PDK – fundusze polskich papierów dłużnych, RP – fundusze rynku pie-
niężnego i gotówkowe, SW – fundusze stabilnego wzrostu, zR – fundusze zrównoważone. Analizą objęte są jedynie fundusze loku-
jące środki na rynku krajowym.

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. 
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nictwa tych funduszy stanowiły alternatywę w stosunku do inwestycji w instrumenty, które przy 
gwałtownych spadkach cen na rynku akcji nie gwarantowały zwrotu zainwestowanego kapitału.

Spośród funduszy powstających w 2008 r. dużą część stanowiły fundusze lokujące aktywa 
na zagranicznych rynkach finansowych. Tworzenie funduszy z ekspozycją na rynki zagraniczne 
było sposobem poszerzania oferty produktowej. Wiele towarzystw, które zakładały fundusze loku-
jące środki na rynkach zagranicznych, miało już w swojej ofercie fundusze akcyjne inwestujące na 
polskim rynku. Jednocześnie fundusze te umożliwiały inwestorom większą dywersyfikację ryzyka 
w ramach nabytych tytułów uczestnictwa.

4.5.2. Otwarte fundusze emerytalne

Wielkość sektora

W 2008 r. po raz pierwszy od początku funkcjonowania nowego systemu emerytalnego 
w Polsce aktywa netto funduszy emerytalnych spadły poniżej poziomu z końca grudnia poprzed-
niego roku, mimo że wartość składek przekazana przez zuS była największa w ciągu ostatnich 10 
lat (wykres 4.5.13). W porównaniu z 2007 r. aktywa netto funduszy emerytalnych zmniejszyły się 
o 1,7 mld zł (1,3%) i na koniec grudnia 2008 r. wyniosły 138,3 mld zł. W 2008 r. osiem OFE odno-
towało spadek wartości aktywów, podczas gdy sześć wykazało wzrost.

zmniejszenie aktywów OFE w 2008 r. spowodował spadek wyceny portfela inwestycyjnego 
o 21,1 mld zł. ujemnie wyniki z inwestycji zostały w dużym stopniu skompensowane napływem 
nowych składek do funduszy (19,6 mld zł). W porównaniu z 2007 r. wzrosła wartość składek prze-
kazanych do OFE, o około 3 mld zł (18%). Przyczyniły się do tego zarówno wzrost wynagrodzeń, 
jak i zwiększenie liczby osób odprowadzających składki na ubezpieczenie emerytalne. Wśród fun-

Wykres 4.5.13. Miesięczna wielkość oraz miesięczne tempo zmian aktywów netto funduszy 
emerytalnych w latach 2005−2008

Źródło: uKNF.
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Wykres 4.5.14. Dekompozycja przyrostu aktywów netto OFE w latach 2007–2008

 A. 2007 r.  B. 2008 r.

Źródło: uKNF.
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duszy, które odnotowały największą dynamikę przyrostu składki, znalazły się trzy biorące udział 
w losowaniach nowych członków w styczniu i lipcu 2008 r. 

Na wartość aktywów zarządzanych przez towarzystwa emerytalne istotny wpływ miały tak-
że opłaty od składki66, jak również opłaty za zarządzanie, pobierane od wartości aktywów zgro-
madzonych w funduszu. W 2008 r. fundusze emerytalne pobrały opłatę od składki o około 0,2 mld 
zł większą niż w 2007 r. ze względu na większą wartość składek napływających do funduszy 
(wykres 4.5.14). z kolei opłata za zarządzanie pobierana z aktywów funduszu była niższa niż 
w 2007 r. jedynie o 899 tys. zł, mimo że OFE odnotowały najsłabsze wyniki finansowe w swojej 
działalności. zgodnie z obowiązującymi regulacjami opłata za zarządzanie przysługuje bowiem 
PTE nawet w przypadku poniesienia strat przez podmioty, którymi zarządzają. W rezultacie opła-
ta za zarządzanie przekazana towarzystwom pogorszyła słabe wyniki finansowe OFE i pomniej-
szyła wartość środków zgromadzonych na kontach przyszłych emerytów. 

liczba funkcjonujących funduszy emerytalnych zmniejszyła się z 15 na koniec 2007 r. do 14 
na koniec 2008 r. W listopadzie 2008 r. w wyniku połączenia dwóch towarzystw emerytalnych 
nastąpiło przeniesienie aktywów OFE Skarbiec-Emerytura do AEgON OFE. Na koniec 2008 r. naj-
mniejszy fundusz na rynku zgromadził środki o wartości 1,2 mld zł, największy dysponował akty-
wami 29-krotnie większymi. W 2007 r. rozpiętość między wartościami aktywów funduszy była 
większa. zmniejszenie zróżnicowania wartości aktywów funduszy emerytalnych w 2008 r. wyni-
kało ze spadku udziału w rynku największego podmiotu. 

Do końca 2008 r. nie były jeszcze wypłacane świadczenia ze środków zgromadzonych w fun-
duszach emerytalnych, co wraz ze strukturą demograficzną społeczeństwa przyczyniało się do cią-
głego wzrostu liczby członków OFE. Na koniec 2008 r. ich liczba wyniosła 13,8 mln, o 690 tys. wię-
cej niż na koniec grudnia 2007 r. Około 20% osób wchodzących na rynek pracy stało się członkami 
OFE w wyniku losowania, czyli znacznie mniej niż w roku poprzednim. Wpłynęły na to wzmożona 
aktywność akwizytorów i strategie reklamowe niektórych PTE. innym czynnikiem mógł być wzrost 
świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania systemu emerytalnego. W 2008 r. zróżnico-
wanie liczby członków poszczególnych funduszy emerytalnych pogłębiło się w porównaniu z 2007 r. 
Największy fundusz gromadził środki ponad 2,8 mln osób, podczas gdy najmniejszy miał 313 tys. 
członków. W 2008 r. jedynie w dwóch funduszach liczba członków uległa zmniejszeniu. 

W grudniu 2008 r. zakończono rozpoczętą w listopadzie 2003 r. spłatę zobowiązań zuS 
z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych. zobowiązania te były spła-
cane w formie obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu o terminie wykupu nie dłuższym 

66  zgodnie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych 
innych ustaw OFE może pobierać opłatę od składki (tzw. opłatę dystrybucyjną) nie większą niż 7% przekazywanej skład-
ki (Dz.u. z 2003 r., nr 170, poz. 1651).

Wykres 4.5.15. Rynek funduszy emerytalnych w wybranych krajach w 2008 r.

Źródło: FiAP.
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niż 31 grudnia 2011 r. Do OFE przekazano w sumie obligacje o wartości nominalnej 6,1 mld zł. 
W 2008 r. fundusze emerytalne otrzymały obligacje o wartości 900 mln zł.

Polskie fundusze emerytalne należą do najbardziej rozwiniętych w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej mających systemy emerytalne z obowiązkową częścią kapitałową o zdefiniowanej 
składce (wykres 4.5.15). W porównaniu z takimi systemami emerytalnymi na świecie pod wzglę-
dem liczby członków większe od OFE są jedynie fundusze meksykańskie, a w zakresie aktywów 
ustępują miejsca funduszom w Chile i Meksyku.

Koncentracja i konkurencja

zmiany, które zachodziły w ostatnich czterech latach pod względem liczby aktywnych pod-
miotów (fuzje i przejęcia) oraz tempa gromadzenia i pomnażania składek odprowadzanych do fun-
duszy emerytalnych, nie wpłynęły istotnie na poziom koncentracji i konkurencji wśród funduszy. 
Wskazują na to wskaźniki CR3 oraz HHi, które w 2008 r. osiągnęły takie same wartości jak w 2005 r. 
(tabela 4.5.9). Spadek liczby podmiotów na rynku nie wpłynął zatem istotnie na koncentrację i kon-
kurencję w sektorze. Tym samym nie zmieniły się warunki funkcjonowania poszczególnych fun-
duszy. gwałtowne spadki cen akcji na gPW i towarzyszący im odpływ środków z funduszy inwe-
stycyjnych przyczyniły się do wzrostu konkurencji cenowej i wzbogacenia oferty tych podmiotów, 
natomiast sektor funduszy emerytalnych na obecnym etapie rozwoju nie podlega działaniu takich 
mechanizmów.

 
Tabela 4.5.9. Wskaźniki koncentracji OFE w latach 2004−2007

2005 2006 2007 2008

CR3 (w %) 63,74 63,59 63,91 63,74

HHI 0,1602 0,1588 0,1601 0,1602

uwaga:  wskaźnik HHi (Herfindahla-Hirschmana) dla aktywów netto jest równy sumie kwadratów udziałów poszczególnych funduszy 
w aktywach netto ogółem.

Źródło: uKNF. 

Mechanizmem, który powinien sprzyjać konkurencji w sektorze funduszy emerytalnych, jest 
możliwość przenoszenia środków pomiędzy nimi. Dobre wyniki inwestycyjne poszczególnych fun-
duszy mogą bowiem zachęcać do transferowania środków do tych podmiotów. Jednak w Polsce 
relacja między transferami a liczbą wszystkich członków jest bardzo niska i wynosi około 3%. 
W krajach o podobnych systemach emerytalnych, ale dłużej funkcjonujących liczba osób zmie-
niających fundusz sięga nawet 20% wszystkich uczestników. 

Dla towarzystw zarządzających funduszami emerytalnymi możliwość pozyskania relatywnie 
dużej liczby nowych klientów, w tym osób, które mają już środki na rachunku w OFE, zachęca do 
wzmożonej działalności akwizycyjnej. Na skalę działalności akwizycyjnej wpływają możliwości 
finansowe towarzystwa oraz preferencje akcjonariuszy w zakresie rozwoju danego OFE. W 2008 r. 
działalność ta spowodowała bardzo silny wzrost transferów (do 451 tys. z 383 tys. w 2007 r.). 
Wprawdzie w wyniku transferów relatywnie niewiele osób zmieniło fundusz, jednak w 2008 r. pra-
wie 900 tys. uczestników mogło skorzystać z pośrednictwa akwizytora przy zawieraniu umowy 
z funduszem lub zmianie funduszu. W 2008 r. pięć funduszy odnotowało dodatnie saldo wymia-
ny transferowej. zarządzające nimi PTE cechowały się z reguły znacznymi nakładami na działalność 
akwizycyjną, co może potwierdzać, że transfery na rynku OFE zależą głównie od aktywności  
akwizytorów. 

 Struktura portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych i ich wpływ 
na rynki finansowe

Spadki cen akcji na gPW w 2008 r. silnie wpłynęły na portfele inwestycyjne funduszy eme-
rytalnych. Nadal dominowały w nich obligacje skarbowe oraz akcje notowane na gPW, ale zaan-
gażowanie funduszy w te dwie klasy aktywów istotnie się zmieniło. Na koniec 2008 r. udział akcji 
notowanych na gPW w portfelu OFE osiągnął najniższy poziom od 2000 r. W latach 2000–2008 
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inwestycje w akcje stanowiły zwykle ponad 30% portfela inwestycyjnego (wykres 4.5.16). zaan-
gażowanie poniżej 30% odnotowano jedynie w latach 2001−2002 oraz w 2008 r., co bezpośred-
nio wiązało się ze spadkami cen na gPW.

Wartość portfela akcyjnego funduszy emerytalnych spadła o ponad 18 mld zł, z 48 mld zł 
na koniec 2007 r. do 29,5 mld zł na koniec 2008 r. zmniejszenie wartości portfela akcji spowodo-
wały gwałtowne spadki cen akcji notowanych na giełdzie w Warszawie (stopa zwrotu z indeksu 
Wig wyniosła w 2008 r. -51,07%). Fundusze dokupiły bowiem papiery wartościowe na kwotę 
9,2 mld zł67. Saldo kupna i sprzedaży akcji w 2008 r. kilkakrotnie przekroczyło wartość zakupów 
netto w 2007 r., która wyniosła około 2 mld zł. Fundusze kupowały zatem akcje, których ceny były 
relatywnie niskie. Tym samym działały stabilizująco na rynek akcji, przeciwdziałając dalszym spad-
kom indeksów. Nowe zakupy akcji dokonywane przez OFE przyczyniły się do wzrostu udziału fun-
duszy emerytalnych we free float giełdy oraz w kapitalizacji (tabela 4.5.10). 

W strukturze portfela akcyjnego funduszy emerytalnych przeważały akcje wchodzące 
w skład indeksu Wig20. ich udział na koniec 2008 r. wyniósł 65% i był o 11 pkt proc. wyższy niż 
w grudniu 2007 r. Wzrost zaangażowania funduszy w papiery spółek o największej kapitalizacji na 
polskiej giełdzie był uzasadniony z punktu widzenia stóp zwrotu z indeksów uzyskanych w 2008 r., 
ponieważ najmniejsze spadki odnotowały spółki z indeksu Wig20.

zmiana zaangażowania w papiery udziałowe była bardzo nierównomierna. udział akcji 
w portfelu inwestycyjnym na koniec 2008 r. wahał się bowiem w przedziale 18,5−37,7%, przy 
średniej dla rynku niewiele przekraczającej 21%. W 2007 r. rozpiętość między zaangażowaniem 
w akcje funduszy emerytalnych wyniosła 7 pkt proc. Tak duże zróżnicowanie udziału akcji w ak-

67  Wartość ta uwzględnia również certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych notowane na gPW.

Wykres 4.5.16. Struktura portfela inwestycyjnego funduszy emerytalnych w Polsce w latach 
2005−2008 

Źródło: uKNF.
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Tabela 4.5.10. Zaangażowanie funduszy emerytalnych na polskim rynku finansowym  w latach 
2005−2008 (w %)

  2005 2006 2007 2008

Udział w rynku bonów skarbowych 8,1 9,7 11,0 2,0

Udział w rynku obligacji skarbowych 18,4 21,4 23,2 27,3

Udział we free float GPW 21,1 20,8 22,0 28,0

Udział w kapitalizacji giełdy 8,6 8,7 9,0 10,8

uwaga: kapitalizacja oraz free float obejmują tylko spółki krajowe.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych uKNF, MF, gPW. 
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tywach poszczególnych OFE potwierdza, że jeden z funduszy podjął decyzję o niepodążaniu za 
średnim ważonym portfelem inwestycyjnym dla sektora emerytalnego. Jednak odejście od stra-
tegii naśladownictwa przyczyniło się do tego, że fundusz ten w 2008 r. odnotował najniższą sto-
pę zwrotu w ujęciu rocznym. Analizując wyniki długookresowe funduszu, można jednak zauwa-
żyć, że zarówno pod względem trzyletnich stóp zwrotu wyliczanych za okres marzec 2005 − 
marzec 2008 r. oraz wrzesień 2005 − wrzesień 2008 r., jak również wartości jednostki rozrachun-
kowej na koniec 2008 r. fundusz ten zajmował drugą pozycję w sektorze.

Klasą aktywów, która dominowała w portfelu inwestycyjnym funduszy emerytalnych, były 
obligacje skarbowe. Wartość portfela obligacji skarbowych zwiększyła się o 19,7 mld zł, z 81,2 mld 
zł na koniec 2007 r. do 100,9 mld zł na koniec 2008 r. Tym samym udział obligacji emitowanych 
przez Skarb Państwa w portfelach funduszy wzrósł z 58% na koniec 2007 r. do 73% na koniec 
2008 r. Największą rolę w portfelach papierów dłużnych OFE odgrywały obligacje o stałym opro-
centowaniu (79,5%). Wydaje się, że udział tych obligacji w przyszłości może rosnąć ze względu na 
zakończenie spłaty zobowiązań zuS wobec funduszy emerytalnych, które były przekazywane 
w formie obligacji o zmiennym oprocentowaniu. 

Na koniec 2008 r. istotnie zmieniło się duration portfela papierów dłużnych OFE: z 2,42 na 
koniec 2007 r. do 3,45 na koniec 2008 r. Bardzo silnie wzrosło zaangażowanie OFE w papiery dłuż-
ne o terminie zapadalności powyżej pięciu lat (z 22,5% na koniec 2007 r. do 39,4% na koniec 
2008 r.). zwiększeniu udziału papierów z terminem zapadalności powyżej pięciu lat towarzyszył 
spadek zaangażowania w papiery krótkoterminowe prawie o 11 pkt proc. (z 16% portfela papie-
rów dłużnych na koniec 2007 r. do 5,4% na koniec 2008 r.). Tak znaczne wydłużenie średniego ter-
minu zapadalności portfela papierów dłużnych wynikało z zakupu przez fundusze 10-letnich oraz 
15- i 30-letnich obligacji o stałym oprocentowaniu. Wartość 10-letnich obligacji zwiększyła się 
o ponad 10 mld zł. Tym samym obligacje te miały 36,5% udziału w portfelu papierów dłużnych. 
Stały się najważniejszą kategorią obligacji skarbowych i wyparły dominujące do 2007 r. obligacje 
pięcioletnie. O 6 mld zł zwiększyła się również wartość obligacji 15- i 30-letnich o stałym opro-
centowaniu. Fundusze zwiększyły zaangażowanie w te obligacje zwłaszcza w listopadzie i grud-
niu 2008 r., kiedy nastąpiły obniżki stóp procentowych NBP. Jednocześnie w 2008 r. fundusze 
o połowę obniżyły wartość portfela dwuletnich obligacji zerokuponowych. Wspomniane zmiany 
struktury portfela papierów dłużnych OFE przyczyniły się do dobrych wyników tej części portfela 
inwestycyjnego funduszy.

Wzrost wartości portfela obligacji skarbowych OFE przyczynił się do zwiększenia udziału 
funduszy emerytalnych w tym rynku szybciej niż wzrost zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obli-
gacji skarbowych emitowanych na rynek krajowy. zmianie preferencji OFE co do terminu zapa-
dalności obligacji skarbowych towarzyszyło zmniejszenie ich zaangażowania w bony skarbowe. 
Wartość portfela bonów skarbowych ulegała bardzo istotnym zmianom w ciągu roku – na koniec 
czerwca 2008 r. wyniosła ponad 4,6 mld zł, a na koniec grudnia 2008 r. spadła poniżej 1 mld zł. 
Spadek zaangażowania funduszy emerytalnych w bony skarbowe na koniec 2008 r. wynikał z moż-
liwości lepszego wykorzystania wolnych środków w ówczesnych warunkach rynkowych (do inwe-
stycji w długoterminowe obligacje skarbowe). zmiany te zachodziły w sytuacji bardzo szybkiego 
wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych. W porównaniu z 2007 r. rynek 
bonów zwiększył się bowiem ponaddwukrotnie. Spowodowało to gwałtowny spadek udziału fun-
duszy emerytalnych na rynku bonów skarbowych, z 11% na koniec 2007 r. do 2% na koniec 
2008 r. 

Poza akcjami spółek notowanych na gPW i krajowymi papierami skarbowymi fundusze eme-
rytalne inwestowały swoje aktywa w depozyty w bankach krajowych (1,4% portfela inwestycyjne-
go) oraz korporacyjne papiery dłużne (około 1,8%). lokaty w obligacje komunalne, listy zastawne, 
bankowe papiery dłużne były znikome. Na koniec 2008 r. lokaty zagraniczne stanowiły 0,6% port-
fela inwestycyjnego OFE, przy obowiązującym limicie 5%68.

68  Art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.u. 
z 2004 r., nr 159, poz. 1667 z późn. zm.). 
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Wyniki inwestycyjne OFE a poziom podejmowanego ryzyka

Spadki cen akcji na gPW wpłynęły na istotne pogorszenie stóp zwrotu funduszy emerytal-
nych w 2008 r. Odnotowały one najsłabsze wyniki inwestycyjne w całym 10-letnim okresie funk-
cjonowania. Średnia ważona stopa zwrotu liczona dla okresów rocznych, poza 2008 r., nigdy nie 
była wartością ujemną. W 2008 r. średnia roczna stopa zwrotu zmniejszyła się o ponad 20 pkt proc. 
w porównaniu z 2007 r. (tabela 4.5.11). Realna stopa zwrotu uległa dodatkowemu obniżeniu na 
skutek wzrostu wskaźnika inflacji CPi. Pomimo ujemnych stóp zwrotu funduszy emerytalnych roz-
piętość wyników między najlepszym i najgorszym funduszem utrzymywała się na podobnym pozio-
mie jak w latach poprzednich, tj. 6 pkt proc. Wielkość ta wydaje się relatywnie mała, zważywszy na 
bardzo duże różnice pomiędzy strukturą portfela inwestycyjnego funduszu, który odnotował naj-
niższą stopę zwrotu, a strukturą portfela pozostałych podmiotów sektora emerytalnego. 

W ciągu 10 lat funkcjonowania fundusze emerytalne osiągnęły nominalne stopy zwrotu na 
poziomie 127−158%. Oznacza to, że średnie roczne stopy zwrotu w tym okresie kształtowały się 
w przedziale 2,4−4,7%. Dla porównania, średnie roczne stopy zwrotu wyznaczone na koniec 
2007 r. na podstawie danych z lat 1999−2007 zawierały się pomiędzy 5,4% a 8,4%. Straty ponie-
sione w 2008 r. bardzo pogorszyły zatem wyniki całego sektora funduszy emerytalnych i tym 
samym wpłynęły na wartość środków zgromadzonych przez przyszłych emerytów.

W 2008 r. dwukrotnie wyznaczano minimalną wymaganą stopę zwrotu (MWSz). Dla okre-
su marzec 2005 − marzec 2008 r. wyniosła ona 15,7%, podczas gdy dla okresu wrzesień 2005 
− wrzesień 2008 r. jedynie 6,3%. Druga z wymienionych stóp zwrotu była najniższa z dotychczas 
wyznaczonych przez organ nadzoru minimalnych wymaganych stóp zwrotu. W żadnym z fundu-
szy nie powstał jednak niedobór, choć różnica między najniższą stopą zwrotu uzyskaną przez fun-
dusze emerytalne a MWSz spadła poniżej 2 pkt proc. (wykres 4.5.17).

Tabela 4.5.11. Stopy zwrotu uzyskane przez fundusze emerytalne w latach 2005−2008 (w %)

2005 2006 2007 2008

Średnia roczna ważona stopa zwrotu 15,0 16,4 6,2 -14,3

Najlepszy OFE w danym roku 16,4 22,7 7,1 -11,9

Najgorszy OFE w danym roku 11,2 15,2 2,2 -17,9

Średnioroczna inflacja (CPI) 2,1 1,0 2,5 4,2

Źródło:  uKNF, guS.

Wykres 4.5.17. Aktywa netto i stopy zwrotu funduszy emerytalnych

uwaga:  ze względu na przeniesienie w listopadzie 2008 r. aktywów OFE Skarbiec – Emerytura do Aegon OFE wartość aktywów netto 
funduszy emerytalnych została zaprezentowana według stanu na koniec października 2008 r. 

Źródło:  uKNF, guS.
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Spadki cen akcji na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2008 r. wpłynęły na 
znaczne pogorszenie relacji stóp zwrotu osiąganych przez fundusze emerytalne do ponoszonego 
ryzyka (wykres 4.5.18). W porównaniu z 2007 r. zwiększyła się rozpiętość między miesięcznymi 
stopami zwrotu podmiotów sektora emerytalnego, natomiast bez zmiany pozostało zróżnicowanie 
podjętego ryzyka inwestycyjnego. Wydaje się, że przyczyną tego była modyfikacja struktury port-
fela akcyjnego. znacznie zmniejszył się bowiem udział akcji małych i średnich spółek w portfelu 
inwestycyjnym OFE. Tym samym portfele akcyjne większości funduszy emerytalnych upodobniły 
się do siebie pod względem udziału akcji dużych, średnich i małych spółek.

Spadki cen na gPW wpłynęły także na znaczne pogorszenie indeksów Sharpe’a wyznaczo-
nych dla poszczególnych funduszy emerytalnych (wykres 4.5.19). Wartości powyższego wskaźnika 
dla wszystkich podmiotów były ujemne. Niskie poziomy indeksu Sharpe’a wynikały głównie z do-
datnich stóp zwrotu wolnych od ryzyka przy ujemnych stopach zwrotu z akcji, które najsilniej 
wpływały na wyniki funduszy emerytalnych.

Wyniki finansowe towarzystw emerytalnych nie są bezpośrednio powiązane z wynikami 
inwestycyjnymi zarządzanych przez nie funduszy. W 2008 r. wyniki PTE były prawie o 30 mln zł 
wyższe niż w 2007 r., mimo że stopy zwrotu uzyskane przez fundusze emerytalne były najniższe 
w całym okresie ich działalności. O wysokich przychodach towarzystw emerytalnych zadecydowa-
ła wysoka opłaty od składki pobierana przy przekazywaniu pieniędzy funduszom emerytalnym. 
z roku na rok zuS przekazuje bowiem OFE coraz wyższe składki. Mniejszą rolę w kształtowaniu się 
przychodów PTE odegrała opłata za zarządzanie pobierana z aktywów OFE. Jej wartość w 2008 r. 
nieznacznie odbiegała od wartości z 2007 r. 

Wykres 4.5.19. Indeks Sharpe’a dla poszczególnych OFE w latach 2007−2008

Źródło: obliczenia własne NBP na podstawie danych uKNF.
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Wykres 4.5.18. Stopy zwrotu i ryzyko inwestycyjne OFE w latach 2007−2008

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych uKNF.
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Ewentualne zmiany w sektorze funduszy emerytalnych

W 2008 r. przygotowano projekty ustaw regulujące wypłaty świadczeń ze środków zgro-
madzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Nowe przepisy miały określać rodzaje wypła-
canych świadczeń oraz zasady organizacji i funkcjonowania instytucji zajmujących się ich wypła-
tami (ramka 4.5.1). Ponadto grupa robocza ds. przeglądu prawa w zakresie możliwości lokowania 
aktywów otwartych funduszy emerytalnych, działająca w ramach Rady Rozwoju Rynku Finanso-
wego, prowadziła prace nad propozycjami zmian przepisów dotyczących kategorii lokat, w które 
mogą być inwestowane środki zgromadzone w OFE, oraz limitów inwestycji zagranicznych tych 

EmERytURy kaPItałOWE W POLScE 

W 2008 r. prowadzone były prace legislacyjne, których celem było opracowanie regu-
lacji prawnych umożliwiających wypłatę emerytur z kapitałowej części systemu emerytalne-
go. Przygotowano dwa projekty ustaw: projekt ustawy o emeryturach kapitałowych1 oraz 
projekt ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych (FDEK). Pierwszy z wy-
mienionych aktów prawnych został uchwalony 21 listopada 2008 r. i wszedł w życie 8 stycz-
nia 2009 r. ustawa ta reguluje zasady wypłacania emerytur ze środków zgromadzonych 
w OFE, definiowanych jako emerytury kapitałowe, a w szczególności określa rodzaje świad-
czeń pieniężnych, zasady nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady ustalania wyso-
kości i wypłaty emerytur kapitałowych. 

Projekt ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych dotyczył organiza-
cji, wykonywania działalności, zasad lokowania aktywów i gospodarki finansowej funduszy 
dożywotnich emerytur kapitałowych (FDEK) – podmiotów, które miały być uprawnione do 
wypłaty dożywotnich emerytur kapitałowych ze środków przekazanych z OFE. Regulował 
także zasady podejmowania i prowadzenia działalności przez zakłady emerytalne, które 
byłyby uprawnione do zarządzania. Projekt ustawy o funduszach dożywotnich emerytur 
kapitałowych został uchwalony przez Parlament 19 grudnia 2008 r., ale 12 stycznia 2009 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Sejmu wniosek o ponowne rozpatrzenie 
tej ustawy2. W uzasadnieniu do wniosku zwrócono m.in. uwagę na brak w proponowanej 
ustawie waloryzacji inflacyjnej dożywotnich emerytur kapitałowych zapewniającej należytą 
ochronę interesów emerytów. zakwestionowano także wysokość opłat za zarządzanie fun-
duszem, uznając je za zbyt wysokie, oraz wskazano na niską kwotę wpłat, jakich miałyby 
dokonywać zakłady emerytalne na rzecz funduszu gwarantowanych dożywotnich emerytur 
kapitałowych. 

 Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych i rodzaje emerytur 
kapitałowych

Emerytury kapitałowe będą wypłacane osobom mającym ustalone, w wyniku decy-
zji zakładu ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury z Funduszu ubezpieczeń 
Społecznych (FuS). ze środków zgromadzonych w OFE będzie przysługiwać świadczenie 
w formie: okresowej emerytury kapitałowej, dożywotniej emerytury kapitałowej lub wypła-
ty gwarantowanej w przypadku śmierci uczestnika systemu w ciągu pierwszych trzech lat 
po rozpoczęciu wypłaty dożywotniej emerytury kapitałowej. Emerytury kapitałowe będą 
wypłacane za pośrednictwem jednostki organizacyjnej zuS, która będzie właściwa do 

Ramka 4.5.1

1 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.u. z 2008 r., nr 228, poz. 1507).
2 Wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 1592) o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 19 grudnia 
2008 r. o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych (wniosek wraz z uzasadnieniem dostępny na stronie internetowej: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1592). W dniu 5 marca 2009 r. Sejm nie odrzucił wniosku Prezydenta RP i nie 
przyjął ponownie tej ustawy.
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wypłaty emerytury z FuS. Emerytury kapitałowe będą wypłacane łącznie z emeryturą przy-
znaną na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych3. 

ustawa o emeryturach kapitałowych wprowadza dwa rodzaje świadczeń wypłaca-
nych ze środków zgromadzonych w OFE: okresową emeryturę kapitałową oraz dożywotnią 
emeryturę kapitałową. Okresowa emerytura kapitałowa będzie przysługiwać członkowi 
otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia przez niego 65. roku życia, natomiast 
dożywotnia emerytura kapitałowa będzie przysługiwać byłemu członkowi otwartego fun-
duszu emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 65. roku życia. zgodnie z przyjętymi roz-
wiązaniami uczestnik kapitałowej części systemu emerytalnego nie będzie miał możliwości 
wyboru rodzaju emerytury. Jedynym produktem emerytalnym oferowanym przez zakłady 
emerytalne będzie dożywotnia emerytura kapitałowa W innych krajach o podobnych sys-
temach emerytalnych uczestnicy mogą wybierać różne rodzaje świadczeń (np. emeryturę 
małżeńską, emeryturę programowaną lub świadczenie jednorazowe)4. W uzasadnieniu do 
wspomnianej ustawy wskazano, że ryzyko długowieczności sprawia, iż emerytura doży-
wotnia powinna być docelowym produktem emerytalnym. Ponadto w powszechnym sys-
temie emerytalnym środki, jakie pozostają po śmierci ubezpieczonego, powinny być prze-
znaczane na wypłatę świadczeń dla tych, którzy żyją dłużej. 

Nieprzyjęcie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych uniemożliwia 
utworzenie FDEK i zakładów emerytalnych, a co za tym idzie wypłatę dożywotnich emerytur 
kapitałowych. Wprowadzone w życie regulacje pozwalają na wypłatę od 2009 r. okreso-
wych emerytur kapitałowych, a zatem mogą funkcjonować w niezmienionym kształcie jedy-
nie do końca 2013 r.

Ważna zmianą dotyczącą wypłaty świadczeń emerytalnych było także przygotowanie 
przepisów umożliwiających osobom urodzonym po 1948 r. wycofanie środków zgromadzo-
nych w OFE i nabycie praw do świadczeń emerytalnych z zuS5. Możliwość ta dotyczy osób, 
które w latach 2009-2013 osiągnęły wiek uprawniający do emerytury. zmiany te wprowa-
dzono, gdyż osoby te m.in. na skutek dużych spadków cen papierów wartościowych w ostat-
nich miesiącach poprzedzających nabycie prawa do świadczenia otrzymywałyby niższe eme-
rytury niż osoby, które nie zdecydowały się na przystąpienie do OFE.

Okresowa emerytura kapitałowa

zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych uczestnik 
systemu nabywa prawa do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli ukończył 60 lat oraz 
jeżeli środki zgromadzone na rachunku członka OFE są równe dwudziestokrotności kwoty 
dodatku pielęgnacyjnego lub wyższe od niej. W przypadku gdyby wysokość środków zgro-
madzonych w OFE nie wystarczyła do nabycia prawa do okresowej emerytury kapitałowej, 
fundusz emerytalny przekaże środki zgromadzone na rachunku członka OFE do zuS (na 
rachunek wyodrębniony w ramach Funduszu ubezpieczeń Społecznych). Środki te powięk-
szą kwotę składek stanowiącą podstawę obliczenia emerytury z FuS. Prawo do okresowej 
emerytury kapitałowej wygaśnie w przypadku śmierci członka OFE przed ukończeniem 65. 
roku życia lub osiągnięcia wieku 65 lat, albo w przypadku wyczerpania się środków zgro-
madzonych na rachunku w OFE. 

Wysokość okresowej emerytury kapitałowej ustalana będzie jako iloraz środków zgro-
madzonych na rachunku uczestnika OFE oraz średniego oczekiwanego czasu dalszego trwa-
nia życia, który zależy od wieku, w jakim uczestnik systemu przechodzi na emeryturę. Okre-
sowa emerytura kapitałowa obliczana będzie na postawie tablic dalszego trwania życia 
wspólnych dla obu płci, publikowanych przez główny urząd Statystyczny. 

3 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.u. z 2007 r., nr 11, poz. 74 
z późn. zm.).
4 Szerzej: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., Warszawa 2008, NBP, Ramka 4.5.2, s. 134.
5 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu ubezpieczeń Społecznych (Dz.u. z 2009 r., nr 8, poz. 38). Przepisy ustawy weszły w życie 5 lutego 2009 r. 
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Na podstawie wniosku o emeryturę, złożonego przez członka otwartego funduszu 
emerytalnego, zakład ubezpieczeń Społecznych ustali wysokość okresowej emerytury kapi-
tałowej i wyda jedną decyzję emerytalną, przyznającą emeryturę będącą sumą emerytury 
z FuS i okresowej emerytury kapitałowej. Równowartość kwoty przeznaczonej na wypłatę 
okresowej emerytury kapitałowej OFE będzie przekazywał do zuS. Środki przekazywane do 
zuS na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej zmniejszają wartość środków zgromadzo-
nych na indywidualnym rachunku uczestnika OFE. Emerytura ta będzie waloryzowana na 
takich samych zasadach jak emerytury z FuS. 

Dożywotnia emerytura kapitałowa

zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych dożywotnia 
emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego po ukoń-
czeniu 65. roku życia. Warunkiem nabycia prawa do tego świadczenia jest także zgromadze-
nie środków zapewniających, że hipotetyczna emerytura kapitałowa6 będzie równa 50% 
kwoty dodatku pielęgnacyjnego lub wyższa. Jeżeli obliczona wysokość hipotetycznej eme-
rytury kapitałowej będzie niższa niż 50% kwoty dodatku pielęgnacyjnego, fundusz emery-
talny przekaże środki zgromadzone na rachunku członka na wyodrębniony rachunek w zuS, 
a przekazane środki powiększą kwotę składek stanowiącą podstawę obliczenia emerytury 
z FuS. Dożywotnia emerytura kapitałowa będzie wypłacana do końca życia uczestnika sys-
temu emerytalnego. Wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej stanowi iloczyn stawki 
miesięcznej dożywotniej emerytury kapitałowej (przedstawionej przez zakład emerytalny 
w ofercie dożywotniej emerytury kapitałowej) oraz wskaźnika wyliczonego jako wartość 
środków zgromadzonych na rachunku indywidualnym w OFE podzielonych przez tysiąc. 

Prawo do dożywotniej emerytury kapitałowej i jej wysokość będzie ustalał zakład 
ubezpieczeń Społecznych na wniosek członka OFE. Członek OFE wybierze jedną ofertę doży-
wotniej emerytury kapitałowej z katalogu ofert przygotowanych przez zakłady emerytalne. 
Decyzja uczestnika systemu będzie stanowiła nieodwoływalne oświadczenie woli. zgodnie 
z projektem ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych środki zgromadzone 
w OFE (o ile będą wystarczające) przekazywane byłyby za pośrednictwem zuS do wybranego 
funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych zarządzanego przez zakład emerytalny (zE). 
z kolei FDEK przekazywałby co miesiąc, na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń Spo-
łecznych, środki na wypłatę dożywotniej emerytury kapitałowej. zuS wypłacałby dożywotnią 
emeryturę kapitałową razem z emeryturą z FuS. Wysokość dożywotniej emerytury kapitało-
wej wypłacanej w kolejnych okresach byłaby powiększana o udziały w zyskach kapitałowych 
FDEK. Maksymalna opłata przeznaczona na koszty funkcjonowania tej części systemu eme-
rytalnego mogłaby wynosić nie więcej niż 3,5% wypłacanych emerytur.

Wypłata emerytur kapitałowych będzie gwarantowana przez Skarb Państwa. ustawa 
o emeryturach kapitałowych przewiduje, że środki przeznaczone na wypłatę dożywotniej 
emerytury kapitałowej podlegałyby dziedziczeniu w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia 
przekazania środków z OFE do FDEK. Beneficjent otrzyma wypłatę gwarantowaną jedynie 
w przypadku śmierci uczestnika systemu (emeryta) w okresie nie dłuższym niż trzy lata od 
dnia przekazania środków z OFE do FDEK. Wysokość wypłaty gwarantowanej maleje pro-
porcjonalne do okresu pobierania emerytury (w początkowych trzech latach). Jeżeli śmierć 
uczestnika nastąpi po okresie dłuższym niż trzy lata, beneficjentowi nie przysługuje wypła-
ta gwarantowana. Emeryt może wskazać jedną lub kilka osób uposażonych, którym po jego 
śmierci wypłacana będzie wypłata gwarantowana. Jeżeli uczestnik systemu nie wskaże bene-
ficjenta, wypłata gwarantowana przypada małżonkowi, jeżeli w chwili śmierci emeryta 
pozostawał z nim we wspólności ustawowej (majątkowej). W innym przypadku środki te 
wchodzą w skład masy spadkowej. 

6 Kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia sumy środków 
zgromadzonych w OFE przez średni oczekiwany czas dalszego trwania życia określony na podstawie tablic wspólnych dla 
obu płci.
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funduszy. Na ostateczne rozwiązania w tym zakresie może wpłynąć zarzut Komisji Wspólnot Euro-
pejskich dotyczący naruszenia przez przepisy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych zasady swobody przepływu kapitału. W kwietniu 2008 r. Komisja skierowała do Pol-
ski uzasadnioną opinię, w której zakwestionowała polskie przepisy odnoszące się m.in. do limitu 
inwestycji zagranicznych OFE, wykluczenia wartości zagranicznych tytułów uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych z aktywów, od których pobierana jest opłata za zarządzanie, oraz zakazu pokry-
wania z aktywów funduszy kosztów zagranicznych instytucji rozliczeniowych przekraczających 
koszty ich krajowych odpowiedników69.

W najbliższych latach można także oczekiwać innych zmian w funkcjonowaniu sektora fun-
duszy emerytalnych dotyczących m.in: wprowadzenia zróżnicowanych strategii inwestycyjnych 
funduszy emerytalnych, zmniejszenia opłat dystrybucyjnych pobieranych od składki przekazywanej 
do OFE, działalności akwizycyjnej oraz wymogów kapitałowych obowiązujących PTE. 

W związku z rozpoczynającymi się w 2009 r. wypłatami świadczeń ze środków zgromadzo-
nych w OFE wskazane jest wprowadzenie bezpiecznych strategii inwestycyjnych w formie funduszy 
lub subfunduszy typu B. Stworzenie funduszy (subfunduszy) bezpiecznych i stopniowe przenosze-
nie do nich zgromadzonych środków zapewni członkom OFE ochronę przed niekorzystnymi zmia-
nami wartości ich oszczędności na kilka lat przed nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego. 
Wymaga to odpowiedniego ustalenia zasad polityki inwestycyjnej (kategorii lokat i limitów inwe-
stycyjnych) dla funduszy lub subfunduszy typu B.

Nieprawidłowości, które obserwuje się na rynku funduszy emerytalnych (skargi członków 
funduszy dotyczą m.in. stosowania nieuczciwych praktyk przez akwizytorów oraz wprowadzenia 
w błąd klientów OFE), świadczą o potrzebie modyfikacji obecnego systemu akwizycji oraz nasilenia 
działań organu nadzoru w odniesieniu do akwizytorów i PTE w ramach istniejących już przepisów 
prawa. Ponadto ograniczona rola edukacyjna i mały obiektywizm akwizytorów nie uzasadniają 
ponoszenia tak dużych kosztów na akwizycję przez niektóre PTE. Wskazane natomiast byłoby prze-
kazywanie przez poszczególne PTE zarówno obecnym, jak i potencjalnym członkom OFE wystan-
daryzowanej informacji o kapitałowej części systemu emerytalnego, a w szczególności danych 
porównujących wyniki inwestycyjne funduszy.

Wydaje się, że obowiązujące regulacje prawne określające wymogi kapitałowe PTE nie 
uwzględniają znacznego wzrostu środków, którymi te podmioty zarządzają. Dlatego warto roz-
ważyć uzależnienie minimalnego wymaganego kapitału własnego PTE od skali działalności OFE 
oraz zwiększenie wysokości środków na rachunku podstawowym i dodatkowym Funduszu gwa-
rancyjnego. Wskazane byłoby także wprowadzenie takich regulacji, zgodnie z którymi na potrze-
by wyliczania wymogów kapitałowych koszty akwizycji pomniejszałyby kapitały własne PTE w mo-
mencie ich poniesienia, niezależnie od sposobu księgowania tych kosztów. 

4.5.3. Pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne

zreformowany system emerytalny umożliwia dobrowolne gromadzenie dodatkowych środ-
ków na cele emerytalne, w formie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) oraz na indy-
widualnych kontach emerytalnych (iKE). Na koniec 2008 r. 1,18 mln osób miało oszczędności w PPE 
lub na rachunkach iKE (tj. 7,4% pracujących70). Wartość środków zgromadzonych w PPE i iKE wynio-
sła na koniec 2008 r. 5,2 mln zł, co oznacza spadek o około 9% w porównaniu z 2007 r. (wykres 
4.5.20). 

Średnia wartość aktywów przypadająca na każdego uczestnika PPE (11,3 tys. zł) była znacznie 
wyższa niż średnia wartość środków zgromadzonych na rachunkach iKE (1,9 tys. zł). Wynika to z róż-
nych zasad i okresów funkcjonowania obu form gromadzenia dodatkowych środków na cele eme-

69  zakwestionowane przez Komisję Wspólnot Europejskich przepisy to odpowiednio art. 143, art. 136 ust. 3 oraz art. 
136a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.u. z 2004 r.,  
nr 159, poz. 1667 z późn. zm.).
70  zgodnie z kwartalną publikacją guS Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2008, Warszawa 2009, guS, 
s. 35 liczba osób pracujących, aktywnych zawodowo wyniosła na koniec iV kwartału 2008 r. 16,0 mln osób.
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rytalne. Pracownicze programy emerytalne działają w Polsce od 1999 r., podczas gdy rozwój iKE 
został zapoczątkowany w 2004 r. Ponadto składki w ramach PPE są wpłacane głównie przez pra-
codawców (dobrowolne składki pracowników stanowiły około 3% wartości wpłat do PPE w 2008 r.), 
a wpływy z tego tytułu są bardziej regularne w porównaniu z dobrowolnymi wpłatami na iKE.

Pracownicze programy emerytalne (PPE)

Według stanu na koniec 2008 r. programami objętych było 325 tys. osób, a na rynku funk-
cjonowało 1 078 PPE (o 59 więcej niż na koniec 2007 r.). W 2008 r. do rejestru wpisano 77 nowych 
programów (o 15 więcej niż w 2007 r.). W 2008 r. najpopularniejszą formą funkcjonowania PPE 
(zarówno pod względem wartości środków, jak i liczby uczestników) była umowa o wnoszenie 
przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego (wykres 4.5.21). Około 43% 
czynnych uczestników PPE gromadziło oszczędności emerytalne w formie umowy grupowego 
ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń (grupowe ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). 

Spadki cen akcji na gPW w 2008 r. i związane z nimi słabe wyniki inwestycyjne funduszy 
zarządzanych przez instytucje finansowe prowadzące pracownicze programy emerytalne (m.in. fun-
duszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych) przyczyniły się do spadku akty-
wów zgromadzonych w PPE. ich wartość na koniec 2008 r. wyniosła 3,6 mld zł, a zatem zmniejszyła 
się o 5,2% w porównaniu z 2007 r. Po raz pierwszy od początku funkcjonowania PPE wartość 
oszczędności zgromadzonych w tych programach była więc niższa niż w poprzednim roku. 

Wykres 4.5.20. Liczba uczestników i środki zgromadzone w PPE i IKE w latach 2005−2008 

Źródło: uKNF.
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Wykres 4.5.21. Struktura PPE według liczby czynnych uczestników oraz wartości aktywów 
netto w poszczególnych formach PPE w latach 2007−2008 

Źródło: uKNF.

Zak∏ady ubezpieczeƒ Pracownicze fundusze emerytalneFundusze inwestycyjne

32 28
45 43

41 44

40 44

2928
15 14

0

25

50

75

100

2007 2008 2007 2008
Aktywa PPE Liczba uczestników PPE

%



4

instytucje finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEgO W POlSCE W 2008 R. 145

PPE funkcjonowały także w formie funduszy emerytalnych zarządzanych przez Pracownicze 
Towarzystwa Emerytalne. W 2008 r. w tej formie działało 28 programów emerytalnych, a ich akty-
wa wyniosły 1,03 mld zł. W analizowanym okresie powołano tylko jeden nowy program. Struk-
tura portfela inwestycyjnego pracowniczych funduszy emerytalnych zależała od zasad polityki 
inwestycyjnej ustalonych w statutach tych funduszy. Fundusze te inwestowały zgromadzone środ-
ki głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (62,8% aktywów na koniec 2008 r.). 
W wyniku spadku cen jednostek uczestnictwa obniżyła się wartość tych lokat, a co za tym idzie 
całego portfela inwestycyjnego pracowniczych funduszy emerytalnych. Obligacje skarbowe i de-
pozyty bankowe stanowiły około 27% portfela inwestycyjnego (wykres 4.5.22).

Indywidualne konta emerytalne (IKE)

Na koniec 2008 r. przyszli emeryci mieli w instytucjach finansowych (banki, zakłady ubez-
pieczeń, fundusze inwestycyjne i podmioty prowadzące działalność maklerską) 853,8 tys. rachun-
ków iKE, co oznacza spadek ich liczby w porównaniu z końcem 2007 r. o 61,7 tys. (o 6,7%). 
W 2008 r. liczba zamykanych rachunków iKE w związku z dokonaniem wypłaty, wypłaty transfe-
rowej i zwrotu była wyższa od liczby nowo otwieranych rachunków. Wszystkie instytucje finan-
sowe, z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność maklerską zanotowały spadek liczby pro-
wadzonych iKE. Ponad połowa wszystkich rachunków iKE należała do osób w wieku 41–60 lat, 
a jedynie 12% rachunków do osób w wieku do 30 lat włącznie. Rachunki, na które dokonywano 
wpłat w 2008 r., stanowiły jedynie 36,0% liczby iKE funkcjonujących na koniec 2008 r.

Wartość aktywów zgromadzonych na iKE wyniosła na koniec 2008 r. 1,6 mld zł i była 
o 13,4% mniejsza niż na koniec 2007 r. Do spadku oszczędności zgromadzonych na iKE przyczy-
niły się ujemne saldo napływu środków (-165 tys. zł), a także słabe wyniki inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, wynikające z dekoniunktury na 
warszawskim rynku akcji. Do ujemnego salda napływu środków przyczyniły się ograniczone zain-
teresowanie otwieraniem nowych rachunków (otwarto ich dwa razy mniej niż w 2007 r.), mała 
wartość wpłat (posiadacze rachunków iKE zasilili swoje konta kwotą 479,5 mln zł, a więc o 147,4 
mln zł mniejszą niż w 2007 r.), a także relatywnie duża liczba i wartość wypłat oraz zwrotów 
oszczędności zgromadzonych na iKE na skutek rozwiązania umowy o prowadzenie iKE lub jej 
wygaśnięcia z innych przyczyn. W 2008 r. liczba rachunków, z których dokonano zwrotu środków 
(pomniejszonych o należny podatek od zysków kapitałowych), wzrosła trzykrotnie w porównaniu 
z 2007 r., natomiast wartość tych zwrotów zwiększyła się dwukrotnie i wyniosła ponad 200 mln zł. 
Najwięcej zwrotów z iKE dokonywano w zakładach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych71.

71  Informacja o rynku indywidualnych kont emerytalnych (IKE) na koniec 2008 r., Warszawa 2009, KNF, s. 6–8.

Wykres 4.5.22. Struktura portfela inwestycyjnego pracowniczych funduszy emerytalnych 
w latach 2006−2008 

Źródło: uKNF.
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W 2008 r. najwięcej środków zgromadzono na iKE prowadzonych przez zakłady ubezpie-
czeń (umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) oraz fundusze 
inwestycyjne. Również te instytucje finansowe prowadziły najwięcej rachunków (wykres 4.5.23). 
W 2008 r. odnotowano spadek udziału środków zgromadzonych na indywidualnych rachunkach 
prowadzonych przez fundusze inwestycyjne, co wynikało z ich słabych wyników inwestycyjnych 
i dużej wartości zwrotów oszczędności zgromadzonych w tych instytucjach. 

W wyniku wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 
podniesiono limit środków inwestowanych na iKE (z 3 697 zł w 2007 r. do 4 055 zł w 2008 r.), 
jakie są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych72. Mimo to ponownie spadła średnia rocz-
na wartość wpłaty – z 1 719 zł w 2007 r. do 1 561 zł w 2008 r. W 2007 r. m.in. na skutek wspo-
mnianego wycofywania oszczędności z iKE obniżyła się też średnia wartość środków zgromadzo-
nych na kontach i na koniec 2008 r. wyniosła 1 890 zł. 

W 2008 r. dokonano nowelizacji przepisów dotyczących prowadzenia indywidualnych kont 
emerytalnych73. zmiana polegała na zwiększeniu maksymalnej kwoty środków, jakie mogą być 
inwestowane (tzn. kwoty, po której przekroczeniu następuje utrata prawa do zwolnienia z po-
datku od zysków kapitałowych). limit wpłat na indywidualne konta emerytalne został zwiększony 
z 1,5-krotności do 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce naro-
dowej na dany rok, przy czym kwota ustalana na kolejny rok nie może być niższa niż kwota obo-
wiązująca w roku poprzednim74. umożliwiono także wycofywanie części środków z iKE przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotychczas obowiązujące przepisy dopuszczały jedynie moż-
liwość wypłaty całości środków (pomniejszonych o należny podatek od zysków kapitałowych) i li-
kwidację konta. zgodnie z nowymi przepisami częściowa wypłata środków z konta nie spowodu-
je rozwiązywania umowy o prowadzenie iKE. Wydaje się jednak, że wobec rosnącej oferty kon-
kurencyjnych produktów antypodatkowych i zaburzeń na rynkach finansowych wspomniane zmia-
ny nie zwiększą istotnie zainteresowania gromadzeniem oszczędności na iKE. Dlatego warto roz-
ważyć wprowadzenie innych zachęt (np. ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych od kwo-
ty wpłaconej na iKE) oraz prowadzić działania edukacyjne i informacyjne mające na celu zwięk-
szenie wiedzy społeczeństwa na temat nowego systemu emerytalnego. 

72  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emery-
talne w roku 2008 (M.P. z 2007 r., nr 91, poz. 992).
73  ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.u. z 2008 r., nr 220, poz. 1432).
74  Konsekwencją zmian limitów oszczędzania w ramach iKE było podwyższenie limitu dodatkowych składek wnoszo-
nych przez uczestnika pracowniczego programu emerytalnego do 4,5-krotności przeciętnego prognozowanego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej na dany rok.

Wykres 4.5.23. Struktura IKE według podmiotów prowadzących konta w latach 2007−2008 

Źródło: uKNF.
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4.6. Zakłady ubezpieczeń 

W 2008 r., pomimo zaburzeń na światowych rynkach finansowych i związanego z nimi istot-
nego pogorszenia koniunktury gospodarczej, polski sektor ubezpieczeń rozwijał się dynamicznie. 
Wielkość rynku ubezpieczeń, mierzona relacją składki przypisanej brutto75 do PKB, wzrosła z 3,7% 
w 2007 r. do 4,6% w 2008 r. Wyniki finansowe i aktywa zakładów ubezpieczeń nadal rosły, a więk-
szość wskaźników techniczno-ubezpieczeniowych wskazywała na ich stabilną sytuację finansową. 

4.6.1. Wielkość i struktura sektora ubezpieczeń

Składka przypisana brutto

Składka przypisana brutto (dalej nazywana składką) dla całego sektora ubezpieczeń za 
2008 r. wyniosła 59,3 mld zł (43,7 mld zł w 2007 r.). Nadal rosło znaczenie ubezpieczeń działu i 
(ubezpieczenia na życie) w relacji do ubezpieczeń działu ii (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ma-
jątkowe – nazywane dalej ubezpieczeniami majątkowymi). W dziale ubezpieczeń na życie składka 
wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 52,8%, do 39,0 mld zł (wykres 4.6.1). Był to 

75  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 2005−2008

Źródło: KNF.
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Wykres 4.6.2. Współczynnik penetracji w wybranych krajach w 2008 r.

Źródło: World insurance in 2008. Statistical appendix, „Sigma” nr 3/2009, www.swissre.com.
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 najwyższy wzrost składki w ostatnim dziesięcioleciu. Wpływ na to miał przede wszystkim niemal 
3-krotny wzrost składki dla ubezpieczeń klasycznych (z 10 mld zł w 2007 r. do 28,4 mld zł 
w 2008 r.). Jednocześnie nastąpiło wyraźne obniżenie składki w przypadku ubezpieczeń o cha-
rakterze inwestycyjnym (ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym − 
uFK). Na skutek spadków cen akcji na warszawskiej giełdzie zmniejszyło się bowiem zainteresowa-
nie inwestycjami w ubezpieczenia z uFK i składka dla tych ubezpieczeń obniżyła się z 12 mld zł 
w 2007 r. do 6,3  mld zł w 2008 r. 

W dziale pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych odnotowano mniejsze tempo 
wzrostu składki niż w dziale i. Składka była wyższa o 11,4% w porównaniu z 2007 r. i wyniosła 
20,3 mld zł. istotny wpływ na wzrost tego wskaźnika miały ubezpieczenia motoryzacyjne, 
tzw. ubezpieczenia autocasco (AC) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC), które nadal stanowiły 
największy segment tego rynku.

Pomimo systematycznego wzrostu składki przypisanej brutto w ostatnich latach jej relacja 
do PKB (współczynnik penetracji) oraz wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca (współ-
czynnik ochrony ubezpieczeniowej) były w Polsce znacznie niższe niż w większości krajów euro-
pejskich. W państwach Europy Środkowo-Wschodniej najwyższy współczynnik penetracji odno-
towano w Polsce. Ponadto na krajowym rynku finansowym wyraźnie rośnie znaczenie sektora 
ubezpieczeń na życie, co jest charakterystyczne dla krajów o dobrze rozwiniętym sektorze ubez-
pieczeniowym (wykres 4.6.2). 

W 2008 r. na skutek silnego wzrostu składki w ubezpieczeniach na życie istotnie zwiększył 
się współczynnik ochrony ubezpieczeniowej w Polsce – do poziomu 643 uSD (411 uSD w 2007 r.). 
Pod tym względem polski rynek ubezpieczeń jest porównywalny z rynkami w krajach naszego 
regionu; jedynie w Czechach współczynnik ochrony ubezpieczeniowej był nieznacznie wyższy niż 
w Polsce (wykres 4.6.3). 

Wykres 4.6.3. Współczynnik ochrony ubezpieczeniowej w 2008 r.

Źródło: World insurance in 2008. Statistical appendix, „Sigma” nr 3/2009, www.swissre.com.
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Tabela 4.6.1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową w Polsce  
w latach 2005−2008

  2005 2006 2007 2008

Zakłady ubezpieczeń 67 64 66 65

Dział I –  ubezpieczenia na życie 32 31 32 30

Dział II – ubezpieczenia majątkowe 35 33 34 35

Źródło: KNF.
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Liczba zakładów ubezpieczeń i ich struktura własnościowa

W Polsce działalność ubezpieczeniową mogą prowadzić zakłady ubezpieczeń działające 
w formie spółki akcyjnej (56 zakładów) lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (dziewięć towa-
rzystw). Działalność ubezpieczeniową mogą także prowadzić zagraniczne zakłady ubezpieczeń 
w formie oddziału głównego. Ponadto zagraniczne zakłady ubezpieczeń z państw członkowskich 
uE mogą dzięki swobodzie świadczenia usług oferować produkty ubezpieczeniowe przez oddział 
lub np. korzystając z usług pośredników ubezpieczeniowych76.

Według stanu na koniec 2008 r. działalność w Polsce prowadziło 65 zakładów ubezpieczeń, 
w tym 30 zakładów ubezpieczeń na życie oraz 35 zakładów ubezpieczeń majątkowych (tabela 
4.6.1). W 2008 r. działał także jeden oddział główny zagranicznego zakładu ubezpieczeń mająt-
kowych. Ponadto produkty ubezpieczeniowe mogły być oferowane przez 524 notyfikowane w Pol-
sce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich uE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym  
Handlu (EFTA). 

W dziale ubezpieczeń na życie w 2008 r. działalność operacyjną rozpoczął jeden nowy 
zakład Bz WBK – Commercial union Towarzystwo ubezpieczeń na Życie. Działalność zakończyły 
natomiast trzy podmioty (Aspecta, Benefia i Finlife), przy czym w dwóch przypadkach był to wynik 
połączenia spółek należących do Vienna insurance group. W dziale ubezpieczeń majątkowych roz-
poczęło działalność Bz WBK – Commercial union Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych, a od 
1 kwietnia 2008 r. po zmianie głównego akcjonariusza działalność wznowiło Towarzystwo ubez-
pieczeń i Reasekuracji Partner77. Ponadto zakończyła się fuzja dwóch zakładów ubezpieczeń mająt-
kowych z grupy finansowej uniqa Austria, w wyniku czego powstał jeden podmiot: uniqa Towa-
rzystwo ubezpieczeń. 

W 2008 r. działało w Polsce dziewięć Towarzystw ubezpieczeń Wzajemnych (TuW). zebrały 
one 533,3 mln zł składek, tj. o 17,6% więcej niż w 2007 r. (453,4 mln zł). Działalność TuW nie jest 
nastawiona na zysk, lecz na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej swoim członkom. Towarzystwa 
ubezpieczeń Wzajemnych są zobowiązane do tworzenia z zebranych składek funduszu ubezpiecze-
niowego przeznaczonego na wypłaty odszkodowań oraz do pokrywania bieżących kosztów dzia-
łalności. Wypracowany zysk przeznaczany jest natomiast na dofinansowanie składek.

Na polskim rynku ubezpieczeniowym działalność prowadził także jeden oddział główny 
zagranicznego zakładu ubezpieczeń, oferujący ubezpieczenia majątkowe. W dniu 27 maja 2008 r. 
rozpoczął działalność zakład ubezpieczeń majątkowych AiM general insurance Company, zareje-

76  Szacuje się, że składka przypisana brutto oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, które działają w Polsce 
na podstawie jednolitej licencji i nie muszą przekazywać raportów polskiemu organowi nadzoru, stanowi kilka procent 
składki podmiotów zarejestrowanych w Polsce.
77  Od 2006 r. na podstawie uchwały zarządu zakład ten zaprzestał działalności i był w stanie likwidacji.

Wykres 4.6.4. Struktura składki zakładów ubezpieczeń w Polsce według grup inwestorów 
w latach 2007−2008 

 A. 2007 r. B. 2008 r.

Źródło: KNF.
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strowany w Budapeszcie. Na rynku węgierskim zakład ten specjalizował się w sprzedaży 
 ubezpieczeń samochodowych. Podmiot ten nie miał własnej sieci sprzedaży w Polsce, a dystrybu-
cję ubezpieczeń prowadził za pośrednictwem brokerów. 

W 2008 r. Towarzystwo ubezpieczeń Aig Polska otrzymało zgodę KNF na przeniesienie swo-
jego portfela i zaczęło działać w Polsce jako oddział Aig Europe (z siedzibą we Francji). Proces 
przekształcania firm w oddziały dotyczy większości spółek Aig w krajach unii Europejskiej i ma się 
zakończyć w 2009 r. 

Największe znaczenie na rynku zachowały zakłady ubezpieczeń zarejestrowane w Polsce 
i kontrolowane przez podmioty zagraniczne (w tym głównie zagraniczne grupy ubezpieczeniowe). 
Jednak ich udział w rynku mierzony wartością zebranej składki spadł w 2008 r. do 51,6%, co wyni-
kało m.in. z wysokiej dynamiki sprzedaży ubezpieczeń podmiotów krajowych we współpracy 
z bankami (ang. bankassurance), w szczególności Pzu Życie. Wysoki udział w składce miały nadal 
podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa – Pzu i Pzu Życie (wykres 4.6.4).

Koncentracja i konkurencja w sektorze ubezpieczeń

W 2008 r. w dziale ubezpieczeń na życie zaobserwowano wzrost wskaźnika Herfindahla-
-Hirschmana (HHi) oraz współczynników CR3 i CR5 obliczonych dla składki przypisanej brutto 
(tabela 4.6.2). Przyczyną wzrostu koncentracji w tym sektorze był wyższy niż średni na rynku ubez-
pieczeń na życie wzrost składki pięciu największych podmiotów (z wyjątkiem Commercial union), 
a w szczególności lidera rynku – Pzu Życie. W 2008 r. dzięki współpracy z bankami w zakresie 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych Pzu Życie odnotowało rekordowy przyrost składki 
(o około 80%), co spowodowało zwiększenie udziału tej spółki w rynku. Na umocnienie pozycji 
rynkowej tego zakładu wpłynął także duży i stabilny portfel pracowniczych ubezpieczeń grupo-

Wykres 4.6.5. Udział wybranych zakładów ubezpieczeń na życie w składce przypisanej brutto 
w latach 2007–2008

Źródło: KNF.
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Tabela 4.6.2. Współczynniki koncentracji sektora ubezpieczeń w latach 2005−2008

2005 2006 2007 2008

Zakłady ubezpieczeń na życie – dział I

CR3 60,2% 56,3% 51,7% 53,7%

CR5 73,3% 70,7% 65,5% 68,1%

HHI 0,1981 0,1689 0,1281 0,1526

Zakłady ubezpieczeń majątkowych – dział II

CR3 67,0% 64,4% 62,1% 59,4%

CR5 76,9% 76,3% 74,3% 71,5%

HHI 0,2654 0,2456 0,2210 0,1959

Źródło: KNF.
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wych. Pzu Życie dysponowało także kilkumilionową bazą klientów korzystających z ubezpieczeń 
grupowych, oferowanych za pośrednictwem zakładów pracy.

Spadki cen akcji na gPW spowodowały ograniczenie inwestycji w ubezpieczenia z uFK (ang. 
unit-liked) i zwiększyły zainteresowanie produktami, które gwarantowały zwrot kapitału (ubez-
pieczenia na życie i dożycie z gwarancją zwrotu kapitału na koniec okresu ubezpieczenia). Wywo-
łało to duże zmiany w rankingu największych zakładów ubezpieczeń na życie w 2008 r. zakłady 
specjalizujące się w ubezpieczeniach związanych z uFK zmniejszyły swój udział w rynku, natomiast 
te zakłady, które zdecydowały się na sprzedaż ubezpieczeń na życie i dożycie z gwarancją zwrotu 
kapitału, umocniły swoją pozycję (wykres 4.6.5).

W sektorze ubezpieczeń majątkowych wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHi) obniżył się 
z 0,2210 w 2007 r. do 0,1959 w 2008 r. Od kilku lat obserwuje się spadek znaczenia największych 
podmiotów działających na rynku ubezpieczeń majątkowych (tzn. Pzu i Warty) na rzecz innych 
zakładów. Nieznacznie zmniejszył się też udział w rynku pięciu największych podmiotów (wykres 
4.6.6). Pozycja rynkowa poszczególnych zakładów zależała głównie od sprzedaży ubezpieczeń 
komunikacyjnych autocasco (AC) i odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów  
mechanicznych (OC). 

Pomimo wolniejszego wzrostu składki w porównaniu ze średnią dla sektora liderem pozo-
stało Pzu, które miało duży portfel ubezpieczeń komunikacyjnych. Na rynku ubezpieczeń komu-
nikacyjnych w 2008 r. występowała duża konkurencja cenowa. W rezultacie niektóre zakłady 
przejmowały klientów Pzu, umacniając swoją pozycję rynkową. Największymi konkurentami Pzu 
były trzy zakłady ubezpieczeń: Warta, Ergo Hestia i Allianz. Jeżeli zakłady te będą konsekwentnie 
prowadziły dotychczasową politykę marketingową, to ich udziały w rynku mogą sukcesywnie 
rosnąć. 

4.6.2. Struktura składki

zakłady ubezpieczeń na życie zebrały łącznie w 2008 r. 39,0 mld zł składki przypisanej brutto, 
czyli o 52,8% więcej niż w 2007 r. Rekordowo wysoki przyrost składki był przede wszystkim wyni-
kiem współpracy zakładów ubezpieczeń z bankami w zakresie sprzedaży produktów antypodatko-
wych (ubezpieczeń antypodatkowych i ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych)78. 

W 2008 r. zmniejszyła się liczba aktywnych polis ubezpieczeń z uFK, a większość zakładów 
działu i odnotowała odpływ środków z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Spowodowa-
ło to bardzo duże zmiany w strukturze składki. udział ubezpieczeń z uFK spadł z 47% w 2007 r. 

78  z formalnego punktu widzenia produkty antypodatkowe są ubezpieczeniami na życie i dożycie, a wypłaty świadczeń 
z ubezpieczeń na życie zwolnione są z podatku od dochodów kapitałowych. Szerzej na temat ubezpieczenia antypodat-
kowych i ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych w Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., 
Warszawa 2008, NBP, s. 185.

Wykres 4.6.6. Udział wybranych zakładów ubezpieczeń majątkowych w składce przypisanej 
brutto w latach 2007−2008 

Źródło: KNF.
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do 16% w 2008 r. (wykres 4.6.7). Rosnąca liczba polis ubezpieczeń należących do grupy 1 (ubez-
pieczenia na życie i dożycie, w tym grupowe ubezpieczenia pracownicze), przy wspomnianym 
spadku liczby polis ubezpieczeń z uFK, wskazuje, że w 2008 r. następowała konwersja polis na 
dużą skalę. Środki z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych były przeznaczane na ubezpiecze-
nia na życie i dożycie. W konsekwencji wzrósł udział ubezpieczeń na życie i dożycie, w szczegól-
ności produktów antypodatkowych oraz portfela grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe były oferowane przez zakłady działu i jako uzu-
pełnienie podstawowej oferty produktowej (np. grupowych ubezpieczeń pracowniczych). Skład-
ka z tytułu tych ubezpieczeń wzrosła z 3,5 mld zł w 2007 r. do 4,1 mld zł w 2008 r.

O zmianach w strukturze składki ubezpieczeń majątkowych decyduje sytuacja na rynku 
ubezpieczeń komunikacyjnych (wykres 4.6.8). udział tych ubezpieczeń w składce działu ii w 2008 r. 
wyniósł 61,5%. W analizowanym okresie składka przypisana brutto dla ubezpieczeń komunikacyj-
nych wzrosła do 12,2 mld zł (w ubezpieczeniach AC – 5,2 mld zł, w ubezpieczeniach OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych – 7,0 mld zł). Wzrost składki w ubezpieczeniach AC wynosił 10%, 
a w ubezpieczeniach OC 13% (dane dotyczą ubezpieczeń bezpośrednich bez reasekuracji czyn-
nej79). liczba polis ubezpieczeń OC (16,8 mln) była kilkakrotnie większa niż polis ubezpieczeń AC 
(4,6 mln polis), ponieważ ubezpieczenia OC są obowiązkowe. Niższy udział ubezpieczeń AC niż 
ubezpieczeń OC w składce wynika z faktu, że w Polsce tylko co piąty samochód prywatny i co trze-
ci służbowy ma ubezpieczenie AC80. W 2008 r. zakłady ubezpieczeń sprzedawały ubezpieczenia 
AC i OC przez telefon i internet oraz wprowadziły do ponownej sprzedaży tzw. minicasco, (ubez-
pieczenie AC z ograniczonym zakresem odpowiedzialności). Działania te miały na celu obniżenie 
kosztów ubezpieczeń AC i zwiększenie liczby pojazdów objętych tą ochroną. 

Świadczenia za szkody osobowe wypłacane z polis komunikacyjnych OC mogą obejmować 
m.in.: koszty leczenia, rehabilitacji, adaptacji mieszkania, utracone dochody, rentę na zwiększone 
potrzeby osoby poszkodowanej, zwrot pieniędzy wydanych na prawników. Pomimo systematycz-
nego wzrostu stawek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce należą one do najniższych w Euro-
pie, a odszkodowania osobowe stanowią nie więcej niż 20% wypłat z komunikacyjnych polis OC. 
W innych państwach europejskich udział odszkodowań osobowych jest znacznie wyższy (we Wło-
szech stanowią około 75% przeciętnego odszkodowania, we Francji, w Belgii i Finlandii około 

79  Prezentowany podział ubezpieczeń na grupy dotyczy ubezpieczeń bezpośrednich. Składka dla reasekuracji czynnej 
prezentowana jest w innym podziale niż składka dla ubezpieczeń bezpośrednich.
80  Rynek ubezpieczeń 2008 (Biuletyn roczny), Warszawa 2009, KNF, tabela 128 oraz A. Biały, Ceny AC nie nadążają za 
spadkiem kradzieży aut, „Rzeczpospolita” z 5 lutego 2009 r., www.rp.pl.

Wykres 4.6.7. Struktura składki w dziale ubezpieczeń na życie w latach 2005–2008

Źródło: KNF.
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450%81). W związku z tym po nowelizacji Kodeksu cywilnego82, która wprowadziła instytucję 
zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, może nastąpić wzrost stawek ubezpieczeń 
 komunikacyjnych.

W 2008 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych83, która przewiduje zniesienie od 2009 r. opłaty na leczenie ofiar 
wypadków komunikacyjnych (12% składek OC, które co miesiąc zakłady musiały odprowadzać do 
NFz na leczenie ofiar wypadków)84. Jednak nie należy spodziewać się spadku cen ubezpieczeń 
komunikacyjnych z tego tytułu, ponieważ zakłady ubezpieczeń nie podnosiły składek w 2008 r., 
spodziewając się zniesienia tych opłat od 2009 r. 

Rozwojowi ubezpieczeń ogniowo-kradzieżowych w 2008 r. sprzyjał napływ funduszy unij-
nych przeznaczanych na realizację nowych inwestycji (np. infrastruktury drogowej). Projekty inwe-
stycyjne były bowiem ubezpieczane na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń losowych. 
Projekty te obejmowano także gwarancjami ubezpieczeniowymi terminowego wykonania 
 kontraktu.

Oprócz rosnącej liczby ubezpieczeń kontraktów budowlanych, ubezpieczeń obiektów prze-
mysłowych i mieszkań na rozwój ubezpieczeń grupy 13 miały wpływ ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są m.in. 
ubezpieczeniami odpowiedzialności zawodowej, kontraktowej i OC rolników (w 2008 r. zebrano 
około 1 mld zł składki z tytułu tych ubezpieczeń). Na początku 2008 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej85. 
W związku z tym publiczne zOz-y będą potrzebowały dodatkowych ubezpieczeń w zakresie OC. 

81  The European Motor Insurance Market, CEA „Statistics” nr 32, 2007, s. 21 i 31, www.cea.assur.org.
82  ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.u. z 2008 r.,  
nr 116, poz. 731). Przepisy weszły w życie od 3 sierpnia 2008 r.
83  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.u. z 2008 r., nr 225, poz. 1486).
84  z tytułu tych opłat do końca 2008 r. do NFz trafiło ponad 881 mln zł.
85  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.u. z 2008, nr 3, poz. 10). Dla zakła-
dów opieki zdrowotnej suma gwarancyjna ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 46,5 tys. euro na jedno zdarzenie 
i 275 tys. euro na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia. Przepisy weszły w życie 9 stycznia 
2008 r.

Wykres 4.6.8. Struktura składki ubezpieczeń majątkowych (bezpośrednich) w latach 
2005−2008

Źródło: KNF.
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Wśród ubezpieczeń finansowych najpopularniejszym produktem były ubezpieczenia kre-
dytu hipotecznego, obejmujące ryzyko niespłacenia kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu 
w księdze wieczystej (tzw. ubezpieczenia pomostowe). Banki, udzielając kredytów hipotecznych, 
pośredniczyły także w sprzedaży ubezpieczeń brakującego wkładu własnego, ubezpieczeń na 
wypadek utraty pracy, zdrowia oraz utraty życia. W 2008 r. na rynku pojawił się także nowy pro-
dukt umożliwiający bankom ubezpieczenie się od utraty wartości nieruchomości. ubezpieczenia 
te chronią bank przed spadkiem cen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie udzielonych kre-
dytów. Produkt ten może stać się popularny, o ile wahania cen na rynku nieruchomości nie dopro-
wadzą do gwałtownego wzrostu kosztów tego ubezpieczenia. 

Na skutek oczekiwanego wzrostu bezrobocia zakłady ubezpieczeń, które oferowały 
w 2008 r. ubezpieczenia od utraty pracy, podniosły ceny tej ochrony. Ponieważ ochrona ta ofe-
rowana była razem z ubezpieczeniami kredytu, spowodowało to wzrost kosztów ubezpieczeń 
finansowych. z powodu rosnącego ryzyka dla ubezpieczeń kredytów mieszkaniowych oraz ubez-
pieczeń od utraty pracy (tzn. wzrastającej szkodowości) w przyszłości część zakładów ubezpieczeń 
może wycofać się ze sprzedaży tych produktów.

udział ubezpieczeń zdrowotnych w składce działu ii wzrósł z 6,5% w 2007 r. do 7,7% 
w 2008 r. liczba polis NW i polis chorobowych zwiększyła się do 10,4 mln. zakłady ubezpieczeń 
częściej wprowadziły do oferty indywidualne ubezpieczenie szpitalne. Produkt ten gwarantuje 
dostęp do najczęściej wykonywanych w Polsce zabiegów oraz operacji chirurgicznych, na które 
w publicznym systemie ochrony zdrowia czeka się najdłużej. Na wzrost udziału ubezpieczeń zdro-
wotnych w składce wpłynęła również zmiana polityki marketingowej prywatnych placówek w za-
kresie sprzedaży usług ochrony zdrowia. W 2008 r. część placówek zrezygnowała ze sprzedaży 
abonamentów osobom prywatnym, a inne oprócz abonamentów oferowały wykupienie ubez-
pieczenia zdrowotnego. 

4.6.3. Aktywa i portfel inwestycyjny zakładów ubezpieczeń

Struktura aktywów

W 2008 r. aktywa zakładów ubezpieczeń systematycznie rosły i na koniec grudnia osiągnę-
ły wartość 137,9 mld zł (wykres 4.6.9). Wysoki wzrost składki zakładów ubezpieczeń na życie nie 
spowodował tak dynamicznego wzrostu aktywów, co wynikało ze specyfiki oferowanych w 2008 r. 
produktów ubezpieczeniowych. Jak wspomniano, największy udział w składce miały produkty 
antypodatkowe. Były to ubezpieczenia krótkoterminowe (najczęściej roczne), a składka w nich była 
opłacana jednorazowo. Po upływie okresu ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wypłacał zgroma-
dzone środki, co powodowało, że aktywa zakładów ubezpieczeń nie rosły w takim tempie jak 
składka. Do 7-procentowego wzrostu aktywów zakładów ubezpieczeń działu i przyczyniła się nad-
wyżka wpłaconych składek nad wypłaconymi świadczeniami z zawartych ubezpieczeń na życie 
oraz przychody z lokat na pokrycie funduszy własnych zakładów. 

Wykres 4.6.9. Aktywa sektora ubezpieczeń i ich tempo wzrostu w latach 2005−2008

Źródło: KNF.
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W porównaniu z 2007 r. zmieniła się struktura aktywów zakładów ubezpieczeń na życie 

(wykres 4.6.10A). Aktywa funduszy ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń z uFK istotnie się zmniej-
szyły, lecz nadal były ważną pozycją bilansową. Spadek aktywów funduszy ubezpieczeniowych 
wynikał głównie z wysokich wypłat środków z ubezpieczeń z uFK (wyższych niż wpłacone skład-
ki) oraz z wyższych kosztów działalności inwestycyjnej tych funduszy niż ich przychody z lokat. 
Ponieważ ryzyko lokat uFK ponosi ubezpieczający, poniesione w 2008 r. straty nie obciążyły wyni-
ków zakładów ubezpieczeń.

W 2008 r. aktywa zakładów ubezpieczeń majątkowych wzrosły do 52,8 mld zł, a w ich 
strukturze dominowały lokaty przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań wyni-
kających z umów ubezpieczeniowych oraz na lokaty funduszy własnych (wykres 4.6.10B). Aktywa 
przeznaczone na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłat odszkodowań (na pokrycie rezerw brutto) 
wyniosły na koniec 2008 r. 41,4 mld zł (78% aktywów ogółem zakładów ubezpieczeń działu ii). 
W analizowanym okresie skrócono okresy wypłaty odszkodowań ubezpieczeń OC i AC (do 30 dni), 
co przyczyniło się do zahamowania tempa wzrostu aktywów na zabezpieczenie przyszłych wypłat. 
Podobnie jak w poprzednich okresach aktywa niepracujące (w tym należności od ubezpieczających 
i pośredników ubezpieczeniowych) utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie (3,7 mld zł). 

Wykres 4.6.10. Struktura aktywów zakładów ubezpieczeń w 2008 r.

 A. Zakłady ubezpieczeń na życie  B. Zakłady ubezpieczeń majątkowych

Źródło: KNF.
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Wykres 4.6.11. Struktura portfela inwestycyjnego zakładów ubezpieczeń w latach 2007−2008

 A. 2007 r. B. 2008 r.
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Struktura portfela inwestycyjnego

Na koniec 2008 r. wartość portfela inwestycyjnego zakładów ubezpieczeń obu działów 
wzrosła do  125,9 mld zł (w 2007 r. wyniosła 117,2 mld zł). Najważniejszą kategorią lokat zakła-
dów ubezpieczeń obu działów były obligacje. W portfelu obligacji zakładów ubezpieczeń prze-
ważały 10-letnie papiery skarbowe o stałym oprocentowaniu (48%) oraz obligacje pięcioletnie 
o stałym oprocentowaniu (21%)86. 

W porównaniu z 2007 r. nastąpiły istotne zmiany struktury portfela inwestycyjnego zakła-
dów ubezpieczeń na życie z uFK (wykres 4.6.11). Konserwatywna polityka inwestycyjna i deko-
niunktura na gPW spowodowały spadek udziału akcji na rzecz tytułów uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych. W 2008 r. w portfelu inwestycyjnym zakładów ubezpieczeń na życie (innych niż 
ubezpieczenia z uFK) dominowały obligacje skarbowe oraz lokaty terminowe przeznaczone na 
wypłatę odszkodowań i na lokaty funduszy własnych. Ponadtrzykrotny wzrost lokat terminowych 
zakładów ubezpieczeń na życie (innych niż ubezpieczenia z uFK) wynikał z dużego udziału w port-
felu inwestycyjnym środków pochodzących z produktów antypodatkowych. 

Na koniec 2008 r. wartość bilansowa portfela inwestycyjnego zakładów ubezpieczeń mająt-
kowych wynosiła 45,1 mld zł, a jego struktura nie zmieniła się istotnie. Największy udział w port-
felu miały obligacje skarbowe (63,4%). Ważnymi kategoriami inwestycyjnymi były także lokaty 
w jednostkach podporządkowanych oraz lokaty terminowe. 

4.6.4. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń

W 2008 r. zysk netto całego sektora ubezpieczeń wyniósł 5,8 mld zł. W porównaniu 
z 2007 r. zysk netto zakładów ubezpieczeń na życie obniżył się o 24%, natomiast zysk netto zakła-
dów majątkowych wzrósł o blisko 63% (wykres 4.6.12). istotny wpływ na wyniki finansowe obu 
sektorów ubezpieczeń miały wyniki grupy Pzu. W 2008 r. Pzu Życie wypłaciło dywidendę na rzecz 
Pzu w wysokości 2,17 mld zł (rok wcześniej zysk Pzu Życie pozostał w spółce), co sprawiło, że zysk 
netto Pzu w 2008 r., łącznie z dywidendą od spółki córki, przekroczył 3 mld zł. gdyby ze statystyk 
wyłączyć grupę Pzu, to wynik finansowy zakładów ubezpieczeń majątkowych za 2008 r. wyno-
siłby 0,3 mld zł, a nie 3,3 mld zł.

Podstawowymi przychodami zakładów ubezpieczeń była składka zarobiona na udziale wła-
snym87 oraz przychody z lokat. W sektorze ubezpieczeń działu i dużą część portfela ubezpieczeń 
stanowiły produkty ubezpieczeniowe, w których składka oraz przychody kapitałowe przeznaczone 

86  Rynek Finansowy (Przegląd Miesięczny 83/2009), Warszawa 2009, MF, s. 28, www.mf.gov.pl.
87  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 2005−2008

Źródło: KNF.
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były na wypłaty świadczeń. Produkty te charakteryzowały się małą marżą i tylko niewielką część 
składki stanowił zysk towarzystwa. W 2008 r. koszty działalności lokacyjnej (11,3 mld zł) były wyż-
sze niż przychody z lokat (5,1 mld zł), a w rezultacie wynik z lokat netto dla działu ubezpieczeń na 
życie wyniósł -6,2 mld zł (wykres 4.6.13A).

W 2008 r. w dziale ubezpieczeń majątkowych struktura przychodów i kosztów była podobna jak 
w roku poprzednim. Wypłaty odszkodowań były realizowane na bieżąco i w związku z tym nie nastą-
pił wzrost rezerw netto zakładów ubezpieczeń majątkowych. W odróżnieniu od sektora ubezpieczeń 
na życie zakłady ubezpieczeń majątkowych w 2008 r. podwoiły zyski z lokat. Po uwzględnieniu kosz-
tów działalności lokacyjnej ukształtowały się one na poziomie 3,2 mld zł (wykres 4.6.13B). 

4.6.5.  Adekwatność kapitałowa oraz wybrane wskaźniki techniczno-
-ubezpieczeniowe 

W 2008 r. zakłady ubezpieczeń działające w Polsce miały wystarczające środki na zapew-
nienie zobowiązań i utrzymanie marginesu wypłacalności, a ich lokaty były wyższe niż zobowią-
zania wobec ubezpieczonych. Wskaźnik monitorowania działalności88 w dziale ubezpieczeń na 

88 Wskaźnik monitorowania działalności jest wyrażonym w procentach ilorazem środków własnych oraz marginesu 
wypłacalności (lub kapitału gwarancyjnego, jeżeli jest wyższy niż margines wypłacalności).

Wykres 4.6.13. Przychody i koszty zakładów ubezpieczeń w latach 2007–2008

A. Zakłady ubezpieczeń na życie

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF.
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życie wyniósł na koniec 2008 r. 286%, a w dziale ubezpieczeń majątkowych 645%. Wskaźnik 
pokrycia rezerw89 ukształtował się odpowiednio na poziomie 109% i 155%. 

Wyższy, niż oczekiwano, wzrost składki w dziale ubezpieczeń na życie (o 52,8%) spowodo-
wał, że część zakładów nie miała wystarczających środków na utrzymanie marginesu wypłacalno-
ści, a niektóre zakłady nie zdążyły na czas uzupełnić kapitału, ponieważ procedura jego podnie-
sienia wymaga m.in. zgody KNF i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W rezultacie 
w 2008 r. część zakładów ubezpieczeń na życie formalnie nie spełniała ustawowych wymogów 
wypłacalności określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej90. z raportu KNF wynika, że 
jedną z głównych przyczyn niedoboru środków własnych było nieprawidłowe zarządzanie zakła-
dem ubezpieczeń91. Na koniec i kwartału 2008 r. w sześciu zakładach ubezpieczeń aktywa nie 
wystarczały na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych92, a jeden zakład nie miał środków 
własnych w odpowiedniej wysokości93. Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń, które 
miały trudności z wypełnieniem zapisów ustawowych w zakresie wymogów bezpieczeństwa, sta-
nowiła 7,34% składki ogółem. Na koniec ii kwartału 2008 r. sześć zakładów ubezpieczeń nadal nie 
spełniało wymogów bezpieczeństwa, a ich udział w składce wynosił 2,96%. Po trzech kwartałach 
poprawiły się parametry wypłacalności. liczba podmiotów, które miały problemy z utrzymaniem 
marginesu wypłacalności środkami własnymi, zmniejszyła się do trzech. 

Według stanu na 31 grudnia 2008 r. wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce i pod-
legające polskiemu organowi nadzoru uporządkowały swoją gospodarkę finansową (zakłady ubez-
pieczeń zostały dokapitalizowane) i spełniały ustawowe wymogi bezpieczeństwa. Dokapitalizowane 
zostały przede wszystkim zakłady ubezpieczeń na życie (przyrost kapitałów wyniósł 348 tys. zł). Na 
koniec 2008 r. kapitały podstawowe zakładów ubezpieczeń wynosiły 5,2 mld zł.

W 2008 r. ministrowie finansów 27 krajów unii Europejskiej przyjęli projekt dyrektywy 
Solvency ii94, jednak część państw (w tym Polska) opowiedziała się za utrzymaniem dominującej 

89 Wskaźnik pokrycia rezerw jest wyrażonym w procentach ilorazem aktywów (przeznaczonych na zabezpieczenie zobo-
wiązań) i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto. 
90  Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 31 marca 2008 r. (oraz 30 czerwca 2008 r.; 
30 września 2008 r.; 31 grudnia 2008 r.), Warszawa 2008 i 2009, KNF.
91  Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 września 2008 r.; Warszawa 2008, KNF, s. 6.
92  zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń jest obowiązany posiadać akty-
wa spełniające warunki określone w ustawie w wysokości nie niższej niż wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
w ujęciu brutto.
93  zgodnie z art. 146 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń jest obowiązany posiadać środki 
własne w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny (określone w ustawie).
94  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej Solvency ii (wersja zmieniona z 20 czerwca 2008 r.).

Wykres 4.6.14. Wskaźniki zatrzymania składki oraz wskaźnik zatrzymania odszkodowań 
i świadczeń dla zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 2005−2008 

Źródło: KNF.

84,8

87,4

89,8

91,6

91,6

89,7

87,3
85,8

80

85

90

95

2005 2006 2007 2008

%

Wskaênik zatrzymania sk∏adki Wskaênik zatrzymania odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ



instytucje finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEgO W POlSCE W 2008 R. 159

4

roli nadzorów krajowych i zablokowała zapisy dotyczące przeniesienia nadzoru nad grupami ubez-
pieczeniowymi do organów nadzoru ich krajów macierzystych. Komisja Europejska utworzyła spe-
cjalną grupę, która do marca 2009 r. ma ponownie rozważyć europejskie regulacje dotyczące nad-
zoru finansowego. Dyrektywa Solvency ii ma zostać wdrożona w państwach członkowskich 
w 2012 r.

Ponadto Komisja Europejska zwróciła się do CEiOPS o przeprowadzenie czwartego ilościo-
wego badania wpływu (QiS4) dotyczącego dyrektywy Solvency ii oraz o sporządzenie europejskie-
go raportu wyników do listopada 2008 r. Podstawowym celem tego badania było sprawdzenie 
wpływu metodyki ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na ich wysokość oraz weryfi-
kacja metodyki ustalania wymogów kapitałowych. Wyniki QiS4 przeprowadzonego w Polsce wska-
zują, że w 2008 r. zakłady ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych miały wystarczające 
lokaty na pokrycie kapitałów własnych ustalonych według nowej metodyki i spełniałyby wymogi 
kapitałowe obliczone zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w tej dyrektywie.

udział reasekuratorów w ryzyku cedowanym przez zakłady ubezpieczeń mierzony jest 
wskaźnikiem zatrzymania składki95 oraz wskaźnikiem zatrzymania odszkodowań i świadczeń96. 
Wysokie poziomy tych wskaźników w obu działach ubezpieczeń świadczą o tym, że reasekuratorzy 
mają małe udziały procentowe w składkach i odszkodowaniach. 

W 2008 r. w dziale ubezpieczeń na życie wskaźniki zatrzymania składki i zatrzymania 
odszkodowań były niemal równe i wyniosły ponad 96,8%. Mały udział reasekuratorów wynikał 
głównie z dużego rozproszenia ryzyka w ubezpieczeniach na życie i relatywnie niskich sum ubez-
pieczenia od poszczególnych rodzajów ryzyka. Jedynie pojedyncze umowy ubezpieczeń, o rela-
tywnie wysokich sumach ubezpieczenia, były obejmowane programami reasekuracji. 

Wysokie kapitały zakładów ubezpieczeń majątkowych umożliwiły dalszą redukcję cesji ryzy-
ka do poziomu 8,4% pozyskiwanej składki. W ostatnich latach wskaźnik zatrzymania składki w sek-
torze ubezpieczeń działu ii systematycznie wzrastał i na koniec 2008 r. wyniósł 91,6% 
(wykres 4.6.14). Wskaźnik zatrzymania odszkodowań ukształtował się prawie na tym samym 
poziomie. zrównanie wartości tych wskaźników oznaczało, że zakłady ubezpieczeń i reasekurato-
rzy mieli taki sam udział w przychodach i kosztach działalności ubezpieczeniowej. zakładom dzia-
łającym w Polsce ochrony udzielały przede wszystkim podmioty zagraniczne, a w mniejszym stop-
niu podmioty działające na polskim rynku ubezpieczeń. Wynikało to z konieczności geograficzne-
go rozproszenia ryzyka, możliwości kapitałowych reasekuratorów krajowych, a także dostosowy-
wania zakresu reasekuracji do warunków długoterminowych kontraktów reasekuracyjnych.

95  Wskaźnik zatrzymania składki jest to iloraz składek na udziale własnym i wartości składek brutto.
96  Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń jest to stosunek odszkodowań i świadczeń na udziale własnym do 
odszkodowań i świadczeń brutto.

Wykres 4.6.15. Współczynniki szkodowości w latach 2005−2008

Źródło: KNF, obliczenia NBP na podstawie danych KNF.
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Podstawowymi wskaźnikami monitorowania działalności ubezpieczeniowej są: współczyn-
nik szkodowości brutto i odpowiadający mu współczynnik szkodowości na udziale własnym97. 
Ponieważ współczynniki szkodowości nie uwzględniają m.in. wpływu zmian poziomu rezerw 
i przychodów z lokat uFK, dla ubezpieczeń na życie lepszą ilustracją efektywności rynku i proce-
sów na nim zachodzących jest zmodyfikowany wskaźnik szkodowości98. Współczynnik ten od 
2005 r. waha się w przedziale 71,1–74,8%, a niewielki wzrost tego wskaźnika w 2008 r. wynikał 
przede wszystkim z ujemnych wyników inwestycyjnych (głównie z lokat ubezpieczeniowych fun-
duszy kapitałowych).

W 2008 r. w dziale ubezpieczeń majątkowych obserwowano stabilizację współczynnika 
szkodowości brutto oraz współczynnika szkodowości na udziale własnym. Na koniec 2008 r. 
współczynniki te miały podobną wartość, co było związane z wyrównywaniem się wskaźników 
zatrzymania składki i odszkodowań. Wskaźniki szkodowości na poziomie 61,5% (na udziale wła-
snym) i 61,0% (brutto) wskazują, że w przypadku utrzymania dotychczasowej relacji kosztów dzia-
łalności i składki sektor ubezpieczeń majątkowych będzie przynosił zyski (wykres 4.6.15).

4.6.6. Struktura produktowa i kanały dystrybucji

zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej zakłady ubezpieczeń mogą korzystać 
z różnych kanałów dystrybucji99. Najważniejszymi z nich są:

−  sprzedaż bezpośrednia (realizowana przez etatowych pracowników zakładu), 

−  sieć agentów ubezpieczeniowych (osoby fizyczne, osoby prawne oraz przedsiębiorcy bez 
osobowości prawnej, mający upoważnienie zakładu ubezpieczeń do zawierania w jego 
imieniu i na jego rzecz umów ubezpieczenia lub pośredniczenia przy ich zawieraniu),

−  pośrednictwo brokerów ubezpieczeniowych (osób fizycznych i osób prawnych upoważ-
nionych do zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego 
lub do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego).

Wykorzystanie poszczególnych kanałów dystrybucji na polskim rynku zależy od struktury pro-
duktowej zakładów ubezpieczeń. Modyfikacja oferty w 2008 r. (najwięcej składki pozyskano z pro-
duktów antypodatkowych) spowodowała, że zmieniło się znaczenie poszczególnych kanałów, a za-
kłady ubezpieczeń korzystały z innych niż dotychczas sposobów oferowania ubezpieczeń. 

grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie, które miały istotny udział w rynku, sprzeda-
wali bezpośrednio pracownicy zakładów ubezpieczeń lub pracownicy zatrudnieni w zakładach pra-
cy (wykres 4.6.16). Wynikało to z ugruntowanych od lat zasad współpracy. Spadek zainteresowania 
ubezpieczeniami z uFK w 2008 r. spowodował zmniejszenie sprzedaży produktów ubezpieczenio-
wych przez sieci agencyjne i agentów indywidualnych (z 43% do 16%). 

Wysoka składka w dziale ubezpieczeń na życie została uzyskana dzięki współpracy z ban-
kami. W poprzednich latach ten kanał dystrybucji nie był w pełni wykorzystywany, natomiast 
w 2008 r. za pośrednictwem banków pozyskano 1/3 składki w ubezpieczeniach indywidualnych 
na życie i ponad połowę w ubezpieczeniach grupowych (wykres 4.6.17). Rola brokerów, sprze-
daży przez telefon i internet w dystrybucji tych produktów była nadal niewielka, dlatego udział 
składki pozyskanej za pomocą tych kanałów dystrybucji był mały. 

97  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).
98  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. W przypadku ubezpieczeń na życie lepszym miernikiem wyników działalności 
jest zmodyfikowany współczynnik szkodowości. Różni się on tym, że składka zarobiona powiększana jest o przychody 
z lokat (netto), a w odszkodowaniach ujęte są zmiany rezerw ubezpieczeń na życie (w tym ubezpieczeń z uFK).
99  Art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.u. z 2003 r., nr 124, poz. 1151 z późn. 
zm.).
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Na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych dominowały, podobnie jak w poprzednich 
latach, ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC). Produkty te sprzedawali głównie agenci indywidu-
alni, zarówno w pakietach z ubezpieczeniami dodatkowymi (NW, NNW, assistance), jak i oddziel-
nie. Dużą część tych ubezpieczeń sprzedawali bezpośrednio pracownicy zakładów ubezpieczeń. 
W 2008 r. zakłady ubezpieczeń majątkowych oprócz tradycyjnych sposobów zawierania umów 
oferowały możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez telefon i internet. Na taki model sprze-
daży ubezpieczeń AC i OC na polskim rynku zdecydowało się kilka firm, jednak pomimo ich atrak-
cyjnej oferty udział tego kanału dystrybucji w pozyskaniu składki stanowił 3,8%. 

ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe przeznaczone były dla klientów indywidualnych i in-
stytucjonalnych. Powodowało to, że najważniejszym kanałem dystrybucji tych produktów byli 
agenci (ubezpieczenia indywidualne) i brokerzy ubezpieczeniowi (ubezpieczenia dla dużych 
 podmiotów).

Wykres 4.6.16. Struktura produktowa składki ubezpieczeń na życie w latach 2005−2008

Źródło: KNF.
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Wykres 4.6.17.  Kanały dystrybucji ubezpieczeń w latach 2007–2008

 A. 2007 r. B. 2008 r.
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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). Te ostatnie działają na polskim rynku na pod-
stawie 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 znajdujących się w obrocie na rynku zorganizowanym. Korzyst-
na koniunktura panująca na gPW do połowy 2007 r. sprzyjała szybkiemu rozwojowi sektora pod-
miotów prowadzących działalność maklerską. Pogorszenie sytuacji na rynku akcji w Polsce w ii po-
łowie 2007 r. spowodowało jednak zmniejszenie zainteresowania inwestycjami na rynku kapitało-
wym i spadek obrotów instrumentami finansowymi, co negatywnie wpłynęło na warunki funk-
cjonowania podmiotów maklerskich. W 2008 r. na krajowym rynku kapitałowym znacznie silniej 
odczuwane były skutki globalnego kryzysu finansowego. Obroty na głównym rynku akcji i praw 
do akcji (PDA) warszawskiej giełdy zmniejszyły się o 31% w porównaniu z 2007 r., kiedy były naj-
wyższe w historii (tabela 4.7.1). Obroty na rynku kontraktów terminowych spadły o 9%, a na ryn-
ku opcji o 42%.

Popyt na usługi świadczone przez podmioty prowadzące działalność maklerską w dużym 
stopniu zależy także od zainteresowania emisjami akcji ze strony przedsiębiorstw. Spadki cen akcji 
na gPW nie zachęcały do pozyskiwania środków przez wprowadzanie akcji do publicznego obro-
tu. W 2008 r. odnotowano spadek liczby iPO na głównym rynku gPW. Na rynku regulowanym 
zadebiutowały 33 spółki (w 2007 r. 81), w tym trzy zagraniczne (w 2007 r. 12). Wartość nowych 
emisji akcji debiutujących spółek wyniosła 3,7 mld zł (5,1 mld zł100 rok wcześniej). W 2008 r. na 
nieregulowanym rynku NewConnect zadebiutowało 61 podmiotów, a wartość nowych emisji akcji 
wyniosła około 180 mln zł.

Na koniec 2008 r. wartość aktywów biur i domów maklerskich wyniosła 8,6 mld zł 
i była o 27,1% niższa niż w poprzednim roku (w 2007 r. wartość aktywów wzrosła o 9,3%). Mimo 
trwającej od drugiej połowy 2007 r. bessy na warszawskim rynku akcji i malejącej liczby emisji 
wzrosła liczba krajowych instytucji maklerskich. Mogło to być skutkiem podjętych wcześniej decy-
zji o rozpoczęciu działalności. Wśród 58 podmiotów prowadzących działalność maklerską w 2008 r. 

100  W przypadku globalnej oferty austriackiej spółki immoeast uwzględniono jedynie wartość akcji sprzedanych za 
pośrednictwem gPW (463 mln zł).

Tabela 4.7.1. Podstawowe wskaźniki funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność 
maklerską w latach 2004−2008

2004 2005 2006 2007 2008

Obroty na rynku akcji i PDA  
(rynek główny GPW, w mld zł)1 54,89 90,57 169,35 239,74 165,66

Liczba IPO na rynkach organizowanych przez 
GPW2:
rynek główny GPW/NewConnect

36 35 38 81/24  33/61

Wartość indeksu WIG 
(na koniec roku, w pkt) 26 636,19 35 600,79 50 411,82 55 648,54 27 228,64

Liczba podmiotów maklerskich3 40 42 47 53 58

Aktywa podmiotów maklerskich (w mld zł) 5,5 6,9 10,8 11,8 8,6

1 Obroty sesyjne i pakietowe, netto.
2 Nieregulowany rynek akcji NewConnect działa od 30 sierpnia 2007 r.
3 liczba podmiotów maklerskich nie obejmuje oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych.

Źródło: gPW, KNF.
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było 45 domów maklerskich i 13 banków prowadzących działalność maklerską (siedem biur makler-
skich i sześć jednostek organizacyjnych banków). Na rynku giełdowym działalność rozpoczęło rów-
nież kolejnych dziewięć podmiotów zagranicznych. 

Tabela 4.7.2. Podmioty o największym udziale w obrotach brutto na głównym rynku GPW 
w 2008 r. (udział w rynku w %, obroty sesyjne i pakietowe w mln zł)

Rynek  
akcji i PDA

Rynek  
obligacji

Rynek kontraktów 
terminowych

Rynek  
opcji

ING Securities  12,62% 
41 813,40 mln zł

DM BH  12,27% 
40 644,75 mln zł

DM BZ WBK  11,01% 
36 475,57 mln zł

DM PKO BP  46,57% 
2 328,12 mln zł

CDM Pekao  22,56% 
1 127,86 mln zł

DM BZ WBK  9,25% 
462,46 mln zł

DM BOŚ  22,86% 
140 244,96 mln zł

DM BZ WBK  11,79% 
72 331,06 mln zł

DI BRE Banku  11,78% 
72 269,71 mln zł

DI BRE Banku  28,54% 
4 734,79 mln zł

DM PKO BP  14,00% 
2 322,60 mln zł

DM BZ WBK  11,66% 
1 934,39 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 i 2008 r.1

 A. 2007 r. B. 2008 r.

1 CDM Pekao to dom maklerski banku Pekao SA, natomiast DM Pekao to biuro maklerskie tego banku.

Źródło: gPW.
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 A. 2007 r. B. 2008 r.
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W 2008 r. działalność operacyjną na gPW prowadziło 45 podmiotów, w tym 20 zagranicz-
nych (18 podmiotów mających status zdalnego członka gPW i dwa podmioty prowadzące dzia-
łalność w formie oddziału). W największej części obrotów na rynku akcji pośredniczyły podmioty 
obsługujące inwestorów instytucjonalnych oraz zagranicznych. W latach 2007−2008 zmalał 
bowiem udział inwestorów indywidualnych w obrotach na tym rynku (z 34% w i połowie 2007 r. 
do 17% w ii połowie 2008 r.). Na rynku akcji i PDA nastąpił również wzrost koncentracji – udział 
pięciu największych podmiotów maklerskich w obrotach na tym rynku (wskaźnik CR5) zwiększył 
się do 53,6%; w 2007 r. wyniósł 48,9%.

W 2008 r. nastąpiły pewne zmiany w strukturze podmiotów maklerskich o największym 
udziale w obrotach akcjami i PDA na gPW (wykres 4.7.1). W największej części obrotów pośred-
niczył dom maklerski iNg Securities, który rok wcześniej znajdował się pod tym względem na dru-
gim miejscu. Poza pierwszą dziesiątką znalazło się CDM Pekao, co było głównie spowodowane 
kupnem przez unicredit CA iB części CDM Pekao obsługującej klientów instytucjonalnych (w wy-
niku fuzji banków BPH i Pekao SA). udział zdalnych członków w obrotach na rynku akcji i PDA 
wzrósł z 4,9% w 2007 r. do 8,9% w 2008 r. 

W pozostałych segmentach rynku giełdowego w 2008 r. swoje pierwsze pozycje umocniły: 
DM PKO BP na rynku obligacji, DM BOŚ na rynku kontraktów terminowych oraz Di BRE Banku na 
rynku opcji (tabela 4.7.2). W 2008 r. najwięcej nowych spółek (po cztery) na główny rynek gPW 
wprowadziły: Di BRE Banku, Di AmerBrokers, DM Bz WBK, uniCredit CA iB oraz DnB Nord. udział 
zdalnych członków w obrotach na rynku kontraktów terminowych wyniósł 4,7%, a na rynku opcji 
4,4% (rok wcześniej odpowiednio 3,5% i 1,9%).

Status członka rynku NewConnect na koniec 2008 r. miało 27 podmiotów prowadzących 
działalność maklerską (22 na koniec 2007 r.), w tym dwa zagraniczne. Wartość obrotów netto 
akcjami i PDA na rynku NewConnect w 2008 r. wyniosła 419,9 mln zł. Największy udział w obro-
tach, podobnie jak w 2007 r., miał DM Bz WBK (wykres 4.7.2). Na liście animatorów rynku 
 NewConnect na koniec 2008 r. było 10 podmiotów prowadzących działalność maklerską.

Nadal obserwowano duże zainteresowanie polskim rynkiem kapitałowym wśród zagranicz-
nych podmiotów świadczących usługi maklerskie. W 2008 r. zamiar prowadzenia działalności 
maklerskiej na terytorium Polski bez otwierania oddziału zgłosiły 282 zagraniczne firmy inwesty-
cyjne i 46 instytucji kredytowych, a zamiar prowadzenia działalności w formie oddziału zgłosiło 
pięć zagranicznych firm inwestycyjnych i dwie instytucje kredytowe.

4.7.2. Wyniki finansowe101

Bessa na krajowym rynku kapitałowym zapoczątkowana w drugiej połowie 2007 r., a także 
związane z nią spadek obrotów papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi oraz 
zmniejszenie liczby iPO negatywnie wpłynęły na sytuację finansową biur i domów maklerskich. 
Wynik finansowy brutto podmiotów maklerskich w 2008 r. wyniósł 1 181,8 mln zł i był o 37% niż-
szy niż rok wcześniej (1 875,4 mln zł). zysk z działalności wypracowało 35 podmiotów, stratę 
poniosło 15 podmiotów. W 2007 r. były to odpowiednio: 43 i 2 podmioty. W porównaniu z 2007 r. 
znacznie spadła również rentowność podmiotów prowadzących działalność maklerską (wykres 
4.7.3). 

W 2008 r. przychody z działalności maklerskiej spadły o 36% i wyniosły 1 530 mln zł. Naj-
istotniejsze składniki przychodów z działalności maklerskiej, tj. prowizje pobierane od operacji 
papierami wartościowymi na rynku wtórnym oraz opłaty z tytułu zarządzania pakietem papierów 
wartościowych na zlecenie, zmniejszyły się odpowiednio o 35% i 37% w porównaniu z 2007 r. 
Ograniczenie liczby emisji akcji wpłynęło na przychody z tytułu prowizji pobieranych w związku ze 
sprzedażą papierów wartościowych na rynku pierwotnym. W porównaniu z 2007 r. przychody te 
zmniejszyły się o 36%. Na skutek wycofywania środków z funduszy inwestycyjnych przez osoby 

101  Dane obejmują 50 podmiotów prowadzących działalność maklerską (43 domy maklerskie i siedem biur maklerskich). 
Nie obejmują dwóch domów maklerskich, których rok obrotowy nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
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prywatne przychody uzyskane z pośrednictwa w obrocie tytułami uczestnictwa tych funduszy spa-
dły o 42%. zmniejszeniu przychodów towarzyszył mniejszy spadek kosztów działalności makler-
skiej (w porównaniu z 2007 r. były one niższe o 10% i wyniosły 1 106 mln zł).

4.7.3. Rynek usług maklerskich

W 2008 r. zwiększyła się liczba rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez 
uczestników KDPW dla swoich klientów (z 996,6 tys. w 2007 r. do 1 029 tys.). Nadal rosło też zna-
czenie dystrybucji usług maklerskich za pośrednictwem internetu. udział rachunków interneto-
wych w ogólnej liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez biura i domy 
maklerskie wyniósł w 2008 r. 40% (w 2007 r. 30%, w 2006 r. 21%). Wartość transakcji realizowa-
nych za pośrednictwem internetu stanowiła około 65% obrotów generowanych przez inwestorów 
indywidualnych na warszawskim rynku akcji (wykres 4.7.4).

W listopadzie 2007 r. minął termin dostosowania podmiotów prowadzących działalność 
maklerską do postanowień dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych (MiFiD)102, określają-
cej m.in. wymogi, które należy spełnić przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej, a także zasa-
dy prowadzenia takiej działalności na rynku europejskim. Firmy inwestycyjne powinny dostosować 
się do wymogów tej dyrektywy m.in. w zakresie klasyfikacji klientów i badania adekwatności ofe-
rowanych instrumentów do ich profilu ryzyka i wiedzy z zakresu finansów, udzielania klientom 
informacji o firmie inwestycyjnej i świadczonych przez nią usługach, sposobu realizacji zleceń, 
zapobiegania konfliktowi interesów oraz przekazywania klientom sprawozdań o zawartych trans-
akcjach. W 2008 r. zapisy dyrektywy MiFiD nie były w całości uwzględnione w polskim prawodaw-
stwie103. W takiej sytuacji niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską stosowały prze-
pisy tej dyrektywy według własnej interpretacji przepisów. z dniem wejścia w życie dyrektywy 
MiFiD na terytorium uE zaczęły również obowiązywać przepisy wykonawcze, wydane w formie 
rozporządzenia104 i stosowane wprost w każdym państwie członkowskim. Wywołało to niepew-
ność co do podstaw prawnych świadczenia usług inwestycyjnych na polskim rynku. Pod koniec 

102  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).
103  Wprowadzenie MiFiD do prawa krajowego miało nastąpić do końca stycznia 2007 r., a dostosowanie do nowych 
regulacji przez instytucje rynku finansowego do 1 listopada 2007 r. Szerzej o potencjalnych skutkach niewdrożenia dyrek-
tywy MiFiD na polskim rynku w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., Warszawa 2008, NBP, rozdz. 4.7.
104  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 4.7.3. Zysk brutto oraz wskaźnik rentowności obrotu brutto biur i domów maklerskich 
w latach 2001−2008

uwaga: wskaźnik rentowności obrotu brutto liczony jako stosunek wyniku finansowego brutto do przychodów z działalności.

Źródło: guS, KNF, gPW.
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2008 r. unaoczniły to problemy przedsiębiorstw zaangażowanych w transakcje, których przed-
miotem były opcje walutowe.

Dostosowanie polskich przepisów do postanowień dyrektywy MiFiD wymaga nowelizacji 
ustaw regulujących funkcjonowanie polskiego rynku finansowego, a także wydania do nich aktów 
wykonawczych. Prace w tym zakresie były prowadzone w 2008 r. Dnia 4 września 2008 r. Sejm 
uchwalił ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawę o zmianie ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi. Druga z tych ustaw została 23 września 2008 r. skierowa-
na przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza wydłużenie terminu przyjęcia obu 
aktów prawnych ze względu na znajdujące się w nich wzajemne odniesienia.

ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oprócz postanowień MiFiD 
wprowadza również zapisy dyrektywy CRD105 w odniesieniu do firm inwestycyjnych. Nieuwzględ-
nienie w polskim prawodawstwie postanowień dyrektywy w sprawie adekwatności kapitałowej 
firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych utrudnia domom maklerskim wyznaczanie wymogów 
kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego za pomocą zaakceptowanych przez 
nadzór zaawansowanych modeli oraz uwzględnianie kryteriów jakościowych.

105  Dyrektywa nr 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 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 sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i in-
stytucji kredytowych (Dz.urz. uE l177 z 2006 r., s. 201).

Wykres 4.7.4. Udział obrotów realizowanych za pośrednictwem Internetu w obrotach 
inwestorów indywidualnych realizowanych na GPW w latach 2004−2008

Źródło: gPW.
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5.1. Rynek pieniężny

5.1.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku pieniężnego

W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. krajowy rynek pieniężny funkcjonował bez zakłó-
ceń, natomiast po upadku banku inwestycyjnego lehman Brothers doszło do poważnych zabu-
rzeń w jego działaniu. W wyniku wzrostu awersji do ryzyka oraz wycofywania się inwestorów 
zagranicznych z rynków finansowych krajów emerging markets spadła płynność krajowego rynku 
swapów walutowych. Mimo to fx swap pozostał najbardziej płynnym instrumentem krajowego 
rynku pieniężnego w 2008 r. (tabela 5.1.1). 

W wyniku kryzysu zaufania w iV kwartale 2008 r. doszło też do istotnego ograniczenia 
obrotów na rynku lokat międzybankowych (zawierano prawie wyłącznie transakcje jednodniowe). 
W reakcji na zakłócenia w funkcjonowaniu krajowego rynku pieniężnego NBP wprowadził tzw. 
Pakiet zaufania, w ramach którego m.in. umożliwił bankom pozyskiwanie środków w złotych 
w operacjach repo oraz w walutach obcych w transakcjach fx swap.

Problemy z pozyskiwaniem środków na krajowym rynku lokat międzybankowych spowodo-
wały wzrost zainteresowania transakcjami warunkowymi, szczególnie wśród banków. Jednak w ca-
łym 2008 r. średnie dzienne obroty na rynku transakcji warunkowych były niższe w porównaniu 
z 2007 r. Na rynku tym nadal przeważały operacje SBB/BSB z podmiotami niebankowymi.

Na koniec 2008 r. największym segmentem rynku krótkoterminowych papierów dłużnych 
był rynek bonów skarbowych. Wzrost zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu tych instrumentów 
o 123% w porównaniu z końcem 2007 r. wynikał głównie ze zwiększenia krótkoterminowych 
potrzeb płatniczych państwa. Na koniec 2008 r. zadłużenie z tytułu bonów pieniężnych wyniosło 
10,2 mld zł, wobec 7,8 mld zł w poprzednim roku. 

Tabela 5.1.1. Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku 
pieniężnego oraz wartość obrotów na rynku transakcji lokacyjnych w latach 2005–2008 
(w mld zł)

  2005 2006 2007 2008

Rynek instrumentów dłużnych (zadłużenie na koniec okresu)

Bony skarbowe 24,4 25,8 22,6 50,4

Bony pieniężne 23,0 18,4 7,8 10,2

Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne 2,8 4,5 2,9 2,1

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 5,6 6,3 10,6 11,6

Rynek transakcji lokacyjnych (średnie dzienne obroty netto)

Lokaty niezabezpieczone (lokaty międzybankowe) 8,3 9,8 11,5 10,3

FX swap 14,7 13,6 12,0 11,3

Transakcje repo/SBB/BSB 6,2 8,4 9,0 8,8 

Źródło: NBP.
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W 2008 r. wzrosło zadłużenie z tytułu krótkoterminowych papierów dłużnych przedsię-
biorstw, jednak przedsiębiorstwa w dalszym ciągu rzadko korzystały z tej formy finansowania. Na 
koniec 2008 r. zadłużenie z tytułu krótkoterminowych bankowych papierów dłużnych wyniosło 
2,1 mld zł.

5.1.2. Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych

5.1.2.1. Bony skarbowe

Wielkość rynku

W 2008 r. nastąpiła zmiana trwającej od ii połowy 2004 r. tendencji do zmniejszania zadłu-
żenia Skarbu Państwa z tytułu emisji bonów skarbowych. Począwszy od ii kwartału 2008 r. zadłu-
żenie to dynamicznie rosło. Na koniec 2008 r. wartość bonów skarbowych pozostających w ob-
rocie wyniosła 50,4 mld zł i była ponaddwukrotnie wyższa niż na koniec 2007 r. (22,6 mld zł). 
udział tych instrumentów w krajowym zadłużeniu państwa z tytułu emisji papierów skarbowych 
wzrósł z 5,9% na koniec 2007 r. do 12,0% na koniec 2008 r. Podobne tendencje występowały 
w innych krajach uE. W strefie euro udział papierów krótkoterminowych w zadłużeniu sektora cen-
tral government z tytułu papierów skarbowych nominowanych w euro wzrósł z 7,7% do 11,2%1. 

Na rozwój rynku bonów skarbowych w 2008 r., mierzony wysokością zadłużenia Skarbu 
Państwa z tytułu emisji tych instrumentów, wpływały różne czynniki. Wysoki wzrost gospodarczy 
w i kwartale 2008 r. przyczynił się do nadwyżki budżetowej w wysokości 1,8 mld zł2. Poprawa 
sytuacji płatniczej państwa ograniczyła potrzebę emisji bonów skarbowych i w rezultacie zadłu-
żenie Skarbu Państwa z tytułu emisji bonów skarbowych wyniosło na koniec i kwartału 2008 r. 
13,1 mld zł; był to najniższy poziom w analizowanym okresie. Od drugiego kwartału 2008 r. zadłu-
żenie to zaczęło rosnąć. Narastanie presji inflacyjnej oraz wzrost stóp procentowych zwiększyły 
zainteresowanie instrumentami krótkoterminowymi. Prawdopodobnie Ministerstwo Finansów 
uznało, że wzrost stóp procentowych będzie przejściowy i w związku z tym zwiększenie udziału 
bonów skarbowych w strukturze zadłużenia obniży koszty obsługi długu w dalszej przyszłości 
(wykres 5.1.1). Na zwiększenie emisji bonów skarbowych oddziaływał także wzrost krótkotermi-
nowych potrzeb płatniczych państwa (od drugiego kwartału 2008 r. saldo budżetu państwa było 

1  Obliczono na podstawie danych ECB dostępnych na stronie internetowej www.ecb.int/stats/money/ securities/debt/. 
Dane za 2007 r. uwzględniają kraje, które do strefy euro weszły po 2007 r., i w związku z tym nieznacznie różnią się od 
danych prezentowanych w poprzedniej edycji opracowania.
2  W poprzednich latach występował deficyt budżetowy; 9,3 mld zł w i  kwartale 2006 r. i 5,2 mld zł w i kwartale 
2007.

Wykres 5.1.1. Bony skarbowe w obiegu w latach 2005–2008 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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ujemne) oraz ograniczanie zaangażowania inwestorów zagranicznych na rynku obligacji skarbo-
wych, co również mogło zmniejszać zainteresowanie zakupem obligacji na rynku pierwotnym 
wśród inwestorów krajowych. W takiej sytuacji Ministerstwu Finansów łatwiej było przeprowadzać 
emisje bonów skarbowych. 

Na skutek nasilenia globalnego kryzysu finansowego w iV kwartale 2008 r. wzrosły obawy 
co do skali spowolnienia rozwoju gospodarczego w Polsce oraz zwiększyła się niepewność doty-
cząca realizacji budżetu i planów pożyczkowych państwa w długim okresie. z kolei spadek zaufa-
nia między bankami na krajowym rynku pieniężnym (wzrost ryzyka kredytowego kontrahenta) 
przyczynił się do wzrostu popytu na skarbowe papiery wartościowe, w szczególności na bony. 

Rynek pierwotny

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 
mają dostęp banki wyłaniane każdego roku w wyniku konkursu3. Sprzedaż bonów odbywa się na 
przetargach w systemie aukcji amerykańskiej z minimalną ceną wyznaczaną przez emitenta4. 
Organizatorem przetargów jest NBP, który jest również agentem emisji oraz prowadzi system 
depozytowo-rozrachunkowy dla tych instrumentów. W 2008 r. funkcję DSPW pełniło 15 podmio-
tów. Wśród nich było 11 banków krajowych, działający w Polsce oddział instytucji kredytowej, 
dwie instytucje kredytowe z uE oraz zagraniczna firma inwestycyjna. Oprócz DSPW w przetargach 
mógł brać udział BgK, na podstawie odrębnego porozumienia z Ministerstwem Finansów.

W 2008 r. Ministerstwo Finansów wyemitowało bony skarbowe o wartości 65,9 mld  zł, tj. 
blisko trzykrotnie więcej niż w 2007 r. Podobnie jak w roku poprzednim dominowała sprzedaż 
bonów 52-tygodniowych, ale ich udział w finansowaniu krótkoterminowych potrzeb pożyczko-
wych państwa znów istotnie się zmniejszył. Emisje bonów skarbowych o innych terminach wyku-
pu miały charakter uzupełniający (tabela 5.1.2). Wzrost emisji bonów skarbowych o okresie krót-
szym niż 52 tygodnie wynikał ze zwiększonej zmienności potrzeb płatniczych budżetu państwa. 
zmiany struktury terminowej bonów skarbowych mogły również wynikać z optymalizacji kosztów 
obsługi długu. Na przetargach rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych w 2008 r. była 

3  zasady funkcjonowania systemu określa corocznie opracowywany Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych 
Papierów Wartościowych. Regulamin ten zawiera prawa i obowiązki DSPW, a także zasady wyboru Dealerów Skarbowych 
Papierów Wartościowych. System Dealerów SPW jest dominującą formą sprzedaży papierów skarbowych w uE.
4  W takim przetargu w pierwszej kolejności przyjmowane są oferty o najwyższych cenach, a następnie o coraz niższych, aż 
do wyczerpania podaży lub osiągnięcia minimalnej ceny określonej przez emitenta. Każdy nabywca płaci zatem cenę wska-
zaną w swojej ofercie nabycia, o ile jest ona wyższa od minimalnej ceny zaakceptowanej przez MF lub jest jej równa.

Wykres 5.1.2. Krzywa dochodowości w Polsce na koniec grudnia 2007 r. oraz koniec czerwca 
i grudnia 2008 r.

Źródło: Thomson Reuters.
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średnio o 21 pkt bazowych niższa od rentowności bonów 52-tygodniowych oraz o 9 pkt bazo-
wych niższa od rentowności 26-tygodniowych bonów.

W 2008 r. wzrósł popyt inwestorów na bony skarbowe. Relacja zgłoszonego popytu na te 
instrumenty do ich zaoferowanej podaży wyniosła 2,28 i była wyższa niż na rynku obligacji skar-
bowych. W 2007 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 1,57. 

Wzrostowi skali emisji bonów skarbowych w 2008 r. towarzyszyło zwiększenie częstotliwo-
ści i liczby przetargów (w 2008 r. zorganizowano 31 przetargów, podczas gdy w 2007 r. 19). Śred-
nia wartość 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na przetargu w 2008 r. wyniosła 
1 361,6 mln zł, podczas gdy w 2007 r. 861,1 mln  zł.

Do września 2008 r. rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych na rynku pierwot-
nym kształtowała się w poniżej stawki 1y WiBOR. Była natomiast wyraźnie wyższa od oprocento-
wania depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (wykres 5.1.3). Relacje między ren-
townością poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego zmieniły się w iV kwartale 2008 r. 
Wyraźne zwiększenie różnicy między stawką 1y WiBOR a rentownością bonów skarbowych w paź-
dzierniku odzwierciedlało istotny wzrost ryzyka kredytowego kontrahenta na krajowym rynku 
lokat międzybankowych. W ostatnich miesiącach roku oprocentowanie rocznych depozytów 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przewyższyło stawki 1y WiBOR oraz rentowność 
bonów skarbowych. Wynikało to m.in. z silnej konkurencji banków o depozyty sektora niefinanso-
wego i dążenia do ograniczenia luki finansowania5. 

5  Szerzej na ten temat w rozdziale 4.1.

Wykres 5.1.3. Miesięczna wartość emisji bonów skarbowych w latach 2006−2008  
na przetargach bonów skarbowych oraz miesięczne saldo budżetu państwa

Źródło: NBP, MF.
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Tabela 5.1.2. Struktura terminowa bonów skarbowych wyemitowanych w latach 2005−2008 
(w %, wg wartości bonów sprzedawanych na rynku pierwotnym)

2005 2006 2007 2008

13-tygodniowe 6,0 0,7 5,9 21,4

26-tygodniowe 0,0 3,4 0,0 14,7

39-tygodniowe 0,0 0,0 2,6 3,8

52-tygodniowe 89,2 81,4 68,7 51,7

Inne 4,8 14,5 22,8 8,5

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0

uwaga: kategoria „inne” obejmuje: w 2005 r. bony jednotygodniowe, w 2006 r. bony trzy- i pięciotygodniowe, w 2007 r. bony sze-
ściotygodniowe, a w 2008 r. dwudniowe oraz trzy- i sześciotygodniowe.

Źródło: MF.
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Rynek wtórny

Po spadku obrotów na rynku bonów skarbowych w latach 2005–2007 w 2008 r. nastąpił 
znaczny wzrost wartości transakcji tymi instrumentami. W porównaniu z 2007 r. średnie dzienne 
obroty netto na rynku bonów skarbowych zwiększyły się ponadtrzykrotnie (tabela 5.1.3). Wskaź-
nik płynności w 2008 r. wyniósł 0,90, podczas gdy w 2007 r. 0,42. Wzrost obrotów dotyczył 
zarówno transakcji bezwarunkowych, jak i transakcji warunkowych. Spowodowały to wzrost emi-
sji bonów skarbowych i sytuacja na rynkach finansowych. W okresie niepewności na rynkach finan-
sowych wśród inwestorów rośnie bowiem zainteresowanie instrumentami krótkoterminowymi 
pozbawionymi ryzyka kredytowego. W iV kwartale 2008 r. obroty bonami skarbowymi były wyż-
sze o 39,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem. 

Wzrost emisji bonów skarbowych w 2008 r. rozszerzył możliwości dokonywania transakcji 
warunkowych, co wpłynęło na znaczne zwiększenie obrotów w tym segmencie rynku. Ponadto 
kryzys zaufania w polskim sektorze bankowym i istotny spadek płynności na rynku lokat 
międzybankowych w iV kwartale 2008 r. zwiększyły zainteresowanie banków zabezpieczonymi 
pożyczkami. W rezultacie udział transakcji repo i sell-buy-back (SBB) w obrotach netto 
bonami skarbowymi wzrósł z 58% w 2007 r. do 73% w 2008 r. Wśród operacji warunkowych 
zabezpieczonych bonami skarbowymi dominowały, podobnie jak w poprzednich latach, transakcje 
SBB (stanowiły 98,1% wszystkich transakcji warunkowych).

W 2008 r. zaszły istotne zmiany w strukturze podmiotowej transakcji bonami skarbowymi. 
zmniejszył się udział transakcji zawieranych przez banki z innymi inwestorami krajowymi (z 72,9% 
obrotów netto w 2007 r. do 45,5% w 2008 r.). Wzrósł natomiast udział transakcji między bankami 

Wykres 5.1.4. Rentowność instrumentów rynku pieniężnego w latach 2005−2008

uwaga: średnie oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dotyczy depozytów o pierwotnym terminie od 
sześciu miesięcy do jednego roku włącznie. W styczniu 2008 r. MF nie sprzedawało bonów skarbowych

Źródło: NBP.
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Tabela 5.1.3. Średnie dzienne obroty netto bonami skarbowymi w latach 2005−2008 (w mld zł)

2005 2006 2007 2008

Obroty netto, 
w tym:

2,70 1,06 0,40 1,24

   −  transakcje bezwarunkowe 0,49 0,22 0,17 0,33

   −  transakcje warunkowe 2,21 0,83 0,23 0,91

uwaga: średnie dzienne obroty obliczono, uwzględniając następujące liczby dni roboczych: 252 dni w latach 2005 i 2006, 251 dni 
w 2007 r. oraz 254 w 2008 r.

Źródło: NBP.
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krajowymi (w 2008 r. stanowiły one 53,3% obrotów netto, podczas gdy w 2007 r. 26,9%). Na sku-
tek wzrostu awersji do ryzyka i ograniczenia płynności na rynku lokat międzybankowych w iV kwar-
tale 2008 r. banki zwiększyły bowiem zakupy bonów skarbowych do własnego portfela. Mniejsza 
część bonów zakupionych przez DSPW na przetargach była odsprzedawana podmiotom niebanko-
wymi. utrzymywane przez banki bony skarbowe były bardzo często wykorzystywane w transakcjach 
warunkowych jako zabezpieczenie pożyczek otrzymanych od innych banków (tabela 5.1.4). 

Bony skarbowe mogą być przedmiotem obrotu na nieregulowanym rynku OTC oraz na plat-
formie elektronicznej MTS Poland (zorganizowany rynek nieregulowany). Transakcje dokonywane 
są przede wszystkim na nieregulowanym rynku OTC. Transakcje na rynku MTS Poland przeprowa-
dzane są sporadycznie. W 2007 r. na tym rynku nie zawarto żadnej transakcji, natomiast w 2008 r. 
jedynie dwie transakcje bezwarunkowe o wartości 0,27 mld zł. 

Inwestorzy

Podobnie jak w poprzednich latach największą grupą inwestorów na rynku bonów skarbo-
wych były banki. zaburzenia na krajowym rynku lokat międzybankowych po upadku banku lehman 
Brothers spowodowały, że banki zwiększyły zakupy krótkoterminowych papierów skarbowych. 
W rezultacie na koniec 2008 r. udział tej kategorii inwestorów w strukturze nabywców bonów skar-
bowych był o połowę większy niż na koniec 2007 r. (wykres 5.1.6). Otwarte fundusze emerytalne 
oraz fundusze inwestycyjne, które należały do największych nabywców bonów skarbowych po ban-

Wykres 5.1.5. Miesięczna wartość obrotów netto bonami skarbowymi w latach 2005−2008 
według rodzajów transakcji

uwaga: transakcje warunkowe były liczone pojedynczo, tj. według wartości wymiany początkowej.

Źródło: NBP.
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Tabela 5.1.4. Struktura podmiotowa obrotów brutto bonami skarbowymi w 2008 r. (w %)

Udział w wartości transakcji

ogółem bezwarunkowych warunkowych

Banki 76,6 76,0 76,8

Zakłady ubezpieczeń 1,7 2,2 1,6

Otwarte fundusze emerytalne 3,2 6,4 2,0

Fundusze inwestycyjne 5,2 4,7 5,3

Osoby fizyczne 0,3 1,0 0,0

Podmioty niefinansowe 1,2 1,5 1,1

Inne podmioty 10,6 3,6 13,2

Nierezydenci 1,2 4,6 0,0

Ogółem 100,0 100,0 100,0

uwaga: transakcje warunkowe były liczone pojedynczo, tj. według wartości wymiany początkowej.

Źródło: NBP.
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kach, w 2008 r. znacznie zmniejszyły swoje zaangażowanie na rynku tych instrumentów. Otwarte 
fundusze emerytalne zmieniły strukturę swego portfela inwestycyjnego przez zmniejszenie udziału 
w nim bonów skarbowych na rzecz udziału obligacji. Spadek udziału funduszy inwestycyjnych 
w strukturze inwestorów na rynku bonów skarbowych spowodowało wycofywanie środków z tych 
instytucji i umarzanie tytułów uczestnictwa przez ich nabywców. Podmioty zagraniczne, które w po-
przednich okresach w zasadzie nie inwestowały w bony skarbowe, zwiększyły swój udział z 0,1% 
wartości bonów pozostających w obrocie na koniec 2007 r. do 1,2% na koniec 2008 r. Do inwestycji 
w bony skarbowe mogła zachęcać nierezydentów ich wysoka rentowność6. 

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 2008 r. nastąpiło znaczne ograniczenie nadpłynności sektora bankowego mierzonej sal-
dem bonów pieniężnych w obiegu. W ujęciu średniorocznym wartość bonów pieniężnych w obie-
gu wyniosła 11,5 mld zł, co oznacza spadek o 40,3% w stosunku do średniego poziomu w 2007 r.: 
19,3 mld zł (wykres 5.1.7). głównym czynnikiem ograniczającym płynność sektora bankowego 
w 2008 r. był przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu. W skali całego roku średni poziom pie-
niądza gotówkowego zwiększył się o 11,5 mld zł. innym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie 
płynności był wzrost rezerwy obowiązkowej (w ujęciu średniorocznym o 3,2 mld zł), spowodowa-
ny przyrostem depozytów w bankach. Do zwiększenia płynności sektora bankowego przyczyniał 
się natomiast spadek depozytów złotowych sektora publicznego oraz wpłata z zysku NBP do 
budżetu państwa. W wyniku spadku depozytów sektora publicznego utrzymywanych w banku 
centralnym, do których należą m.in. lokaty terminowe oraz środki funduszy celowych, płynność 
sektora bankowego wzrosła w ujęciu średniorocznym o 1,5 mld zł. z kolei rozliczenie w 2008 r. 
części wpłaty z zysku NBP do budżetu państwa dokonanej 25 lipca 2007 r. zwiększyło płynność 
sektora bankowego średnio w roku o 1,1 mld zł7. 

6  Nierezydenci dokonali zakupu bonów skarbowych głównie w czerwcu 2008 r., kiedy rentowność bonów skarbowych 
na przetargach była zbliżona do swego rocznego maksimum. Rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych była naj-
wyższa w lipcu  2008 r. i wyniosła 6,801% (w czerwcu 2008 r. średnio 6,715%).
7  Szerzej na temat czynników kształtujących płynność systemu bankowego w 2008 r. w: Instrumenty polityki pieniężnej 
Narodowego Banku Polskiego w 2008 roku. Płynność sektora bankowego, Warszawa 2009, NBP, s. 9–19. 

Wykres 5.1.6. Struktura nabywców bonów skarbowych w latach 2007−2008 (wg stanu 
zadłużenia na koniec okresów)

 2007 r. 2008 r.

Źródło: obliczenia NBP. 
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Od września 2008 r. na sytuację płynnościową sektora bankowego w dużym stopniu oddzia-
ływał nasilający się światowy kryzys finansowy i będące jego skutkiem zaburzenia na międzyban-
kowym rynku pieniężnym w Polsce. W wyniku nasilenia się kryzysu finansowego i problemów 
zagranicznych instytucji finansowych część klientów wycofywała wcześniej zainwestowane środ-
ki pieniężne i przechowywała je w formie gotówki. Było to szczególnie widoczne w październiku 
2008 r. W rezultacie w ostatnim kwartale 2008 r. na spadek płynności sektora bankowego najsil-
niej oddziaływał przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu. Ponadto kryzys zaufania między ban-
kami spowodował, że banki wolały utrzymywać wolne środki pieniężne w banku centralnym – na 
rachunkach bieżących lub w formie depozytu na koniec dnia. Tym samym ograniczały zakupy 
bonów pieniężnych.

Na zmiany płynności sektora bankowego w ostatnim kwartale 2008 r. oddziaływały także 
operacje NBP w ramach „Pakietu zaufania” (ramka 5.1.1). W sytuacji narastającej nieufności mię-
dzy kontrahentami na rynku międzybankowym i problemów niektórych banków z pozyskaniem 
płynności od 17 października NBP przeprowadzał transakcje repo w ramach dostrajających ope-
racji otwartego rynku. Do końca 2008 r. bank centralny zasilił sektor bankowy w płynność w łącz-
nej wysokości 34,3 mld zł. Operacje repo były czynnikiem, który najbardziej przyczynił się do 
zwiększenia płynności sektora bankowego w iV kwartale 2008 r. (średnio o 8,5 mld zł). NBP zasi-
lał banki także w waluty obce, przeprowadzając operacje fx swap, co z kolei ograniczało płynność 
złotową w systemie bankowym (w trzech ostatnich miesiącach średnio o 0,65 mld zł). 

Rynek pierwotny

Od 2005 r. NBP przeprowadza podstawowe operacje otwartego rynku, emitując bony pie-
niężne z 7-dniowym terminem zapadalności8. Od 1 stycznia 2006 r. w przetargach na bony pie-
niężne emitowane w ramach operacji podstawowych mogły uczestniczyć wszystkie banki działa-
jące w Polsce, które spełniały wymogi techniczne związane z przeprowadzaniem tych operacji, 
oraz Bankowy Fundusz gwarancyjny9. Do uczestnictwa w operacjach dostrajających byli natomiast 
uprawnieni wyłącznie Dealerzy Rynku Pieniężnego (DRP)10. Od 7 listopada 2008 r. w reakcji na 
istotne ograniczenie płynności na krajowym rynku lokat międzybankowych umożliwiono dostęp 

8  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).
9  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). 
10  Banki te są wybierane co roku w konkursie na podstawie jednolitych kryteriów indeksu Aktywności Dealerskiej opra-
cowanego przez NBP.

Wykres 5.1.7. Bony pieniężne w obiegu w latach 2005−2008 (wg stanu na koniec miesięcy) 

Źródło: Rejestr Papierów Wartościowych NBP.
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do operacji dostrajających wszystkim bankom spełniającym warunki niezbędne do uczestniczenia 
w operacjach podstawowych11.

W latach 2005–2007 NBP, emitując bony pieniężne, oddziaływał na oprocentowanie tygo-
dniowych depozytów międzybankowych (SW WiBOR). Od 2008 r. bank centralny zaczął prze-
prowadzać podstawowe operacje otwartego rynku w skali umożliwiającej kształtowanie staw-
ki POlONiA na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej NBP12. Przejście na stawkę POlONiA 
wynikało ze struktury terminowej obrotów na krajowym rynku niezabezpieczonych lokat mię-
dzybankowych – lokaty overnight stanowiły zdecydowaną większość transakcji na tym rynku 
(ponad 80%). 

Od początku 2008 r. rentowność bonów pieniężnych była równa obowiązującej stopie refe-
rencyjnej ustalanej przez RPP13. Podobnie jak w latach ubiegłych przetargi bonów pieniężnych 
w ramach podstawowych operacji otwartego rynku odbywały się regularnie raz w tygodniu, 
w każdy piątek14. Ponadto w 2008 r. NBP przeprowadził dwa przetargi bonów pieniężnych w ra-
mach operacji dostrajających. Operacje te miały na celu stabilizację stawki POlONiA wokół stopy 
referencyjnej NBP, przez ograniczenie nadpłynności występującej w sektorze bankowym. zostały 
one przeprowadzone 25 listopada oraz 10 grudnia 2008 r. Były to operacje odpowiednio z 3- 
i 2-dniowym terminem zapadalności. 

W 2008 r. stawka POlONiA charakteryzowała się dużą zmiennością. Średnie absolutne 
odchylenie stawki POlONiA od stopy referencyjnej wyniosło 32 pkt bazowe (po przeliczeniu sto-
py referencyjnej według bazy 365 dni w roku) i było wyższe od średniego absolutnego odchylenia 
w poprzednim roku o 9 pkt bazowych. istotny wzrost zmienności stawki POlONiA zaobserwowa-
no po upadku banku lehman Brothers. W iV kwartale 2008 r. średnie absolutne odchylenie staw-
ki POlONiA od stopy referencyjnej wyniosło 71 pkt bazowych, wobec 19 pkt bazowych w trzech 
pierwszych kwartałach 2008 r. (wykres 5.1.8). Większą zmiennością cechowały się także inne staw-
ki referencyjne krótkoterminowych depozytów międzybankowych. Na przykład średnie absolutne 
odchylenie stawki SW WiBOR od stopy referencyjnej w całym 2008 r. wyniosło 16 pkt bazowych 
(po przeliczeniu stopy referencyjnej według bazy 365 dni w roku) i było wyższe od średniego abso-
lutnego odchylenia w poprzednim roku o 7 pkt bazowych. 

W 2008 r. popyt na bony pieniężne zgłaszany na przetargach przez banki był nierównomier-
ny, jednak podobnie jak w trzech ostatnich kwartałach 2007 r. banki nie składały ofert o wartości 
znacznie wyższej od środków, które rzeczywiście zamierzały ulokować. W okresie od stycznia do 
połowy października 2008 r. banki zgłaszały popyt na bony pieniężne NBP bardzo bliski oferowa-
nej podaży, choć zdarzały się przetargi, na których popyt był zarówno nieznacznie niższy, jak 
i wyższy w stosunku do zaoferowanych bonów. Forma przetargów zmieniła się po wystąpieniu 
zaburzeń na krajowym rynku pieniężnym. Od 17 października 2008 r. NBP zaczął przeprowadzać 
przetargi bonów pieniężnych bez ogłaszania podaży, akceptując wszystkie zgłoszone oferty. Mia-
ło to na celu ułatwienie bankom zarządzania wolnymi środkami.  

Średnia wartość nominalna wyemitowanych bonów pieniężnych w trzech pierwszych kwar-
tałach 2008 r. wyniosła 11,8 mld zł. W październiku średnia wartość wyemitowanych bonów pie-
niężnych spadła do 7,9 mld zł, co wynikało ze zmiany strategii banków w zakresie zarządzania 
płynnością. W sytuacji wzrostu ryzyka kredytowego kontrahenta i zaburzeń na rynku lokat mię-
dzybankowych (ograniczenia aktywności prawie wyłącznie do transakcji O/N i T/N oraz dużej 
zmienności stawek referencyjnych WiBOR) niektóre banki zgłaszały popyt na bony pieniężne NBP 
zdecydowanie niższy od skali nadpłynności w sektorze bankowym i pozostawiały nadwyżkę środ-

11  uchwała nr 47/2008 zarządu NBP z dnia 16 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz 
obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów  
(Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 18, poz. 22).
12  Założenia polityki pieniężnej na 2008 r,. Warszawa 2007, NBP, s. 10–11. 
13  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).
14  Jeśli piątek był dniem ustawowo wolnym od pracy, to przetarg odbywał się w czwartek.
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ków na rachunku bieżącym w celu złożenia depozytu na koniec dnia. Tym samym banki, chcąc 
ograniczyć ryzyko kredytowe związane z transakcjami na rynku międzybankowym, decydowały się 
na niższy przychód z depozytu na koniec dnia w porównaniu z rentownością oferowaną im na 
przetargach bonów pieniężnych. W listopadzie i grudniu 2008 r. banki zwiększyły popyt na bony 
pieniężne. Średnia wartość nominalna bonów pieniężnych sprzedanych w listopadzie wyniosła 
12,4 mld zł, natomiast w grudniu 13,5 mld zł. Wynikało to ze wzrostu płynności sektora bankowe-
go na skutek operacji repo (głównie trzymiesięcznych) prowadzanych przez NBP (wykres 5.1.9). Do 
końca roku banki utrzymywały znaczne nadwyżki środków na rachunkach bieżących w stosunku 
do wymaganej rezerwy oraz składały w NBP wysokie depozyty na koniec dnia. 

Rynek wtórny 

Obrót bonami pieniężnymi odbywał się na nieregulowanym rynku międzybankowym OTC. ze 
względu na funkcje bonów pieniężnych i ich krótki pierwotny terminu do wykupu rynek wtórny tych 
instrumentów charakteryzuje się niską płynnością. Począwszy od 2006 r., w którym wszystkie ban-
ki działające w Polsce dopuszczono do uczestnictwa w przetargach bonów pieniężnych przeprowa-
dzanych w ramach operacji podstawowych, aktywność na tym rynku systematycznie spada. Dodat-
kowo na płynność rynku wtórnego w 2008 r. wpływał wyraźny spadek średniego salda bonów 
pieniężnych w obiegu (wykres 5.1.10). Średnie dzienne obroty netto w 2008 r. wyniosły 0,15 mld zł 
i były niższe o około 64% w stosunku do obrotów w 2007 r. (0,43 mld zł). Średnia dzienna liczba 
transakcji spadła natomiast z 5,7 do 3,6. Całość obrotów stanowiły transakcje bezwarunkowe. 

W latach 2006−2008 sporadycznie przeprowadzano operacje repo zabezpieczone bonami 
pieniężnymi, natomiast w 2008 r. nie przeprowadzono takich operacji. instrumenty te były rzadko 
wykorzystywane jako zabezpieczenie w transakcjach repo ze względu na ich bardzo krótki termin 

Wykres 5.1.9. Wartość nominalna wyemitowanych bonów i relacja popytu do podaży  
na rynku pierwotnym bonów pieniężnych NBP w latach 2007−2008 

Źródło: NBP.
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Wykres 5.1.8. Odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP w latach 2007−2008

Źródło: NBP.
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zapadalności. Ponadto sposób ustalania praw z bonów pieniężnych powodował skrócenie efek-
tywnego czasu przeprowadzenia transakcji repo. Prawa z bonów pieniężnych ustalane były 
bowiem w ostatnim dniu roboczym przed ich wykupem15, co w praktyce ograniczało okres zawie-
rania i rozliczania transakcji warunkowych do trzech dni roboczych. 

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. Podobnie jak w poprzednich latach, na koniec 
2008 r. całość zobowiązań sektora bankowego z tytułu krótkoterminowych papierów dłużnych 
wynikała z emisji kierowanych na rynek krajowy. 

Wielkość rynku

Na koniec 2008 r. wartość KBPD pozostających w obiegu była znacznie niższa niż na koniec 
2007 r. i wyniosła 2,1 mld zł (wykres 5.1.11). W ostatnich latach jedynie w 2006 r. zadłużenie ban-
ków z tytułu KBPD istotnie wzrosło, co wynikało z przeprowadzenia przez BgK emisji dziewięcio-
miesięcznych obligacji o wartości 1,1 mld zł. Finansowanie banków za pośrednictwem emisji papie-
rów dłużnych na rynku pieniężnym od lat ma w Polsce marginalne znaczenie. W 2008 r. wraz ze 
spadkiem wartości KBPD w obiegu istotnie zmniejszył się (do 24,4%) udział instrumentów krót-
koterminowych w zobowiązaniach banków z tytułu emisji papierów dłużnych na rynku krajowym. 
Spadł także udział zobowiązań z tytułu emisji krótkoterminowych papierów wartościowych w pa-
sywach sektora bankowego: z 0,4% na koniec 2007 r. do 0,2% na koniec 2008 r. 

W 2008 r. banki przeprowadziły 355 emisji KBPD (w 2007 r. 387). Wartość nowych emisji 
zmniejszyła się z 14,2 mld zł w 2007 r. do około 10 mld zł w 2008 r. Nowe emisje były często doko-
nywane w ramach jednego programu i następowały w dniu wykupu instrumentów z poprzedniej 
emisji. Bankowe papiery wartościowe stanowiły pod względem wartości około 68% wszystkich emi-
sji KBPD przeprowadzonych w 2008 r. Przeważały emisje o małych wartościach (średnia wartość 
pojedynczej emisji wyniosła około 28 mln zł) i pierwotnym terminie wykupu do trzech miesięcy. 

W 2008 r. grupa emitentów krótkoterminowych papierów dłużnych banków nie zmieniła się 
istotnie. Dołączyły do niej trzy banki, natomiast dwa inne, które emitowały KBPD w poprzednim 
roku, nie wyemitowały żadnych instrumentów. Podobnie jak w poprzednich latach emitentami 
były głównie banki specjalizujące się w udzielaniu kredytów konsumpcyjnych i dysponujące nie-

15  uchwała nr 29/2003 zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia 
przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papie-
rach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów (Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 18, 
poz. 22 z późn. zm.).

Wykres 5.1.10. Miesięczne obroty netto na rynku wtórnym bonów pieniężnych NBP w latach 
2005−2008

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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wielką bazą depozytową. Aktywnymi emitentami KBPD były też banki samochodowe. ich udział 
w wartości emisji przeprowadzonych w 2008 r. wyniósł 19,1% (w 2007 r. 11,5%). Od kilku lat emi-
sje KBPD przeprowadzał także jeden bank hipoteczny. Emisje krótkoterminowych obligacji służyły 
mu do bieżącego zaspokajania zapotrzebowania na środki finansowe. Wartość obligacji banku 
hipotecznego stanowiła 15,8% emisji KBPD przeprowadzonych w 2008 r.

Krótkoterminowe obligacje banków były nadal sprzedawane w trybie oferty niepublicznej i nie 
wprowadzano ich do obrotu na rynku regulowanym. Bankowe papiery wartościowe emitowane na 
podstawie ustawy Prawo bankowe nie podlegają ustawie o ofercie publicznej. Oznacza to, że banki 
nie muszą sporządzać prospektu emisyjnego ani uzyskiwać pozwolenia KNF na ich sprzedaż16.

W 2008 r. w strukturze terminowej zadłużenia z tytułu KBPD (według pierwotnych terminów 
wykupu emisji) wzrósł udział papierów o dłuższych terminach zapadalności, tj. od trzech do sze-
ściu miesięcy oraz od sześciu miesięcy do jednego roku (tabela 5.1.5). Mogło to być związane z dą-
żeniem niektórych banków do pozyskania bardziej stabilnego finansowania i spełnienia nadzor-
czych miar płynności oraz ze znacznym spadkiem obrotów na krajowym rynku lokat międzybanko-
wych w iV kwartale 2008 r. (zawierano wówczas prawie wyłącznie transakcje jednodniowe).

Rynek wtórny i inwestorzy

KBPD są przedmiotem obrotu na rynku nieregulowanym. NBP nie ma informacji o wartości 
transakcji, których przedmiotem są te instrumenty. z informacji od banków – organizatorów emi-
sji wynika jednak, że transakcje są zawierane sporadycznie. ze względu na bardzo krótki termin 
zapadalności inwestorzy utrzymują te instrumenty do terminu wykupu. 

16  zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.u. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm.) banki 
były zobowiązane informować Prezesa Narodowego Banku Polskiego o zamierzonej emisji papierów wartościowych na 
30 dni przed terminem emisji, wskazując warunki i wartość emisji.

Tabela 5.1.5. Struktura terminowa krajowego rynku KBPD w latach 2005−2008 według 
terminów pierwotnych, stan na koniec okresów (w %)

2005 2006 2007 2008

Do 1 miesiąca (włącznie) 17,6 15,4 8,9 9,7

Od 1 do 3 miesięcy (włącznie) 47,4 21,1 45,5 28,1

Od 3 do 6 miesięcy (włącznie) 16,1 23,1 12,8 24,8

Od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) 18,9 40,4 32,7 37,4

Źródło: NBP.

Wykres 5.1.11. Zadłużenie banków z tytułu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych  
na rynek krajowy w latach 2005-2008, wg stanu na koniec okresów

Źródło: NBP.
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Struktura inwestorów na rynku KBPD zależy od formy prawnej tych instrumentów. Na koniec 
2008 r. głównymi nabywcami krótkoterminowych bankowych papierów wartościowych były ban-
ki, fundusze inwestycyjne i przedsiębiorstwa (wykres 5.1.12). zwiększenie udziału funduszy inwe-
stycyjnych miało głównie charakter statystyczny i wynikało z istotnego spadku zaangażowania 
przedsiębiorstw oraz banków na (na koniec 2007 r. podmioty te posiadały 85% tych papierów 
dłużnych). W strukturze inwestorów na rynku obligacji bankowych ponownie nastąpił spadek 
zaangażowania banków, swój udział zwiększyły natomiast przedsiębiorstwa. 

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 finansowe17.

Wielkość rynku

W 2008 r., mimo zaburzeń na krajowym rynku pieniężnym w iV kwartale, nastąpił dalszy roz-
wój rynku KPDP w Polsce. Wartość przeprowadzonych emisji krótkoterminowych papierów dłuż-
nych wyniosła 87,5 mld zł i była o około 34% wyższa niż w poprzednim roku. zadłużenie przed-
siębiorstw z tytułu emisji tych instrumentów wzrosło o 9,4% i na koniec 2008 r. wyniosło 11,6 mld 
zł (tabela 5.1.6). Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP w relacji do PKB wynio-
sła niespełna 1%, podczas gdy w strefie euro wskaźnik ten kształtował się na poziomie 1,5%. 

W 2008 r. zostało uruchomionych około 45 nowych programów emisji KPDP18 (w 2007 r. 
39). Podobnie jak w poprzednich latach wśród nowych programów emisji przeważały programy 
o niskich wartościach (tylko pięć miało limit równy lub większy niż 1 mld zł). Największy program, 

17  Przedstawione kategorie emitentów odpowiadają sektorowemu podziałowi gospodarki European System of Accounts 
95. używane w dalszej części rozdziału pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje wspomniane trzy kategorie.
18  Na podstawie danych uzyskanych od banków DRP, pełniących funkcję depozytariusza emisji, oraz danych Fitch Polska SA.

Wykres 5.1.12. Inwestorzy na rynku KBPD w latach 2006−2008 wg stanu na koniec okresów

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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Tabela 5.1.6. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP i liczba emitentów 
w latach 2005−2008

2005 2006 2007 2008

Wartość zadłużenia (w mld zł) 5,6 6,3 10,6 11,6

Wartość nowych emisji (w mld zł) 47,0 54,3 65,3 87,5

Źródło: wartość zadłużenia i wartość nowych emisji oszacowano na podstawie danych Fitch Polska SA i danych NBP uzyskanych od 
banków DRP, pełniących funkcję depozytariusza emisji. 
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o wartości 2 mld zł, uruchomiono dla giełdowej spółki AmRest. Wartość emisji KPDP przeprowa-
dzonych w ramach programów uruchomionych w 2008 r. wyniosła 8 mld zł. 

Struktura rynku 

Wśród emitentów KPDP dominowały przedsiębiorstwa niefinansowe. ich udział w wartości 
zadłużenia z tytułu tych instrumentów na koniec 2008 r. wyniósł 83%. Większość emitentów 
stanowiły podmioty niepubliczne z sektora MSP, jednak największe emisje krótkoterminowych 
papierów dłużnych przedsiębiorstw były przeprowadzane przez duże spółki giełdowe. Najbardziej 
aktywne na tym rynku były spółki z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego, budowlanego 
oraz spożywczego. ich łączny udział w zadłużeniu przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP na koniec 
2008 r. wyniósł około 67%. udział emitentów z kategorii pozostałych instytucji finansowych 
(głównie firm leasingowych) wyniósł około 16%. Rynek KPDP charakteryzował się dużą koncentra-
cją emitentów. Na koniec 2008 r. udział dwóch spółek o największym zadłużeniu z tytułu emisji 
KPDP (Polska grupa Energetyczna oraz Telekomunikacja Polska) w wartości tych instrumentów 
pozostających w obiegu wyniósł około 45%. 

W 2008 r. nadal przeważały emisje o niewielkiej wartości. Średnia wartość pojedynczej emisji 
wyniosła około 29 mln zł, wobec 25 mln zł w poprzednim roku. Podobnie jak w poprzednich latach 
KPDP emitowano wyłącznie w trybie oferty niepublicznej, głównie na podstawie przepisów ustawy 
o obligacjach. Emisje na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa wekslowego przeprowa-
dzano sporadycznie. ich udział w wartości nowych emisji w 2008 r. nie przekroczył 1%. 

W strukturze terminowej KPDP wyemitowanych w 2008 r. przeważały instrumenty o pier-
wotnym terminie wykupu do jednego miesiąca włącznie (stanowiły one około 59% wartości 
nowych emisji). udział papierów dłużnych o terminie od jednego miesiąca do trzech miesięcy 
włącznie wyniósł 36%, a z terminem wykupu powyżej trzech miesięcy – 5%. Przewaga papierów 
o zapadalności do jednego miesiąca wynikała z wykorzystania tych instrumentów przez kilka 
dużych firm do bieżącego zarządzania płynnością.

W 2008 r. organizacją emisji KPDP zajmowało się 14 banków. Funkcje organizatora, depo-
zytariusza i agenta płatniczego emisji pełniły najczęściej podmioty o ugruntowanej pozycji w seg-
mencie bankowości korporacyjnej. Struktura organizatorów emisji KPDP według ich wartości cha-
rakteryzowała się silną koncentracją, co wynikało w dużym stopniu ze struktury emitentów, w któ-
rej istotny udział miały dwa podmioty. Na koniec 2008 r. łączny udział emisji KPDP zorganizowa-
nych przez dwa najbardziej aktywne banki pod tym względem wyniósł około 62% (według war-
tości instrumentów pozostających w obiegu), podczas gdy na koniec 2007 r. – 41% (wykres 
5.1.13).

Wykres 5.1.13. Udział poszczególnych banków w organizacji emisji KPDP w 2007 i 2008 r. 
(według stanu zadłużenia na koniec okresów)

 A. 2007 r. B. 2008 r.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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Rynek wtórny i inwestorzy

Podobnie jak w poprzednich latach obrót KPDP odbywał się na rynku OTC, co wynikało 
z niepublicznego charakteru emisji tych instrumentów. Organizacją rynku wtórnego oraz rozlicza-
niem transakcji zajmowały się banki organizujące poszczególne emisje. Dane o wartości transakcji 
KPDP nie są dostępne. Na podstawie informacji od uczestników rynku można stwierdzić, że płyn-
ność rynku tych papierów dłużnych była niska, gdyż ze względu na krótki czas do wykupu tych 
instrumentów inwestorzy najczęściej trzymali je do terminu zapadalności. 

Na strukturę nabywców KPDP istotny wpływ miał niepubliczny charakter emisji i kierowanie 
papierów do określonej grupy nabywców, np. podmiotów z grupy kapitałowej emitenta19. Według 
stanu zadłużenia na koniec 2008 r. w strukturze nabywców krótkoterminowych papierów dłużnych 
przeważały przedsiębiorstwa niefinansowe. ich udział wyniósł 58,7% i był prawie o 10 pkt proc. 
wyższy niż na koniec 2007 r. Do wzrostu udziału przedsiębiorstw w strukturze nabywców KPDP 
w 2008 r. przyczyniły się: spadek eksportu w niektórych branżach oraz obawy dotyczące strat nie-
których podmiotów z tytułu transakcji opcjami walutowymi. związany z tymi czynnikami wzrost 
ryzyka kredytowego emitentów ograniczył liczbę potencjalnych nabywców krótkoterminowych 
papierów dłużnych. W rezultacie nabywcami KPDP były głównie podmioty z grupy kapitałowej emi-
tenta, które miały informacje na temat ich sytuacji finansowej. Ważną grupą inwestorów wśród 
przedsiębiorstw były także podmioty lokujące bieżące nadwyżki finansowe w te instrumenty, by 
uzyskać nieco wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż w przypadku depozytów bankowych. Ponadto 
istotny udział w strukturze nabywców miały banki (23,1%) oraz podmioty zagraniczne − około 
10,5%, (wykres 5.1.14). znacznie spadł udział funduszy inwestycyjnych (z 8,6% na koniec 2007 r. do 
1,9% na koniec 2008 r.). Spowodował to duży odpływ środków z tych podmiotów, co zmusiło je do 
zmniejszenia zaangażowania na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw.

zaangażowanie pozostałych inwestorów instytucjonalnych (np. zakładów ubezpieczeń, fun-
duszy emerytalnych) na tym rynku było nadal niewielkie. zakłady ubezpieczeń oraz fundusze eme-
rytalne niechętnie lokowały aktywa w te instrumenty z powodu zbyt krótkiego pierwotnego ter-
minu wykupu KPDP w porównaniu z czasem niezbędnym do przeprowadzenia analizy inwestycji 
i sytuacji finansowej emitenta oraz zbyt niskiej premii za ryzyko kredytowe uwzględnionej w ce-
nach tych instrumentów. 

19  Pozyskanie środków za pomocą emisji KPDP nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 
z tego powodu przedsiębiorstwa, chcąc pozyskać środki od podmiotów z grupy kapitałowej, wolą emisje papierów 
dłużnych od pożyczek, które takiemu opodatkowaniu podlegają. Dlatego pozyskanie środków dzięki emisji KPDP jest 
często tańsze niż pożyczka od podmiotów z grupy kapitałowej. 

Wykres 5.1.14. Nabywcy KPDP w 2007 i 2008 r. (według stanu zadłużenia na koniec okresów)

 A. 2007 r. B. 2008 r.

uwaga: dane za 2007 r. różnią się od danych z poprzedniej edycji tego opracowania, ponieważ w niniejszym raporcie wyodrębniono 
nowe kategorie nabywców KPDP: fundusze emerytalne oraz podmioty zagraniczne.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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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 międzybankowym dokonuje się wysokokwotowych pożyczek środków 
pieniężnych na okres od jednego dnia do jednego roku.

Podobnie jak w poprzednich latach w 2008 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 płynnością w bankach 
były transakcje warunkowe – głównie repo20. W porównaniu z niezabezpieczonymi lokatami mię-
dzybankowymi instrument ten istotnie ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe kontrahenta21, 
a więc pozwala zmniejszyć wymóg kapitałowy z tytułu transakcji lokacyjnych. Ponadto stosując 
operacje repo, banki mogą zwiększyć dochodowość utrzymywanych portfeli papierów dłużnych 
dzięki finansowaniu swoich pozycji w tych instrumentach głównie pożyczkami środków w trans-
akcjach warunkowych. Na rynku pieniężnym strefy euro dominowały zabezpieczone pożyczki 
o terminach zapadalności od T/N do jednego miesiąca. Aktywność na rynku niezabezpieczonych 
lokat międzybankowych była największa w segmencie transakcji O/N22.

Na krajowym rynku pieniężnym podstawowym instrumentem zarządzania płynnością 
w bankach pozostawały lokaty niezabezpieczone. ze względu na codzienne zmiany płynności 
w systemie bankowym i zmiany zapotrzebowania na płynne środki poszczególnych banków oraz 
duże ryzyko kredytowe, którym obciążone są te transakcje, podobnie jak w strefie euro najczęściej 
zawierano transakcje O/N. Transakcje repo były wykorzystywane przez banki krajowe znacznie 
rzadziej niż w strefie euro. Swapy walutowe zawierano przede wszystkim z bankami zagraniczny-
mi, by pozyskać waluty obce do zniwelowania otwartej bilansowej pozycji walutowej wynikającej 
z dynamicznie rosnących w ostatnich latach portfeli kredytów mieszkaniowych indeksowanych do 
walut obcych. Banki zagraniczne finansowały swoje pozycje w polskich obligacjach skarbowych, 
odnawiając krótkoterminowe pożyczki w złotych na krajowym rynku fx swap (w tym celu wyko-
rzystywano głównie transakcje T/N). 

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 odpowiedniej dokumentacji prawnej transak-
cji warunkowych, wypracowanych procedur zarządzania instrumentami finansowymi jako zabez-
pieczeniem transakcji z innymi podmiotami oraz odpowiednio dużych portfeli papierów skarbo-
wych, które mogłyby być wykorzystywane w operacjach repo lub SBB. 

istotną cezurą rozwoju sytuacji na rynkach pieniężnych w strefie euro i w Polsce był 15 
września 2008 r., kiedy ogłoszono upadłość banku inwestycyjnego lehman Brothers. To wydarze-

20  informacje o strukturze rynku pieniężnego w strefie euro na podstawie: Euro Money Market Survey 2008, ECB, 
Frankfurt 2008, s. 4−15.
21  Kwota obciążenia limitu kredytowego z tytułu transakcji warunkowych stanowi do 10% wartości nominalnej trans-
akcji, podczas gdy dla klasycznej lokaty międzybankowej jest to 100% nominału. Ekspozycja na ryzyko kredytowe w trans-
akcjach repo i SBB zależy od wiarygodności emitenta papierów wartościowych będących zabezpieczeniem tych transakcji 
oraz od zmienności cen tych papierów.
22  Stosowana na rynku forma zapisu terminów zapadalności lokat międzybankowych. Standardowe terminy lokat: jedno-
dniowe – O/N, T/N, S/N, tygodniowe – SW, dwutygodniowe – 2W, trzytygodniowe – 3W, miesięczne – 1M, dwumiesięczne 
– 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. overnight) rozpoczyna się 
w dniu zawarcia transakcji i zapada w następnym dniu roboczym. T/N (ang. tomorrow next) jest depozytem rozpoczynają-
cym się w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji i zapadającym w następnym dniu roboczym.
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nie doprowadziło do zaostrzenia się kryzysu zaufania między instytucjami finansowymi23. W re-
zultacie na rynku pieniężnym w strefie euro nastąpił skokowy wzrost ryzyka kontrahenta, odzwier-
ciedlony przez wzrost spreadu między stawką 3M EuRiBOR a kwotowaniami kontraktów 3M OiS 
(wykres 5.1.16). Banki drastycznie zmniejszyły limity kredytowe, które nakładają na siebie w celu 
ograniczenia ryzyka kredytowego kontrahenta. Spowodowało to istotny spadek obrotów na rynku 
niezabezpieczonych lokat międzybankowych oraz na rynku fx swap EuR/uSD, natomiast na rynku 
operacji warunkowych przeprowadzano transakcje zabezpieczone papierami wartościowymi o naj-
wyższej jakości kredytowej. W reakcji na zaburzenia na rynku pieniężnym w październiku 2008 r. 
ECB zastosował nadzwyczajne środki umożliwiające bankom pozyskanie nielimitowanej płynności 
w euro od banku centralnego, pod warunkiem że miały odpowiednią ilość papierów wartościo-
wych mogących stanowić zabezpieczenie operacji zasilających24. ustabilizowało to nieco sytuację 
na rynku pieniężnym strefy euro. W grudniu 2008 r. spread między stawką 3M EuRiBOR a kwoto-
waniami kontraktów 3M OiS zmniejszył się w porównaniu z poziomami obserwowanymi w paź-
dzierniku 2008 r. 

23  Kryzys zaufania między instytucjami finansowymi został zapoczątkowany w 2007 r. na skutek niepewności co do 
skali zaangażowania niektórych podmiotów w strukturyzowane instrumenty dłużne z ekspozycją na amerykański rynek 
kredytów hipotecznych subprime.
24  Szerzej na temat zmian w instrumentarium polityki pieniężnej EBC w: The implementation of monetary policy since 
August 2007, „Monthly Bulletin”, ECB, July 2009, s. 75−89.  

Wykres 5.1.16. Premia za ryzyko kredytowe na rynku pieniężnym strefy euro oraz w Polsce 
w latach 2007−2008 

Źródło: NBP.
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Wykres 5.1.15. Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym 
w Polsce i w strefie euro w latach 2005−2008

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, MF oraz Euro Money Market Survey 2008, Frankfurt 2008, ECB. 
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Pomimo bardzo dobrej sytuacji finansowej banków działających w Polsce kryzys zaufania 
przeniósł się także na krajowy rynek pieniężny. Wpływ na to, oprócz wspomnianych czynników 
globalnych, miała struktura własnościowa systemu bankowego w Polsce oraz, przez tzw. efekt 
zarażania, niestabilna sytuacja na Węgrzech. Banki ograniczyły limity zaangażowania w transakcje 
z innymi bankami i nie chciały pożyczać wolnych środków, gdyż obawiały się pogorszenia sytuacji 
finansowej podmiotów dominujących ich kontrahentów. Stało się tak, gdyż decyzje w zakresie 
zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahentów są podejmowane na szczeblu grup bankowych 
i dotyczą także łącznej ekspozycji na podmioty z innej grupy finansowej. Kłopoty instytucji finan-
sowej będącej właścicielem banku działającego w Polsce, który jest osobnym podmiotem praw-
nym, przyczyniły się więc do ograniczenia zaangażowania innych uczestników rynku w transakcje 
z tym bankiem. W rezultacie na rynku pieniężnym w Polsce istotnie wzrosły stopy procentowe 
i marża na ryzyko kredytowe kontrahenta (wykres 5.1.16). Spowodowało to znaczny spadek obro-
tów na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych. NBP podjął wiele działań w ramach 
tzw. Pakietu zaufania w celu przywrócenia sprawnego funkcjonowania rynku i wzmocnienia 
zaufania między jego uczestnikami (ramka 5.1.1). Siła i przewlekłość zaburzeń na krajowym rynku 
pieniężnym (premia za ryzyko mierzona spreadem pomiędzy kwotowaniami transakcji 3M WiBOR 
i 3M OiS długo utrzymywała się na wysokim poziomie, wyższym niż w strefie euro) były uwa-
runkowane m.in. wspomnianą strukturą transakcji o charakterze lokacyjnych. W takiej sytuacji 
wskazane byłoby pozyskiwanie środków w transakcjach warunkowych, które są obarczone o wie-
le niższym ryzykiem i znacznie mniej obciążają limity kredytowe, jednak w Polsce nie było dobrze 
rozwiniętego międzybankowego rynku transakcji repo.

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 O/N.

Wielkość rynku

W 2008 r. zahamowano tendencje do wzrostu płynności na rynku niezabezpieczonych lokat 
międzybankowych obserwowaną w latach 2005–2007. Średnie dzienne obroty netto w 2008 r. 
spadły o około 12% w porównaniu z 2007 r. i wyniosły 10,3 mld zł (wykres 5.1.17). Potwierdze-
niem zmniejszenia aktywności na tym rynku jest spadek o 35% (do 3,6 mld zł) średniej dziennej 
wartości transakcji O/N stanowiących podstawę wyznaczania stawki POlONiA. Ponadto średnie 
zadłużenie banków z tytułu lokat międzybankowych na koniec poszczególnych kwartałów spadło 
z 41,1 mld zł w 2007 r. do 33,7 mld zł w 2008 r. 

Aktywność banków na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych była bardzo zróż-
nicowana w ciągu 2008 r. W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. rynek niezabezpieczonych 
lokat międzybankowych funkcjonował bez większych zakłóceń. W tym okresie średnie dzienne 
obroty netto wyniosły 10,8 mld zł, co oznacza spadek o 6% w stosunku do średnich obrotów 
netto w 2007 r. Jednak już wiosną 2008 r. niektóre banki musiały płacić kilkadziesiąt punktów 
ponad stawkę WiBOR, pożyczając środki na rynku międzybankowym. uczestnicy rynku oceniali 
bowiem, że w długim terminie banki te mogą mieć problemy z finansowaniem dynamicznie ros-
nącej akcji kredytowej25. Jednocześnie zmniejszyła się liczba banków krajowych, które miały nad-
wyżki płynności, co było jedną z przyczyn wspomnianego spadku obrotów na tym rynku. 

25  W polskim systemie bankowym obserwowano bowiem szybki wzrost różnicy między wartością kredytów udzielonych 
podmiotom sektora niefinansowego a wartością depozytów złożonych przez te podmioty. W przypadku niektórych banków 
oznaczało to konieczność finansowania się na rynku lokat międzybankowych lub pożyczkami od podmiotów dominujących.
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Po przeniesieniu się kryzysu zaufania do Polski doszło do poważnych zaburzeń w funkcjo-
nowaniu rynku lokat międzybankowych. ze względu na przedstawione wcześniej czynniki na kra-
jowym rynku pieniężnym znacznie wzrosło ryzyko kredytowe kontrahenta, czego odzwierciedle-
niem był wzrost spreadu między stawką 3M WiBOR a kwotowaniami kontraktów 3M OiS (wykres 
5.1.16). Na skutek spadku zaufania zmniejszeniu uległy limity transakcji, jakie banki nakładają wza-
jemnie na siebie w celu ograniczenia ryzyka kredytowego kontrahenta. W konsekwencji w iV kwar-
tale 2008 r. średnie dzienne obroty spadły o 24% w stosunku do średnich obrotów netto w 2007 r. 
i wyniosły 8,7 mld zł. Banki zawierały prawie wyłącznie transakcje O/N. Pozyskanie środków na 
rynku na dłuższe terminy było bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. Aby umożliwić bankom 
pozyskanie płynności na okresy dłuższe niż jeden dzień i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie 
rynku pieniężnego w Polsce, NBP przygotował „Pakiet zaufania”. Bank centralny zaczął przepro-
wadzać m.in. operacje repo, które zasilały sektor bankowy w płynność złotową (ramka 5.1.1).

Do zarządzania płynnością w ciągu dnia operacyjnego banki wykorzystywały również kredyt 
techniczny udzielany przez NBP uczestnikom systemu SORBNET w zamian za przeniesienie prawa włas-
ności do skarbowych papierów wartościowych. Od 4 marca 2008 r. listę papierów, które mogą stano-
wić zabezpieczenie tego kredytu, rozszerzono o bony pieniężne i obligacje NBP. Ponadto o 30 minut 
wydłużono terminy udzielania i wykorzystywania kredytu technicznego (jego ostateczna spłata będzie 
następować do godz. 18:00) 26. Wspomniane zmiany powinny ułatwić bankom zarządzanie płynnością 

26  uchwała nr 5/2008 zarządu NBP z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania 
banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski”  (Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 3, poz. 4).

Wykres 5.1.17. Miesięczne obroty netto na rynku lokat międzybankowych w latach 
2007−2008 

Źródło: NBP.
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Wykres 5.1.18. Zadłużenie z tytułu lokat międzybankowych w latach 2005−2008 (dane  
na koniec kwartałów)
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w ciągu dnia operacyjnego i usprawnić rozliczenia płatności międzybankowych. W 2008 r. wyraźnie 
wzrosło wykorzystanie kredytu technicznego. Średnia dzienna wartość kredytu technicznego udzielo-
nego bankom przez NBP wyniosła 14,8 mld zł i była wyższa o 16,2% w porównaniu z 2007 r. (wykres 
5.1.19). zaburzenia w światowym systemie finansowym powodujące w iV kwartale 2008 r. ogranicze-
nie płynności na rynkach instrumentów nominowanych w złotych znalazły odzwierciedlenie w spadku 
wartości klientowskich zleceń międzybankowych realizowanych w NBP. W tym okresie były one niższe 
o 11% w stosunku do wartości obserwowanych w pierwszych trzech kwartałach roku.

DZIałanIa nbP W Ramach „PakIEtU ZaUfanIa”

W celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania krajowego rynku pieniężnego 
NBP przygotował szereg działań zawartych w tzw. Pakiecie zaufania, które zostały ogłoszo-
ne 13 października 2008 r. Celem tych działań było umożliwienie bankom pozyskania środ-
ków złotowych na okresy dłuższe niż jeden dzień, zwiększenie możliwości pozyskiwania 
płynności złotowej przez rozszerzenie listy zabezpieczeń operacji z NBP, a także umożliwie-
nie pozyskania środków walutowych. 

W ramach realizacji pierwszego celu NBP rozpoczął przeprowadzanie zasilających 
operacji typu repo. Transakcje repo były realizowane od 17 października 2008 r. w formie 
operacji dostrajających NBP i umożliwiały bankom pozyskanie finansowania na okres do 
trzech miesięcy, w zamian za papiery wartościowe akceptowane przez NBP. Początkowo 
w operacjach tych mogły uczestniczyć jedynie banki pełniące funkcję Dealera Rynku Pienięż-
nego, jednak od 7 listopada 2008 r. do operacji dostrajających zostały dopuszczone wszyst-
kie banki spełniające warunki niezbędne do uczestniczenia w podstawowych operacjach 
otwartego rynku1. NBP przeprowadzał operacje repo w ramach przetargów bez puli, czyli 
akceptował wszystkie zgłoszone oferty, umożliwiając bankom pozyskanie finansowania 
w wysokości zgłoszonego popytu. Na każdym przetargu ogłaszana była rentowność mini-
malna, po której banki mogły złożyć swoje oferty. Rentowność minimalna była nieznacznie 
wyższa od rentowności podstawowych operacji otwartego rynku NBP (określonej przez 
stopę referencyjną), a jednocześnie niższa od aktualnych stawek WiBOR dla lokat o analo-
gicznym terminie zapadalności. Pierwsze operacje dostrajające repo przeprowadzono 17 
oraz 21 października. W ich wyniku sektor bankowy został zasilony w płynność na okres 
odpowiednio 6 i 14 dni. Następnie 4 i 12 listopada oraz 9 grudnia 2008 r. NBP przeprowadził 
91-dniowe operacje repo. Ostatnia operacja repo w 2008 r. miała miejsce 16 grudnia. Jej 
termin zapadalności wyniósł 28 dni. W sumie w 2008 r. NBP przeprowadził sześć operacji 
repo o wartości 34,33 mld. 

Operacje fx swap były przeprowadzane od 21 października 2008 r. na podstawie 
umów dwustronnych z bankami krajowymi w celu umożliwienia im pozyskania płynności 
walutowej2. Wykorzystanie tego instrumentu wymagało wprowadzenia zmian w Założeniach 
polityki pieniężnej na rok 2008. Równocześnie zawarto porozumienie z Europejskim Bankiem 
Centralnym (6 listopada 2008 r.) oraz Narodowym Bankiem Szwajcarii (7 listopada 2008 r.). NBP 
mógł pozyskiwać franki szwajcarskie od Narodowego Banku Szwajcarii w zamian za euro w trans-
akcjach swap, natomiast EBC udostępnił NBP linię kredytową w formie transakcji repo. W trans-

1 uchwała nr 47/2008 zarządu NBP z dnia 16 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia “Regulaminu 
prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na 
papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” (Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 18, 
poz. 22).

2 uchwała nr 13/2008 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zasad stosowania przez Narodowy Bank 
Polski transakcji walutowych typu swap (Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 16, poz. 20) oraz uchwała nr 46/2008 zarządu Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap (Dz.urz. NBP 
z 2008 r., nr 17, poz. 2 z późn. zm).

Ramka 5.1.1
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Struktura rynku i stawki rynku pieniężnego

W 2008 r. doszło do istotnej zmiany struktury terminowej obrotów na rynku niezabezpie-
czonych lokat międzybankowych. Podobnie jak w poprzednich latach w pierwszych trzech kwar-
tałach 2008 r. w strukturze terminowej obrotów przeważały operacje O/N (prawie 80-procentowy 
udział). Jednak w iV kwartale, ze względu na wspomniany wzrost ryzyka kredytowego kontrahen-
ta i ograniczenie limitów kredytowych, banki nie były skłonne do pożyczania środków pieniężnych 
na dłuższe terminy. W rezultacie aktywność na rynku lokat międzybankowych ograniczyła się 
niemal wyłącznie do transakcji O/N. 

akcjach fx swap z bankami działającymi w Polsce NBP sprzedawał walutę obcą za złote w wymia-
nie początkowej i jednocześnie odkupywał ją w wymianie końcowej w określonej dacie waluty. 
W rezultacie NBP umożliwiał bankom pozyskanie środków w dolarach i euro (od 17 października 
2008 r.) oraz we frankach szwajcarskich (od 17 listopada 2008 r.). Do 7 grudnia 2008 r. NBP 
przeprowadzał operacje fx swap EuR/PlN oraz uSD/PlN z 7-dniowym terminem zapadalności 
każdego dnia, natomiast od 8 grudnia 2008 r. operacje EuR/PlN były przeprowadzane raz w ty-
godniu, w każdy poniedziałek. Bank centralny przeprowadzał dwa rodzaje operacji fx swap CHF/
PlN: 7-dniowe raz w tygodniu oraz 84-dniowe (19 listopada oraz 3 i 17 grudnia 2008 r.).

W ramach działań zawartych w „Pakiecie zaufania” utrzymano emisję 7-dniowych bonów 
pieniężnych jako głównego narzędzia absorpcji nadpłynności, przy czym od 17 października 
2008 r. przetargi na te instrumenty odbywały się bez podawania podaży. W iV kwartale 2008 r. 
NBP przeprowadzał zatem operacje otwartego rynku w dwóch kierunkach – w operacjach pod-
stawowych absorbował płynność, emitując bony pieniężne, a w dostrajających operacjach repo 
zasilał sektor bankowy w płynność. Równoczesne prowadzenie operacji zasilających i absorbują-
cych wynikało z tego, że część banków poszukiwała płynnych środków, a część miała nadwyżki 
płynności. W normalnych warunkach rynek zrównoważyłby popyt z podażą i ewentualną nad-
wyżkę podaży zaabsorbowałby bank centralny. W warunkach kryzysu zaufania dystrybucja płyn-
ności między bankami komercyjnymi była zaburzona, co wymagało interwencji NBP. W ramach 
„Pakietu zaufania” wprowadzono także możliwość przeprowadzania operacji otwartego rynku 
z większą częstotliwością, aby elastycznie reagować na zmiany płynności oraz stabilizować stopę 
POlONiA wokół stopy referencyjnej. W dniach 25 listopada oraz 10 grudnia 2008 r. przeprowa-
dzono takie operacje, polegające na emisji bonów pieniężnych w ramach operacji dostrajających, 
o odpowiednio 3- i 2-dniowym terminie zapadalności. W 2008 r. zmieniono również zasady 
korzystania z kredytu lombardowego. Polegały one na rozszerzeniu listy zabezpieczeń akcepto-
wanych przez NBP o inne (niż papiery skarbowe i papiery emitowane przez NBP) papiery wartoś-
ciowe zdeponowane w KDPW oraz zmniejszeniu wskaźników redukcji wartości zabezpieczenia 
w stosunku do kwoty udzielanego kredytu3. Ponadto umożliwiono bankom składanie depozytu 
walutowego jako zabezpieczenia kredytu refinansowego. 

Przedstawione powyżej działania banku centralnego przyczyniły się do poprawy sytu-
acji banków, łagodząc skutki zaburzeń na rynku pieniężnym. Pod koniec roku banki ciągle 
niechętnie pożyczały wolne środki. Premia za ryzyko kredytowe i koszty finansowania na 
rynku międzybankowym były nadal wysokie. W grudniu 2008 r. NBP ogłosił harmonogram 
operacji otwartego rynku oraz transakcji fx swap na i kwartał 2009 r. Ponadto zapewniono, 
że w kolejnych miesiącach zestaw działań NBP będzie dostosowany do warunków rynkowych 
i zapotrzebowania banków4. 

3 Od dnia 27 października 2008 r. zabezpieczeniem kredytu lombardowego udzielanego przez NBP mogą być również inne dłużne 
papiery wartościowe zdeponowane w KDPW SA, tj. obligacje EBi, listy zastawne, obligacje komunalne i obligacje korporacyjne 
emitentów krajowych. Szczegółowa lista tych papierów publikowana jest na stronie internetowej NBP. uchwała nr 44/2008 
zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski” (Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 16, poz. 19)

4 W 2009 r. NBP zmodyfikował niektóre instrumenty oferowane w „Pakiecie zaufania” (m.in. wydłużył terminy operacji repo  
i fx swap), rozszerzył listę aktywów przyjmowanych jako zabezpieczenie w operacjach repo o nieskarbowe papiery dłużne, które 
są zdeponowane w KDPW, oraz polskie obligacje skarbowe nominowane w euro. Ponadto RPP podjęła decyzję o obniżeniu 
stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt proc., z 3,5% do 3,0%. 
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Niemal w całym 2008 r. stawka SW WiBOR oraz stopy O/N WiBOR i POlONiA27 utrzymywa-
ły się w przedziale wahań wyznaczanym przez stopy NBP - depozytową i lombardową. Wyjątek 
stanowią 28 i 29 kwietnia oraz 31 grudnia 2008 r., gdy stawka O/N WiBOR przekroczyła stopę 
lombardową (wykres 5.1.20). 

Podobnie jak w poprzednich latach oprocentowanie lokat jednodniowych charakteryzowało 
się największą zmiennością. Mierzona odchyleniem standardowym zmienność stawki O/N WiBOR 
wyniosła 53 pkt bazowe, natomiast w przypadku stawki 3M WiBOR było to 37 pkt bazowych. 
z kolei średnie absolutne odchylenie stawki O/N WiBOR od stopy referencyjnej w 2008 r. wyniosło 
30 pkt bazowych (przy przeliczeniu stopy referencyjnej wg bazy 365 dni w roku) i było o 11 pkt 
bazowych wyższe niż w 2007 r. gwałtowny wzrost tego odchylenia (z 17 do 61 pkt bazowych) 
nastąpił w ostatnim kwartale 2008 r. W wyniku wzrostu ryzyka kredytowego kontrahenta banki, 
które miały wolne środki pieniężne, wolały lokować je na rachunkach NBP. W okresie styczeń – 
wrzesień 2008 r. średnia wartość depozytów składanych na koniec dnia w banku centralnym wynio-
sła 0,64 mld zł, natomiast w ostatnich trzech miesiącach roku ukształtowała się na poziomie 3,77 
mld zł. W rezultacie stawki WiBOR przestały odzwierciedlać koszt pozyskania środków na rynku 
międzybankowym, a wiele banków pożyczało środki oprocentowane znacznie powyżej WiBOR.

Uczestnicy i infrastruktura rynku

Podobnie jak w poprzednich latach grupę najbardziej aktywnych uczestników rynku nieza-
bezpieczonych lokat międzybankowych stanowiły banki pełniące funkcję korespondentów banków 
zagranicznych i pośredniczące w ich płatnościach z tytułu transakcji na rynkach instrumentów 
nominowanych w złotych. W 2008 r. zmniejszyła się liczba banków krajowych, które miały nad-
wyżki płynności i mogły dostarczać finansowanie innym bankom za pośrednictwem rynku lokat 
międzybankowych. Na płynność rynku silnie wpływały transakcje kilku dużych banków.

Niezabezpieczone lokaty międzybankowe były zawierane głównie za pośrednictwem broke-
rów głosowych i elektronicznego systemu konwersacyjnego Reuters Dealing Direct. Częste, w po-
równaniu z innymi instrumentami finansowymi, pośrednictwo brokerów głosowych wynikało 
z anonimowości takiego sposobu kontaktowania się uczestników rynku oraz możliwości znalezie-
nia partnerów transakcji switch28. W 2008 r. sporadycznie zawierano transakcje w złotych za 
pośrednictwem uruchomionej w 2005 r. elektronicznej platformy e-MiD. 

27  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.
28  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.

Wykres 5.1.19. Obroty na rachunkach banków w NBP w latach 2007−2008

Źródło: NBP.
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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 walutowe29

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 do 
zarządzania płynnością. Sprzedaż waluty obcej w wymianie początkowej, a następnie jej obowiąz-
kowe odkupienie w wymianie końcowej umożliwiają pozyskanie złotych na czas określony w wa-
runkach transakcji. 

Wielkość i uczestnicy rynku

W 2008 r. średnie dzienne obroty netto na międzybankowym rynku swapów walutowych 
w Polsce zmniejszyły się o 5,5% w porównaniu z 2007 r. i wyniosły 11,3 mld zł (12,0 mld zł 
w 2007 r.). Mimo to swap walutowy pozostał najbardziej płynnym instrumentem krajowego 
rynku pieniężnego. Na krajowym rynku międzybankowym dominowały transakcje z nierezyden-
tami; stanowiły one 85% wartości obrotów (wykres 5.1.21). Podobnie jak w latach poprzednich 
krajowy międzybankowy rynek fx swap charakteryzował się silną koncentracją obrotów. 
W 2008 r. udział pięciu najaktywniejszych banków krajowych w obrotach netto wyniósł 71%. 
Wśród banków krajowych najaktywniejsze były duże podmioty należące do międzynarodowych 
grup bankowych. 

Obserwowane od 2006 r. zahamowanie tendencji wzrostowej wartości obrotów na krajo-
wym rynku fx swap wynikało głównie ze wzrostu aktywności na rynku offshore. Aktywność na 
krajowym rynku swapów walutowych w całym 2008 r. była silnie zróżnicowana. W pierwszych 
trzech kwartałach średnie dzienne obroty netto wyniosły 12,2 mld zł i były nieznacznie wyższe od 
średnich obrotów w 2007 r. istotny spadek płynności na krajowym rynku fx swap nastąpił po 
upadku banku lehman Brothers. W iV kwartale 2008 r. średnie dzienne obroty netto były o 30% 
niższe niż w pierwszych trzech kwartałach 2008 r. i wyniosły 8,6 mld zł. 

29  Wartość obrotów netto na rynku międzybankowym oraz klientowskim mogą różnić się od tych prezentowanych 
w poprzednich edycjach opracowania ze względu na korektę danych wynikającą ze zmian w grupie banków przekazują-
cych informacje do NBP. 

Wykres 5.1.20. Stawki WIBOR, stopy NBP: depozytowa, lombardowa i referencyjna w latach 
2007−2008

Źródło: NBP i Thomson Reuters.
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Na wielkość obrotów na krajowym rynku swapów walutowych w iV kwartale 2008 r. wpłynął 
przede wszystkim kryzys finansowy oraz związany z nim odwrót inwestorów zagranicznych z krajów 
emerging markets30. Banki zagraniczne powszechnie wykorzystują transakcje fx swap m.in. do finan-
sowania pozycji na rynku krajowych obligacji skarbowych. W tym celu nierezydent pozyskuje złote, 
najczęściej w transakcji T/N swap, oraz odnawia pożyczkę aż do zakończenia inwestycji. Kryzys finan-
sowy oraz związany z nim wzrost awersji do ryzyka spowodowały wycofywanie się inwestorów 
zagranicznych z krajowego rynku obligacji skarbowych, co odzwierciedla zmiana wartości portfela 
obligacji skarbowych będących w posiadaniu nierezydentów31. Do spadku obrotów na rynku swa-
pów walutowych przyczyniło się zmniejszenie zaufania między bankami, które przejawiało się nie-
chęcią do zawierania transakcji i ograniczeniem limitów kredytowych, wzajemnie nakładanych na 
siebie przez te instytucje. Ponadto znaczne podwyższenie kosztu pozyskania złotych w transakcjach 
fx swap, objawiające się wzrostem spreadu bid-ask (wykres 5.1.22), sprawiło, że część banków zagra-
nicznych zaczęła pozyskiwać złote bezpośrednio na rynku kasowym32. 

Transakcje fx swap z udziałem złotego były zawierane także na rynku offshore, przy czym 
obroty na tym rynku były prawie czterokrotnie wyższe niż na rynku krajowym. Średnie dzienne 
obroty netto ogółem na rynku offshore wyniosły w kwietniu 2008 r. 13,4 mld uSD, natomiast 
w październiku 2008 r. 7,0 mld uSD33. Tak silny spadek obrotów był w dużym stopniu wywołany 
silnym zmniejszeniem aktywności niebankowych instytucji finansowych, a wiec głównie funduszy 
hedgingowych, które najczęściej używają swapów walutowych w strategiach carry trade do spe-
kulacji na rynku złotego. 

zaburzenia w funkcjonowaniu rynków swapowych nie były specyficzne dla rynku złotego. 
Wystąpiły również na rynkach walut innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz na rynkach 
bazowych, gdzie wiele instytucji finansowych miało trudności z pozyskaniem finansowania w do-
larach34. Na przykład na londyńskim rynku swapów walutowych średnia dzienna wartość transak-
cji EuR/uSD wyniosła w październiku 2008 r. około 255 mld uSD i była o 20% mniejsza niż 

30  Capital flows and emerging market economies, Committee on the global Financial System Papers, nr 33, January 
2009, Basel, Bank for international Settlements, s. 111. 
31  Na koniec grudnia 2008 r. zaangażowanie nierezydentów na rynku obligacji skarbowych wyniosło 55,3 mld zł i było 
mniejsze w porównaniu z grudniem 2007 r. o 25,8% (tj. o 19,2 mld zł).
32  EU10 Regular Economic Report, The Word Bank, February 2009, s. 24. 
33  Dane dotyczące rynku offshore złotego oraz londyńskiego rynku swapów walutowych zamieszczone w niniejszym 
rozdziale pochodzą z Banku Anglii i są dostępne na stronie internetowej www.bankofengland.co.uk/markets/forex/
fxjsc/. 
34  From turmoil to crisis: dislocations in the FX swap market before and after the failure of Lehman Brothers, BiS 
Working Papers, nr 285, July 2009, Basel, Bank for international Settlements, s. 6.

Wykres 5.1.21. Miesięczne obroty netto na międzybankowym rynku swapów walutowych 
w Polsce w latach 2005−2008

uwaga: obroty netto – miesięczna wartość nominalnych kwot transakcji po wyeliminowaniu efektu podwójnej sprawozdawczości. 
Przedstawione wartości obejmują jedynie te transakcje, w których jedną z walut był złoty. 

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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w kwietniu 2008 r. W takich warunkach banki centralne m.in. w strefie euro, Szwajcarii, a także 
w Polsce i na Węgrzech podjęły wiele działań mających na celu zasilenie banków w płynność walu-
tową. NBP w ramach „Pakietu zaufania” zaczął przeprowadzać transakcje swap na parach walu-
towych EuR/PlN, uSD/PlN oraz CHF/PlN (ramka 5.1.1). Możliwość pozyskania walut obcych z ban-
ków centralnych ułatwiała bankom zarządzanie płynnością walutową oraz umożliwiała zabezpie-
czanie się przed ryzykiem związanym z aktywami nominowanymi w walutach obcych. 

W 2008 r. obroty na rynku klientowskim były wciąż relatywnie małe w porównaniu z obro-
tami na rynku międzybankowym. Średnia dzienna wartość transakcji zawieranych przez banki 
działające w Polsce z krajowymi podmiotami niebankowymi wyniosła w 2008 r. około 200 mln zł. 
Relatywnie małą aktywność w tym segmencie rynku fx swap spowodowało m.in. to, że krajowe 
podmioty niebankowe zabezpieczają się przed ryzykiem walutowym głównie za pomocą transak-
cji outright forward lub transakcji opcyjnych a nie, jak banki, zawierając syntetyczne transakcje 
terminowe polegające na złożeniu fx swap i transakcji kasowej. istotną grupę podmiotów nieban-
kowych nadal stanowili klienci private banking, wykorzystujący syntetyczne transakcje forward do 
spekulacji na rynku złotego.

Struktura rynku

W poprzednich latach operacje wymiany uSD/PlN zdecydowanie przeważały w strukturze 
walutowej obrotów na krajowym rynku fx swap. Jednak w 2008 r. struktura ta istotnie się zmieni-
ła. W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. udział pary walutowej uSD/PlN wyniósł 80%, nato-
miast w czwartym kwartale 2008 r. spadł do 48%. z kolei udział transakcji EuR/PlN w obrotach 
na krajowym rynku fx swap wzrósł w tym okresie z 19% do 50% (wykres 5.1.23). Na rynku  
offshore również doszło do zmiany struktury walutowej obrotów. W kwietniu 2008 r. udział ope-
racji wymiany uSD/PlN wyniósł 91%, natomiast w październiku spadł do 74%. W tym samym 
okresie udział operacji wymiany EuR/PlN wzrósł z 9% do 26%.

zmiana struktury walutowej była rezultatem zaburzeń na międzynarodowym rynku pienięż-
nym, w wyniku których znacznie wzrósł koszt pozyskania walut obcych. Przed nasileniem się kry-
zysu finansowego banki zabezpieczały się przed ryzykiem wynikającym z posiadanych aktywów 
nominowanych w walutach obcych (np. kredytów mieszkaniowych), wykorzystując rynek CiRS lub 
fx swap, na którym pożyczały walutę obcą w zamian za złote. Banki krajowe standardowo wyko-
rzystywały transakcje fx swap uSD/PlN do pozyskania uSD, a następnie przeprowadzały transakcje 
fx swap uSD/CHF lub EuR/uSD w celu pozyskania franków szwajcarskich lub euro. Był to najbar-
dziej efektywny sposób pozyskania wspomnianych walut obcych, ponieważ bezpośrednia wymia-
na złotych w transakcjach fx swap CHF/PlN lub EuR/PlN wiązała się z wyższym kosztem (mniejsza 
płynność rynków). Po nasileniu się kryzysu finansowego we wrześniu 2008 r., które doprowadziło 
do istotnego spadku płynności na rynkach bazowych, doszło do większego wzrostu kosztu pozy-
skania finansowania w dolarach niż w euro lub frankach szwajcarskich. W rezultacie krajowe ban-

Wykres 5.1.22. Bid-ask spread na rynku jednotygodniowych swapów walutowych  
EUR/PLN w latach 2006−2008

Źródło: Thomson Reuters.
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ki zaczęły coraz częściej pozyskiwać waluty obce, przeprowadzając bezpośrednie transakcje fx 
swap CHF/PlN lub EuR/PlN. Ponadto wiele krajowych banków otrzymało finansowanie w walutach 
obcych od banków matek, mających siedziby w krajach strefy euro i korzystających z operacji zasi-
lających EBC. 

Na rynku klientowskim w Polsce również doszło do zmiany struktury walutowej operacji fx 
swap. Transakcje uSD/PlN stanowiły 53% obrotów zarejestrowanych w 2008 r. (63% w 2007 r.). 
udział pary walutowej EuR/PlN wyniósł około 43%. 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 przez niektóre przedsiębiorstwa przepływów 
finansowych z handlu zagranicznego, 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 2008 r. 4,5 mld zł i były to głównie trans-
akcje wymiany EuR/uSD, CHF/uSD i CHF/EuR. 

Podobnie jak w poprzednich latach w strukturze terminowej obrotów na krajowym rynku fx 
swap złotego dominowały operacje o terminie zapadalności do siedmiu dni włącznie, jednak ich udział 
spadł na korzyść transakcji o dłuższych terminach zapadalności (wykres 5.1.24). zmiana struktury 
terminowej nastąpiła po nasileniu się światowego kryzysu finansowego. udział transakcji o terminie 
zapadalności do siedmiu dni włącznie wyniósł 86,8% w 2007 r. oraz 86,2% w okresie od i do iii 

Wykres 5.1.24. Struktura terminowa obrotów na rynku swapów walutowych w  Polsce 
w latach 2007−2008

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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Wykres 5.1.23. Struktura walutowa obrotów na krajowym międzybankowym rynku fx swap 
w Polsce w latach 2007−2008

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji.
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kwartału 2008 r., natomiast w iV kwartale 2008 r. spadł do 75,9%. Swapy jednodniowe – T/N i O/N 
– są najczęściej wykorzystywane przez banki zagraniczne do pozyskania złotych na inwestycje na 
krajowym rynku kapitałowym. Codzienne odnawianie transakcji fx swap daje inwestorom dużą ela-
styczność finansowania pozycji w papierach wartościowych, a jednocześnie pozwala na zabezpiecze-
nie się przed ryzykiem walutowym. Jak wspomniano, w 2008 r. inwestorzy zagraniczni sprzedawali 
krajowe papiery skarbowe, co przyczyniło się do spadku obrotów fx swap o krótkich terminach zapa-
dalności. Dodatkowo zwiększenie udziału operacji o terminie zapadalności powyżej miesiąca mogło 
wynikać z istotnego wzrostu dynamiki udzielanych kredytów hipotecznych nominowanych w walu-
tach obcych dla gospodarstw domowych. Jak wspomniano, banki krajowe zabezpieczają się przed 
ryzykiem walutowym wynikającym z tych kredytów m.in. przez odnawianie transakcji fx swap i w tym 
wypadku preferują operacje o terminach zapadalności dłuższych niż kilka dni. Na rynku offshore 
również nastąpiła zmiana struktury terminowej obrotów, polegająca na spadku udziału transakcji 
o zapadalności do siedmiu dni – z 86% w kwietniu 2008 r. do 77% w październiku 2008 r.

Infrastruktura rynku

uczestnicy krajowego międzybankowego rynku fx swap uzgadniali warunki transakcji głów-
nie za pomocą elektronicznego systemu konwersacyjnego Reuters Dealing Direct oraz przez tele-
fon. Ponadto do kojarzenia ofert wykorzystywano brokerów głosowych oraz automatyczną plat-
formę Reuters Forward Matching. 

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-
dzybankowych. Ryzyko to wynika bowiem głównie ze zmienności cen papierów wartościowych 
stanowiących zabezpieczenie35. z tego względu w transakcjach warunkowych można pozyskiwać 
środki taniej niż za pomocą tradycyjnych lokat międzybankowych. Ponadto transakcje warunkowe 
umożliwiają zarządzanie płynnością w sytuacji zaburzeń na rynku pieniężnym i ograniczonych limi-
tów na ryzyko kredytowe kontrahentów, 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 instrumen-
tów 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 na podstawie standardowej umowy ramowej36 mają niemal 
identyczną naturę ekonomiczną i powinny być tak samo wykazywane w księgach banków (zgodnie 
z MSR 39 strona pozyskująca środki powinna nadal ujmować w swoich aktywach papiery wartoś-
ciowe stanowiące zabezpieczenie tych transakcji). Ponadto w przypadku obu typów operacji 
z podmiotami niebankowymi obowiązuje zerowa stawka rezerwy obowiązkowej. O występowaniu 
tych dwóch typów transakcji warunkowych decydują przede wszystkim istniejące w wielu instytu-
cjach odmienne dokumentacje prawne, na podstawie których dealerzy zawierają transakcje, oraz 
różnice w przekazywaniu pożytków, substytucji zabezpieczenia i jego ewidencji w depozytach. 

Wielkość rynku

W 2008 r. zahamowany został obserwowany od kilku lat systematyczny rozwój rynku trans-
akcji warunkowych. ze względu na wspomniane zmiany warunków funkcjonowania krajowych 
instytucji finansowych, w szczególności banków, w analizie rozwoju rynku transakcji warunkowych 

35  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 w przypadku upadłości kontrahenta może być przyczyną nieefektywności 
zabezpieczenia. 
36  Na krajowym rynku pieniężnym niektóre banki zawierają transakcje SBB/BSB bez standardowej umowy ramowej 
wzorowanej na Global Master Repurchase Agreement. Takie operacje są określane jako undocumented BSB i w rzeczywi-
stości są dwiema odrębnymi transakcjami: kupna i sprzedaży papierów wartościowych. 
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należy wyróżnić dwa okresy. W trzech pierwszych kwartałach 2008 r., w których krajowy rynek 
pieniężny funkcjonował bez większych zakłóceń, średnia dzienna wartość transakcji repo i SBB 
wyniosła 8,4 mld zł i była o około 8% mniejsza w porównaniu z 2007 r. (wykres 5.1.25). Nadal 
dominowały operacje SBB/BSB (95% obrotów netto). Spadek obrotów na krajowym rynku trans-
akcji warunkowych w tym okresie wynikał z mniejszej skali operacji SBB, za pomocą których nie-
bankowe instytucje finansowe lokują przejściowe nadwyżki środków. Krajowy rynek repo z dzien-
nymi obrotami netto poniżej 1 mld zł nadal był jednak słabo rozwinięty. Na rynku międzybanko-
wym transakcje warunkowe były zawierane sporadycznie (ich średnia dzienna wartość nadal 
kształtowała się na poziomie 2,3 mld zł). 

istotne zmiany na krajowym rynku transakcji warunkowych nastąpiły w iV kwartale 2008 r. 
Problemy z pozyskiwaniem środków na rynku lokat międzybankowych spowodowały wzrost zain-
teresowania transakcjami warunkowymi, szczególnie ze strony banków. W iV kwartale 2008 r. 
średnie dzienne obroty na rynku operacji warunkowych wyniosły 10,2 mld zł, przy czym wartość 
międzybankowych operacji repo i SBB wzrosła o 70% w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami. 
Jednak skala tych operacji (około 3,9 mld zł) była nadal zbyt mała, by zneutralizować skutki ogra-
niczonej płynności na rynku niezabezpieczonych lokat. Wydaje się, że zaburzenia na krajowym ryn-
ku pieniężnym z pewnością nie byłyby tak dotkliwe, gdyby w Polsce istniał dobrze rozwinięty mię-
dzybankowy rynek transakcji repo. Potwierdzają to doświadczenia banków ze strefy euro. Kryzys 
zaufania spowodował, że w 2008 r. aktywność na rynku transakcji repo koncentrowała się na krót-
koterminowych operacjach zabezpieczonych papierami wartościowymi o niskim ryzyku, ale rynek 
ten nadal umożliwiał pozyskanie środków37. istotnie wzrosła bowiem wartość transakcji tri-party 
repo, w których ryzyko kredytowe kontrahenta jest znacznie zredukowane ze względu na pośred-
nictwo centralnego kontrpartnera. Świadczą o tym m.in. wyraźnie wyższe obroty na rynku gC 
Polling organizowanym przez Eurex Repo38. Do stworzenia efektywnego rynku transakcji warun-
kowych w Polsce konieczne są zmiany regulacji podatkowych, wprowadzenie do powszechnego 
użytku umowy ramowej, spełniającej standardy rozwiniętych rynków finansowych oraz ujednoli-
cenie ewidencji tych transakcji w depozytach papierów wartościowych�9.

Uczestnicy rynku

Na polskim rynku pieniężnym przeważały transakcje warunkowe, w których kontrahentami 
były krajowe instytucje niebankowe (wykres 5.1.26). W okresie styczeń – wrzesień 2008 r. udział 
operacji międzybankowych w obrotach netto na krajowym rynku transakcji warunkowych nie zmie-

37  Szerzej w: D. Hördal, M. R. King, Developments in repo markets during the financial turmoil, „BiS Quarterly Review”, 
December 2008, Basel, Bank for international Settlements.
38  informacje na temat tego rynku są dostępne na stronie internetowej www.eurexrepo.com. 
39  Bariery rozwoju międzybankowego rynku transakcji warunkowych w Polsce zostały szczegółowo omówione w po-
przednich edycjach opracowania.

Wykres 5.1.25. Miesięczne obroty netto na rynkach SBB/BSB i repo w latach 2005−2008

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych NBP, MF oraz sprawozdawczości banków pełniących 
funkcję DRP.
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nił się istotnie w porównaniu z 2007 r. i wyniósł 27%. W iV kwartale 2008 r., gdy banki wyraźnie 
zwiększyły aktywność na rynku repo i SBB/BSB, udział operacji międzybankowych wzrósł do 38%.

Większość banków traktowała transakcje warunkowe jako instrument wzbogacający ich 
ofertę depozytową, a nie jako narzędzie 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. Międzybankowy rynek trans-
akcji warunkowych był nadal słabo rozwinięty. Wynikało to m.in. stąd, że w niektórych bankach 
portfele skarbowych papierów wartościowych były zbyt małe, by mogły być wykorzystywane 
w płynnościowych transakcjach repo, a także braku odpowiedniej dokumentacji prawnej transak-
cji warunkowych oraz wypracowanych procedur zarządzania instrumentami finansowymi jako 
zabezpieczeniem transakcji z innymi podmiotami. 

W operacjach między bankami dominowały transakcje SBB/BSB (około 95-procentowy 
udział). W iV kwartale 2008 r., w szczególności w październiku, w okresie największych zaburzeń 
na rynku lokat międzybankowych, obserwowano jednak istotny wzrost operacji repo (stanowiły 
one 13% obrotów na międzybankowym rynku transakcji warunkowych). Wysoki udział transakcji 
SBB/BSB w obrotach na krajowym rynku międzybankowym miał kilka przyczyn. Banki nie stoso-
wały jednolitej dokumentacji prawnej transakcji repo, a część operacji SBB/BSB nadal zawierano 
bez standardowej umowy ramowej. Ponadto BgK, za którego pośrednictwem Ministerstwo  
Finansów lokuje środki na rynku pieniężnym, przeprowadzał z bankami pełniącymi funkcję DSPW 
transakcje BSB. 

ze względu na zmiany składu portfela inwestycyjnego i terminy rozliczeń transakcji nie-
bankowe instytucje finansowe często dysponują dużymi przejściowymi nadwyżkami środków. Fun-
dusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń oraz fundusze emerytalne lokowały te nadwyżki w ban-
kach, zawierając m.in. krótkoterminowe transakcje warunkowe, głównie ze względu na małe ryzy-
ko kredytowe takich operacji. W 2008 r. średnia dzienna wartość transakcji z podmiotami nie-
bankowymi wyniosła 6,15 mld zł i była niższa o około 10% w porównaniu z 2007 r. Spadek aktyw-
ności w tym segmencie rynku wynikał ze zmniejszenia aktywów funduszy inwestycyjnych oraz 
spadku wartości transakcji zawieranych przez niebankowe instytucje finansowe na krajowym ryn-
ku kapitałowym. Średnia dzienna wartość zabezpieczonych lokat składanych przez działające 
w Polsce niebankowe instytucje finansowe wyniosła w 2008 r. około 5,1 mld zł, z czego 36% sta-
nowiły operacje funduszy inwestycyjnych (45% w 2007 r.). Większość obrotów na rynku klien-
towskim (około 80%) stanowiły operacje SBB/BSB. Wynikało to m.in. z wątpliwości prawnych co 
do możliwości wykorzystywania transakcji repo przez niektóre niebankowe instytucje finansowe 
oraz rzadkiego wykorzystywania standardowych umów ramowych w transakcjach repo. 

Wykres 5.1.26. Miesięczne obroty netto na międzybankowym i klientowskim rynku transakcji 
warunkowych w latach 2005−2008

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych NBP, MF oraz sprawozdawczości banków pełniących 
funkcję DRP.
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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 2008 r. udział przedsiębiorstw w obrotach netto na rynku klientowskim wyniósł oko-
ło 5%. Mało aktywni na krajowym rynku transakcji warunkowych byli także nierezydenci. Operacje 
z bankami zagranicznymi były zawierane bardzo rzadko i stanowiły około 3% zarejestrowanych 
obrotów. Banki zagraniczne znacznie częściej dokonywały transakcji repo zabezpieczonych obli-
gacjami skarbowymi nominowanymi w złotych na rynku londyńskim. 

Struktura rynku

Na krajowym rynku repo i SBB/BSB dominowały operacje, w których zabezpieczenie stano-
wiły obligacje skarbowe (wykres 5.1.27). W 2008 r. wzrósł udział bonów skarbowych w strukturze 
zabezpieczeń, w szczególności operacji SBB/BSB. Wynikało to ze wzrostu emisji bonów skarbo-
wych i związanego z tym zwiększenia portfeli tych instrumentów w bankach (z 11,5 mld zł na 
koniec 2007 r. do 38,1 mld zł). Bony skarbowe nadal wykorzystywano jednak głównie jako zabez-
pieczenie kredytu technicznego i lombardowego w NBP. W 2008 r. sporadycznie zawierano trans-
akcje pod zastaw nieskarbowych instrumentów dłużnych.

Struktura terminowa transakcji warunkowych na rynku pieniężnym w Polsce była ściśle zwią-
zana z głównym celem ich wykorzystania. Fundusze inwestycyjne i inne 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 (ponad 90% obrotów netto, z czego co najmniej połowę stanowiły operacje 
jednodniowe)40. Na krajowym rynku operacji warunkowych sporadycznie zawierano transakcje 
o terminie zapadalności powyżej jednego miesiąca (mniej niż 1% obrotów netto), które najczęściej 
wykorzystuje się w strategiach arbitrażowych. 

Infrastruktura rynku

Transakcje repo i SBB/BSB były zawierane głównie na nieregulowanym rynku pozagiełdo-
wym. Kontrahenci ustalali warunki transakcji w systemie konwersacyjnym Reuters Dealing Direct, 
telefonicznie lub korzystając z pośrednictwa brokerów głosowych. Operacje warunkowe zabezpie-
czone papierami skarbowymi mogły być także przeprowadzane na elektronicznej platformie MTS 
Poland. W 2008 r. średnia dzienna wartość transakcji zabezpieczonych obligacjami skarbowymi 
zawartych na tej platformie wyniosła około 65 mln zł, co stanowiło około 2% obrotów netto na 
międzybankowym rynku transakcji warunkowych. 

40  Dane szacunkowe. W systemach depozytowych operacje SBB/BSB traktuje się jako dwie oddzielne transakcje i dlate-
go trudno jest uzyskać całościowe, jednolite dane o strukturze terminowej transakcji warunkowych.

Wykres 5.1.27. Struktura zabezpieczeń transakcji warunkowych w Polsce w latach 
2005−2008

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych w NBP, MF oraz sprawozdawczości banków pełniących 
funkcję DRP.
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5.2. Rynek kapitałowy

5.2.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku kapitałowego

W 2008 r. najważniejszymi segmentami rynku kapitałowego w Polsce były rynek akcji oraz 
rynek obligacji skarbowych. Rynek pozaskarbowych instrumentów dłużnych był nadal słabo  
 rozwinięty.

W 2008 r. rozwój rynku akcji na gPW był determinowany przez nasilający się globalny kryzys 
finansowy. Jego skutkiem był dalszy odpływ kapitału z rynków akcji, odzwierciedlony silnym spad-
kiem cen tych instrumentów. W 2008 r. indeks Wig spadł o 51,1%. z powodu spadków cen akcji 
kapitalizacja spółek krajowych zmniejszyła się o 47,6% i na koniec grudnia wyniosła 267,4 mld zł. 
Mimo to rynek akcji pozostał największym segmentem krajowego rynku kapitałowego pod wzglę-
dem wartości instrumentów znajdujących się w obrocie (tabela 5.2.1).

Drugim najważniejszym segmentem pozostawał rynek obligacji skarbowych. Pozostałe seg-
menty rynku papierów dłużnych nadal były słabo rozwinięte. Spadek tempa wzrostu zadłużenia 
Skarbu Państwa z tytułu obligacji skarbowych wiązał się głównie ze zmianą polityki emisyjnej 
Ministerstwa Finansów i zwiększeniem roli bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb pożycz-
kowych państwa. W 2008 r. znacznie zmniejszyło się zaangażowanie nierezydentów na krajowym 
rynku obligacji skarbowych.

Wartość zadłużenia przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i banków z tytułu 
emisji długoterminowych papierów dłużnych nieznacznie wzrosła w porównaniu z 2007 r., ale 
pozostawała na niskim poziomie. Banki hipoteczne przeprowadziły kilka emisji listów zastawnych, 
ale wielkość tego rynku także była niewielka. Na koniec 2008 r. w obrocie nadal znajdowały się 
obligacje NBP o wartości 7,8 mld zł.

5.2.2. Rynek długoterminowych papierów dłużnych

5.2.2.1. Obligacje skarbowe

Wielkość rynku

Obligacje skarbowe są głównym instrumentem finansowania zadłużenia Skarbu Państwa. 
W 2008 r. ich wartość w obiegu wzrosła o 2,3% w porównaniu z końcem 2007 r. i na koniec grud-

Tabela 5.2.1. Wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego w latach 2005−2008 
(w mld zł)

2005 2006 2007 2008

Instrumenty dłużne 302,9 345,4 389,3 400,5

Obligacje rynkowe SP 278,4 317,0 350,9 360,8

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 8,9 9,8 15,8 16,0

Obligacje komunalne 3,3 3,8 4,1 4,5

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

Listy zastawne 1,8 1,7 2,4 2,9

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

Instrumenty udziałowe – akcje 424,9 635,9 1 080,3 465,1

uwaga: w przypadku instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona jest wartością tych 
instrumentów w obiegu, a w przypadku instrumentów udziałowych − kapitalizacją spółek krajowych i zagranicznych notowanych na 
głównym rynku gPW.
1 Dane obejmują wyemitowane przez banki działające w Polsce obligacje i bankowe papiery wartościowe nominowane w złotych 
i walutach obcych, obligacje Europejskiego Banku inwestycyjnego oraz obligacje instytucji kredytowych z uE kierowane na rynek 
krajowy.

Źródło: opracowanie NBP podstawie danych MF, NBP, gPW, Fitch Polska.
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nia wyniosła 369,0 mld zł. W analizowanym okresie zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu emisji 
obligacji skarbowych rosło wolniej niż zadłużenie krajowe (13,6%), m.in. ze względu na ponad-
dwukrotne zwiększenie wartości bonów skarbowych w obiegu, oraz wolniej niż zadłużenie zagra-
niczne, na które silnie wpływało osłabienie kursu złotego (przy założeniu stałego kursu euro zadłu-
żenie zagraniczne wzrosło o 6,1%). 

Rynek obligacji skarbowych był największym segmentem krajowego rynku papierów dłuż-
nych. Na koniec 2008 r. udział rynkowych obligacji skarbowych w całym rynku długoterminowych 
papierów dłużnych wyniósł 89,9%. Dominacja ta wynikała zarówno ze skali potrzeb pożyczkowych 
Skarbu Państwa, jak i z niskiego stopnia rozwoju pozostałych segmentów krajowego rynku instru-
mentów dłużnych. W strefie euro, gdzie rynek nieskarbowych papierów dłużnych jest znacznie 
lepiej rozwinięty, udział obligacji skarbowych w rynku papierów dłużnych na koniec 2008 r.  
wyniósł 40,7%41.

Struktura rynku 

Podobnie jak w poprzednich latach podstawowym instrumentem finansowania potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa były instrumenty o stałym oprocentowaniu, lecz ich udział 

41  Obliczono na podstawie danych ECB dostępnych na stronie internetowej www.ecb.int/stats/money/securities/debt/.

Tabela 5.2.2. Zadłużenie Skarbu Państwa w latach 2005−2008 (w mld zł, wg stanów na koniec 
okresów)

2005 2006 2007 2008

Zadłużenie Skarbu Państwa 440,2 478,5 501,5 569,9

I. Zadłużenie krajowe 315,5 352,3 380,4 420,2

1. Dług z tytułu papierów skarbowych 312,0 350,5 380,2 419,4

1.1. Bony skarbowe 24,4 25,8 22,6 50,4

1.2. Obligacje skarbowe 287,6 324,7 357,6 369,0

1.2.1. Obligacje rynkowe 278,4 317,0 350,9 360,8

1.2.2. Obligacje oszczędnościowe 8,6 7,2 6,3 7,9

1.2.3. Obligacje nierynkowe 0,6 0,5 0,4 0,3

uwaga: kategoria „Obligacje nierynkowe” obejmuje obligacje restrukturyzacyjne wyemitowane w latach 1993–1994, przeznaczone 
na zwiększenie funduszy własnych i rezerw 10 banków, oraz obligacje z 1996 r., których emisja miała na celu zwiększenie funduszy 
własnych BgŻ. Na koniec 2008 r. w obiegu pozostały tylko te drugie obligacje.

Źródło: MF.

Wykres 5.2.1. Struktura obligacji skarbowych w obiegu w latach 2005−2008 (wg stanów 
zadłużenia na koniec okresów)

Źródło: MF.
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w strukturze zadłużenia z tytułu obligacji skarbowych ponownie się obniżył (tabela 5.2.2.).  
W krajach strefy euro obligacje o stałym oprocentowaniu również dominują w finansowaniu 
zadłużenia budżetów państw (w 2008 r. ich udział wyniósł 90,6%)42. 

Wśród obligacji o stałym oprocentowaniu dominowały papiery 5- i 10-letnie przeznaczone 
głównie dla inwestorów instytucjonalnych. Kontynuowanie przez Ministerstwo Finansów strategii 
emisyjnej, polegającej na wydłużaniu okresów, na jakie emitowane są obligacje skarbowe, spowo-
dowało zmiany struktury terminowej instrumentów pozostających w obiegu (tabela 5.2.3). zmniej-
szyło się znaczenie dwuletnich obligacji zerokuponowych, w strukturze zadłużenia wzrósł nato-
miast udział obligacji 20-letnich. W rezultacie średni okres do wykupu rynkowych obligacji skar-
bowych wydłużył się z 4,59 roku na koniec 2007 r. do 4,76  roku na koniec 2008 r. 

W 2008 r. tempo wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji o zmiennym opro-
centowaniu wyniosło 3,2% i było zbliżone do przyrostu zadłużenia z tytułu obligacji skarbowych 
ogółem. W rezultacie udział obligacji o zmiennym oprocentowaniu w strukturze obligacji skarbo-
wych pozostał w 2008 r. na niezmienionym poziomie. W strukturze terminowej obligacji o zmien-
nym oprocentowaniu utrzymywały się tendencje z poprzednich lat. zwiększył się udział papierów 
o najdłuższym pierwotnym okresie do wykupu – obligacji 10-letnich – zmniejszył się natomiast 
udział obligacji o krótszych terminach do wykupu: trzy- i siedmioletnich (tabela 5.2.4).

Podobnie jak w poprzednich latach dynamicznie rozwijał się segment rynkowych obligacji 
indeksowanych do inflacji. W 2008 r. ich wartość wzrosła o 31,7% i na koniec grudnia wyniosła 
10,8 mld zł. Na koniec 2008 r. obligacje indeksowane do inflacji stanowiły jednak zaledwie 2,9% 

42  Obliczono na podstawie danych ECB dostępnych na stronie internetowej www.ecb.int/pub/pdf/mobu/.

Tabela 5.2.3. Struktura zadłużenia SP z tytułu obligacji rynkowych o stałym oprocentowaniu 
w latach 2006−2008 (wg stanów na koniec okresów)

Rodzaj obligacji wg pierwotnego 
terminu do wykupu

Wartość obligacji (w mld zł) Struktura obligacji (w %)

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Obligacje 2-letnie zerokuponowe 52,5 38,3 24,8 19,3 13,2 8,4

Obligacje 5-letnie hurtowe 88,1 105,3 105,9 32,4 36,4 35,9

Obligacje 10-letnie 112,5 122,3 135,9 41,5 42,3 46,0

Obligacje 20-letnie 13,4 18,4 23,3 4,9 6,4 7,9

Obligacje 30-letnie – 1,0 1,4 – 0,3 0,5

Obligacje 5-letnie detaliczne 2,7 1,4 1,1 1,0 0,5 0,4

Obligacje 10-letnie skonwertowane 2,6 2,6 2,6 0,9 0,9 0,9

Ogółem 271,8 289,3 295,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: MF.

Tabela 5.2.4. Struktura zadłużenia SP z tytułu obligacji rynkowych o zmiennym oprocentowa-
niu w latach 2006−2008

Rodzaj obligacji wg pierwotnego 
terminu do wykupu

Wartość obligacji (w mld zł) Struktura obligacji (w %)

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Obligacje 3-letnie detaliczne 2,8 2,3 1,3 7,3 4,4 2,4

Obligacje 3-letnie hurtowe 4,6 – – 11,8 – –

Obligacje 7-letnie hurtowe 19,6 19,7 19,7 50,7 36,9 35,7

Obligacje 10-letnie hurtowe 11,0 30,5 33,3 28,3 57,3 60,5

Emisje typu private placement 0,8 0,8 0,8 1,9 1,4 1,4

Ogółem 38,8 53,3 55,1 100,0 100,0 100,0

Źródło: MF.



200

5

Rynki finansowe

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

obligacji rynkowych pozostających w obiegu na rynku krajowym. W 2008 r. oprócz 12-letnich 
obligacji indeksowanych do inflacji43 wprowadzone zostały do obiegu nowe obligacje 15-letnie. 
Wartość ich emisji wyniosła 453 mln zł i prawie w całości zostały wykupione przez inwestorów 
krajowych. głównymi podmiotami inwestującymi w obligacje indeksowane do inflacji byli w 2008 r. 
krajowi inwestorzy instytucjonalni: fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne oraz, w mniej-
szym stopniu zakłady ubezpieczeniowe. udział podmiotów zagranicznych w strukturze nabywców 
tych obligacji kształtował się w 2008 r. na poziomie około 40%.

Po kilkuletnim spadku zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi44 w 2008  r. wzrosło 
zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu emisji tych papierów (tabela 5.2.5). Papiery te były nabywane 
prawie w całości przez krajowe osoby fizyczne, które na koniec 2008 r. zgromadziły 98,1% obligacji 
oszczędnościowych. Wzrost popytu na obligacje oszczędnościowe spowodowały m.in. spadki cen akcji 
na gPW i związane z nimi wycofywanie środków z funduszy inwestycyjnych. Wzrostowi zainteresowa-
nia tymi obligacjami sprzyjało też rosnące oprocentowanie instrumentów z nowych emisji.

Rynek pierwotny

Rok 2008 był drugim z kolei rokiem, w którym spadła wartość emisji obligacji krajowych, co 
wynikało ze zmniejszenia emisji obligacji hurtowych (wykres 5.2.2). Wartość emisji obligacji detalicz-
nych wzrosła bowiem po kilkuletnim okresie spadków. O ile w 2007 r. główną przyczyną zmniejsze-
nia emisji obligacji skarbowych był spadek deficytu budżetowego, o tyle w 2008 r. spadek ten był 
spowodowany wzrostem finansowania krajowego deficytu budżetowego bonami skarbowymi. 

W 2008 r. nie zaszły istotne zmiany w organizacji rynku pierwotnego obligacji skarbowych. 
Forma emisji zależała od rodzaju instrumentu. Obligacje rynkowe o charakterze hurtowym były 
oferowane Dealerom Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) w trybie przetargów obsługi-
wanych przez NBP. Sprzedaż rynkowych obligacji detalicznych oraz obligacji oszczędnościowych 
przeprowadzano za pośrednictwem sieci oddziałów banku PKO BP. Oprócz wyżej wymienionych 
form emisji w 2008 r. Ministerstwo Finansów organizowało specjalne przetargi obligacji skarbo-
wych przeznaczonych dla otwartych funduszy emerytalnych. W ten sposób Skarb Państwa spłacał 
przejęte od zuS zobowiązania z tytułu składek nieprzekazanych do funduszy emerytalnych. 
W 2008 r. w ramach takich przetargów Ministerstwo Finansów przekazało OFE obligacje o warto-
ści 0,9 mld zł i w ten sposób zakończyło spłatę tych zobowiązań.

Podstawową formą oferowania obligacji hurtowych na rynku pierwotnym były przetargi 
sprzedaży. Jednak w ostatnich latach obserwuje się spadek znaczenia tej formy sprzedaży obligacji 
skarbowych. W 2008 r. Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargach 62,2% wyemitowanych 
skarbowych obligacji hurtowych (o wartości 52,6 mld zł). W 2007 r. odsetek ten wyniósł 64,3%, 
w 2006 r. 71,3%, a w 2005 r. 80,8%. Wiązało się to z polityką emisyjną Ministerstwa Finansów 
w zakresie zmiany struktury terminowej emitowanych obligacji – zwiększania emisji długotermi-

43  Na koniec 2008 r. wartość 12-letnich obligacji indeksowanych do inflacji wyniosła 10 337 mln zł.
44  Obligacje oszczędnościowe są instrumentami dłużnymi przeznaczonymi głównie dla osób fizycznych. Mogą je nabywać 
również osoby prawne niebędące podmiotami gospodarczymi. Obligacje oszczędnościowe nie są wprowadzane do obrotu na 
rynku wtórnym. Posiadacze tych obligacji mogą natomiast przedłożyć je do wykupu u agenta emisji. instrumenty te są ewiden-
cjonowane w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji, którym od 2003 r. jest PKO BP.

Tabela 5.2.5. Struktura obligacji oszczędnościowych w latach 2006−2008 (wg stanu zadłużenia 
na koniec okresów) 

Rodzaj obligacji wg pierwotnego 
terminu do wykupu

Wartość obligacji
(w mld zł)

Struktura obligacji 
(w %)

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu 6,4 5,2 5,5 89,3 82,9 69,5

Obligacje 4-letnie indeksowane 0,6 0,6 1,1 7,9 8,7 14,3

Obligacje 10-letnie emerytalne 0,2 0,5 1,3 2,8 8,4 16,2

Ogółem 7,2 6,3 7,9 100,0 100,0 100,0

Źródło: MF.
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nowych i ograniczania emisji obligacji o krótszych terminach do wykupu. Do tego celu wykorzy-
stywano przetargi zamiany, których znaczenie w ostatnich latach wyraźnie rosło. W 2008 r. udział 
obligacji sprzedanych w ramach przetargów zamiany stanowił 36,4% sprzedanych emisji hurto-
wych ogółem (33,9% w 2007 r.). Przetargi te pozwalają uelastyczniać terminarz wykupu obligacji 
bez angażowania środków pieniężnych. Sprzyjają również tworzeniu dużych, potencjalnie bardziej 
płynnych emisji (tzw. emisji benchmarkowych) o długich pierwotnych okresach do wykupu. 
W 2008 r. średni okres do wykupu obligacji skarbowych sprzedanych na przetargach zamiany 
wyniósł 8,1 roku, a obligacji rynkowych sprzedanych na standardowych przetargach 7,3 roku. 

W 2008 r., podobnie jak w 2007 r., w obiegu znajdowało się 29 obligacji hurtowych. Kon-
tynuowana była polityka zwiększania wartości pojedynczych emisji. Średnia wartość jednej serii 
obligacji skarbowych w obiegu wzrosła z 11,3 mld zł na koniec 2007 r. do 11,8 mld zł na koniec 
2008 r. zwiększyła się też liczba dużych emisji o wartości powyżej 20 mld zł (wykres 5.2.3). Na 
koniec 2007 r. było ich osiem, rok później dziesięć. zmniejszyła się natomiast liczba obligacji 
benchmarkowych – z jedenastu do dziesięciu. Było to jednak tylko efektem statystycznym. za 
obligacje benchmarkowe uznaje się bowiem średnio- i długoterminowe obligacje o wartości co 
najmniej 5 mld euro, a silnie osłabienie złotego w ii połowie 2008 r. spowodowało spadek warto-
ści poszczególnych emisji wyrażonych w euro.

Podobnie jak w latach poprzednich ofertom sprzedaży obligacji hurtowych towarzyszyła 
nadwyżka popytu nad podażą. Ma ona charakter strukturalny i wynika m.in. z aukcyjnego systemu 
ustalania cen obligacji na rynku pierwotnym. W takim systemie banki pełniące funkcję DSPW, aby 
optymalizować cenę nabycia oraz zrealizować zamówienia klientów, zgłaszają po kilka ofert z róż-
nymi cenami. Skala tej nadwyżki była jednak niższa niż w 2007 r. W 2007 r. wartość ofert kupna 

Wykres 5.2.2. Wartość emisji brutto obligacji skarbowych na rynku krajowym w latach 
2005−2008

Źródło: dane NBP i MF.
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stanowiła trzykrotność wartości zaoferowanych obligacji, w 2008 r. dwukrotność. zmniejszenie się 
nadwyżki popytu na obligacje skarbowe nad ich podażą w 2008 r. w porównaniu z poprzednim 
rokiem dotyczyło prawie wszystkich instrumentów (tabela 5.2.6). 

Relacja popytu na obligacje skarbowe do ich podaży zmieniała się w poszczególnych miesią-
cach 2008 r. (wykres 5.2.4). Od września 2008 r. popyt na obligacje zaczął wyraźnie rosnąć. Było 
to głównie skutkiem zaburzeń na światowych rynkach finansowych –  spowodowały one wzrost 
zainteresowania krajowych inwestorów lokowaniem środków w bezpieczne aktywa. 

Spadki cen akcji od drugiej połowy 2007 r. oraz wycofywanie środków z funduszy inwesty-
cyjnych w 2008 r. spowodowały wzrost zainteresowania detalicznymi obligacjami skarbowymi na 
rynku pierwotnym. Wartość oferowanych przez MF obligacji detalicznych wyniosła w 2008 r. 19,9 
mld zł i była wyższa o 3,4 mld zł w porównaniu z 2007 r. Wzrosła też relacja popytu na te instru-
menty do ich podaży. W 2007 r. oferty kupna (odzwierciedlające wartość zakupionych instrumen-
tów) stanowiły 17,9% zaoferowanych obligacji detalicznych, a w 2008 r. 32,3%. 

Rynek wtórny

Po kilkuletnim wzroście obrotów na rynku obligacji skarbowych w 2008 r. nastąpił ich spa-
dek. Średnia dzienna wartość transakcji45 na rynku obligacji skarbowych w 2008 r. wyniosła 

45  Prezentowane w tym rozdziale obroty netto na rynku obligacji skarbowych stanowią sumę wartości transakcji bez-
warunkowych oraz transakcji warunkowych liczonych według wartości wymiany początkowej. W 2005 r. i 2006 r. liczba 
dni roboczych wyniosła 252, w 2007 r. 251, a w 2008 r. 254.

Wykres 5.2.4. Popyt i podaż obligacji skarbowych oraz iloraz popytu i sprzedaży obligacji 
skarbowych na przetargach w latach 2007−2008 

uwaga: w listopadzie 2008 r. nie odbyły się przetargi na obligacje skarbowe.

Źródło: NBP. 
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Tabela 5.2.6. Popyt na obligacje hurtowe na przetargach w latach 2007−2008

  Typ obligacji
Wartość ofert zakupu   

(w mld zł)
Wartość ofert sprzedaży

(w mld zł)
Relacja ofert kupna do 

ofert sprzedaży

2007 2008 2007 2008 2007 2008

O zmiennym oprocentowaniu1 39,72 2,93 9,80 2,00 4,05 1,46

10-letnie o stałym oprocentowaniu 16,49 17,40 7,56 10,50 2,18 1,66

2-letnie zerokuponowe 36,47 22,58 13,30 10,30 2,74 2,19

5-letnie o stałym oprocentowaniu 56,49 30,80 17,60 12,40 3,21 2,48

Indeksowane 6,26 1,60 1,10 1,10 5,69 1,46

20-letnie o stałym oprocentowaniu 5,62 10,23 2,90 4,00 1,94 2,56

30-letnie o stałym oprocentowaniu 3,03 1,42 1,00 0,70 3,03 2,03

1 W 2007 r. i w 2008 r. sprzedawane były obligacje 10-letnie.

Źródło: MF.
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17,2 mld  zł, co oznacza spadek o 16,6% w porównaniu z 2007 r. (wykres 5.2.5). Na rynku trans-
akcji bezwarunkowych średnie dzienne obroty netto zmniejszyły się o 24,2%, a na rynku operacji 
warunkowych o 5,1%. Spadek wartości zawieranych transakcji oraz wzrost zadłużenia Skarbu Pań-
stwa spowodowały obniżenie wskaźnika płynności obligacji skarbowych z 0,79 w 2007 r. do 0,53 
w 2008 r.46 (wykres 5.2.6). Spadek obrotów na rynku obligacji skarbowych w 2008 r. był charak-
terystyczny dla większości rynków wschodzących47.

Na spadek obrotów na rynku operacji bezwarunkowych wpłynęły głównie następujące czyn-
niki: spadkowa tendencja cen obligacji skarbowych w i półroczu 2008 r., wynikająca z podwyżek 
stóp procentowych przez RPP, odpływ inwestorów zagranicznych, znaczna deprecjacja złotego 
w ii połowie roku oraz nasilenie zaburzeń na światowych rynkach finansowych od września 2008 r. 
Spadek cen obligacji zmniejszał aktywność inwestorów na rynku wtórnym, gdyż wstrzymywali się 
z zakupem lub sprzedażą papierów. Odpływ inwestorów zagranicznych z kolei negatywnie  

46  Wskaźnik ten liczony jest jako iloraz średniej wartości transakcji bezwarunkowych oraz średniego stanu zadłużenia 
SP z tytułu obligacji rynkowych w danym roku. ze względu na zmianę źródła danych dotyczących wartości transakcji, 
wielkości mogą być różne niż prezentowanych w poprzednich edycjach opracowania.
47  EMTA: Emerging debt trading volumes lowest in 5 years. New york 2009, EMTA.

Wykres 5.2.5. Średnia dzienna wartość transakcji na rynku obligacji skarbowych w latach 
2005−2008

uwaga: wartość transakcji warunkowych, będącą częścią wartości transakcji ogółem, liczono według wartości wymiany początkowej. 
Średnie dzienne obroty obliczono przy uwzględnieniu liczby dni roboczych: w 2005 i 2006 r. 252 dni, w 2007 r. 251 dni, w 2008 r. 
254 dni.

Źródło: opracowano na podstawie danych MF.
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych MF.
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wpływał na wartość obrotów, gdyż byli oni bardziej aktywni w porównaniu z inwestorami krajo-
wymi (częściej przeprowadzali operacje o charakterze spekulacyjnym)48. 

Nasilenie światowego kryzysu finansowego i wzrost awersji do ryzyka nie zmieniły tendencji 
do spadku obrotów na krajowym rynku obligacji skarbowych. Po krótkim okresie wzrostu aktyw-
ności, wywołanym dużą nerwowością uczestników rynku na przełomie września i października, 
wartość zawieranych transakcji, zwłaszcza bezwarunkowych, ponownie zaczęła maleć. Silny trend 
deprecjacyjny na rynku złotego zmniejszał rentowność inwestycji podmiotów zagranicznych na 
krajowym rynku obligacji, co ograniczało ich aktywność. Ponadto w warunkach braku zaufania 
w sektorze bankowym i ograniczenia płynności na krajowym rynku pieniężnym banki krajowe 
wolały utrzymywać obligacje skarbowe, które mogły być użyte m.in. jako zabezpieczenie w ope-
racjach repo z bankiem centralnym i zabezpieczenie kredytu lombardowego. Do ograniczenia 
płynności rynku przyczyniał się także wzrost udziału funduszy emerytalnych (będących pasywnymi 
inwestorami) w strukturze nabywców obligacji. 

W 2008 r. w strukturze rodzajowej transakcji utrzymywała się tendencja do wzrostu udzia-
łu transakcji warunkowych (tabela 5.2.7). znaczny wzrost ryzyka kredytowego kontrahenta, ogra-
niczenie limitów kredytowych nakładanych wzajemnie na siebie przez banki i związane z tym 
zaburzenia na krajowym rynku lokat międzybankowych w iV kwartale 2008 r. zwiększyły zainte-
resowanie banków pożyczkami w formie transakcji SBB i repo zabezpieczonych obligacjami skar-
bowymi. Wśród operacji warunkowych dominowały transakcje o krótkim okresie zapadalności. 
W 2008 r. transakcje sell-buy-back o okresie zapadalności do siedmiu dni włącznie stanowiły 
94,5% tego rodzaju transakcji, a transakcje repo z terminem do siedmiu dni włącznie – 71,6%.

Podobnie jak w latach poprzednich w 2008 r. transakcje warunkowe zawierali przede 
wszystkim rezydenci (97,4% ogółu transakcji). Preferowano obligacje o zmiennym oprocentowaniu  

48  udział nierezydentów w transakcjach bezwarunkowych w 2008 r. stanowił 28,3% wartości tych transakcji, podczas 
gdy posiadane przez nich obligacje średnio w roku stanowiły 21,5% rynkowych obligacji skarbowych pozostających 
w obiegu.

Tabela 5.2.7. Udział poszczególnych rodzajów transakcji w wartości transakcji ogółem 
obligacjami skarbowymi w latach 2005−2008 (w %)

  Rok Transakcje bezwarunkowe Transakcje sell-buy-back Transakcje repo

2005 71,6 26,1 2,3

2006 61,1 36,1 2,8

2007 60,4 35,5 4,2

2008  54,9 42,5 2,5

w tym: IV kwartał 48,6 46,3 5,1

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych MF.

Tabela 5.2.8. Udział transakcji warunkowych w obrotach ogółem poszczególnych obligacji 
hurtowych w latach 2005–2008 (w %)

Rok

Rodzaj obligacji

o stałym oprocentowaniu
o zmiennym 

oprocentowaniu indeksowanedwuletnie 
zerokuponowe 5-letnie 10-letnie  20- i 30-letnie

2005 62,2 39,1 27,2 20,6 86,1 11,5

2006 71,0 43,9 37,6 24,5 86,8 1,2

2007  71,8 50,4 48,9 36,4 70,9 29,4

2008  60,9 55,6 58,5 62,9 77,6 41,2

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KDPW.
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(tabela 5.2.8). Wynika to z większej stabilności ich cen, co pozwala ograniczyć ryzyko zmiany 
wartości zabezpieczenia. Może się do tego przyczyniać także charakter inwestycji w obligacje 
o zmiennym oprocentowaniu (te instrumenty są częściej niż obligacje stałokuponowe utrzymywa-
ne do okresu wykupu i rzadziej wykorzystywane w strategiach spekulacyjnych).

głównymi uczestnikami rynku wtórnego obligacji skarbowych były banki krajowe, na które 
przypadła ponad połowa obrotów brutto. Wiąże się to z jednoczesnym pełnieniem przez te pod-
mioty funkcji DSPW oraz market-makerów. Do aktywnych uczestników rynku wtórnego obligacji 
skarbowych w Polsce należały też fundusze inwestycyjne, które zmniejszyły swój udział w obro-
tach, i banki zagraniczne (wykres 5.2.7).

Obrót obligacjami skarbowymi odbywał się na trzech rynkach: nieregulowanym rynku OTC, 
platformie elektronicznej MTS Poland oraz giełdzie Papierów Wartościowych49. 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 Dealing 
Direct lub brokerów głosowych (tabela 5.2.9). 

W 2008 r. wartość obrotów netto obligacjami na rynku OTC  zmniejszyła się o 16,7%. znacz-
nie głębszy spadek wartości zawieranych transakcji nastąpił na rynku MTS Poland – o 47,9% 

49  Transakcje obligacjami skarbowymi mogą być zawierane również na RPW CeTO (pozagiełdowy rynek regulowany) 
oraz na Warszawskiej giełdzie Towarowej. Transakcje obligacjami skarbowymi są przeprowadzane na tych rynkach spo-
radycznie. 

Wykres 5.2.7. Struktura podmiotowa obrotów brutto na rynku wtórnym obligacji skarbowych 
w latach 2007−2008

 A. 2007 r. B. 2008 r.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych MF.
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Tabela 5.2.9. Udział poszczególnych rynków w obrotach obligacjami skarbowymi w latach 
2007−2008 (w %)

Rynek OTC MTS Poland GPW

Obroty ogółem w 2007 r. 96,9 3,0 0,1

− transakcje bezwarunkowe 47,2 2,3 0,1

− transakcje warunkowe 49,7 0,7 −

Obroty ogółem w 2008 r. 98,0 1,9 0,1

− transakcje bezwarunkowe 42,5 1,4 0,1

− transakcje warunkowe 55,5 0,5 −

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KDPW.
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(wykres 5.2.8). inwestorzy preferowali bowiem rynek OTC, charakteryzujący się większą płynnością 
i umożliwiający szybszą realizację transakcji, co miało szczególnie duże znaczenie w okresie zabu-
rzeń na rynkach finansowych. Czynnikiem podtrzymującym obroty na rynku MTS Poland było 
uwzględnianie zawartych na nim transakcji w konkursie na DSPW. Konkurs na DSPW w 2009 r. 
odbywał się od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r. Mimo malejącej od dwóch lat płyn-
ności na rynku MTS Poland w 2008 r. dwa banki zagraniczne rozpoczęły działalność na platformie 
elektronicznej, jeden jako market-maker oraz jeden jako market-taker50. Również jeden z banków 
działających w 2008 r. na platformie elektronicznej zmienił swój status z market-takera  
na market-makera.  

W 2008 r. jedynie na gPW wzrosła wartość transakcji obligacjami skarbowymi (w porówna-
niu z 2007 r. była większa o 29,6%). Wynikało to przede wszystkim z niekorzystnej koniunktury na 
rynku akcji. zakup obligacji skarbowych przez gospodarstwa domowe był atrakcyjną lokatą środ-
ków wycofywanych z inwestycji w akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Nasilenie 
zaburzeń na rynkach finansowych wzmocniło tę tendencję w ostatnich miesiącach 2008 r. W iV 
kwartale 2008 r. wartość transakcji obligacjami skarbowymi na gPW była o 231% wyższa niż 
w tym samym okresie roku poprzedniego. Rynek gPW jest jednak małym rynkiem – obroty na nim 
stanowią tylko 0,1% wartości transakcji ogółem obligacjami skarbowymi.

Inwestorzy

W 2008 r. nastąpiły istotne zmiany struktury nabywców obligacji skarbowych (wykresy 5.2.9 
i 5.2.10). Obserwowano duży spadek zaangażowania inwestorów zagranicznych, którzy wycofy-
wali kapitał z rynków finansowych krajów emerging-markets. Swoje portfele obligacji skarbowych 
i udziały w rynku tych instrumentów zwiększyły banki krajowe i OFE. 

W 2008 r. nierezydenci istotnie zmniejszyli zaangażowanie na polskim rynku obligacji skar-
bowych (wykresy 5.2.11), przy czym wartościowo więcej obligacji niż banki wyprzedały zagranicz-
ne podmioty niebankowe. Na skutek wzrostu awersji do ryzyka inwestorzy rozpoczęli wycofywanie 
kapitału z lokalnych rynków krajów emerging-markets, traktowanych przez nich jako bardziej ryzy-
kowne niż rynki rozwinięte. za główną przyczynę tego zjawiska uważa się przenoszenie kapitału 
na amerykański rynek papierów skarbowych (flight to quality). Do okresu nasilenia się zaburzeń na 
rynkach finansowych inwestorzy zagraniczni sprzedawali polskie obligacje skarbowe ze względu 

50  zgodnie z regulacjami Rynku MTS Poland jego uczestnicy mogą działać jako: market-makerzy, 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-takerzy, składający wyłącznie dyspo-
zycje akceptujące w całości lub części oferty market-makerów.

Wykres 5.2.8. Miesięczna wartość transakcji obligacjami skarbowymi na rynku wtórnym MTS 
Poland i OTC w latach 2005−2008

uwaga:  wartość transakcji warunkowych będących składnikiem wartości transakcji ogółem była liczona według wartości wymiany 
początkowej. 

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KDPW.
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na spadek ich cen. Ponadto część zagranicznych instytucji finansowych mogła sprzedawać polskie 
obligacje skarbowe z powodu trudnej sytuacji finansowej (problemy z płynnością). W rezultacie na 
koniec sierpnia 2008 r. nierezydenci posiadali obligacje skarbowe o wartości 64,9 mld zł, a więc 
o blisko 10 mld zł mniej niż na początku stycznia.

istotny spadek zaangażowania nierezydentów na rynku obligacji skarbowych nastąpił w iV 
kwartale 2008 r. na skutek wzrostu awersji do ryzyka (wykres 5.2.12) oraz silnego osłabienia zło-
tego, zmniejszającego rentowność inwestycji podmiotów zagranicznych na krajowym rynku. Waż-
nym czynnikiem, przyczyniającym się zarówno do wycofywania kapitału z krajowego rynku kapi-
tałowego, jak i do deprecjacji złotego w ostatnich miesiącach 2008 r., było uznawanie przez część 
inwestorów zagranicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej jako jednolitej grupy państw pod 
względem ryzyka inwestycyjnego. Problemy gospodarcze Węgier i ukrainy oraz obniżenie ratin-
gów tych państw przez międzynarodowe agencje ratingowe nasiliły wycofywanie kapitału zagra-
nicznych instytucji finansowych z rynków finansowych naszego regionu i lokowanie go w krajach 
rozwiniętych. Mimo znacznego zróżnicowania sytuacji makroekonomicznej poszczególnych 
państw, w tym struktury bilansu płatniczego i polityki fiskalnej, wzrosło ryzyko kredytowe inwe-

Wykres 5.2.9. Inwestorzy na rynku obligacji skarbowych w latach 2007−2008 (wg stanu 
zadłużenia na koniec okresów)

Źródło: dane MF.
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Wykres 5.2.10. Struktura nabywców obligacji skarbowych w latach 2007−2008 (wg stanu 
zadłużenia na koniec okresów)

 A. 2007 r. B. 2008 r.

Źródło: dane MF.
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stycji w polskie obligacje skarbowe, odzwierciedlone w kwotowaniach transakcji CDS. Przyczyniło 
się to do wyprzedaży instrumentów finansowych nominowanych w złotych. Oddziaływanie efektu 
zarażania było szczególnie widoczne w październiku, kiedy nasilił się kryzys na rynku węgierskim 
(w ciągu tego miesiąca zaangażowanie nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych 
spadło o 12%: z 62,5 mld zł do 55,2 mld zł). W listopadzie i grudniu zaangażowanie nierezyden-
tów na krajowym rynku obligacji skarbowych ustabilizowało się na poziomie około 55 mld zł. 
Wydaje się, że na skalę odpływu inwestorów zagranicznych mogła wpływać także stosunkowo 
duża płynność polskiego rynku obligacji, która ułatwiała zamykanie pozycji.

Podobnie jak w 2007 r. główną grupą inwestorów na krajowym rynku obligacji skarbowych 
były fundusze emerytalne. W 2008 r. zwiększyły swoje zaangażowanie w obligacje o 17,7 mld zł. 
Spadki cen akcji na gPW znacznie ograniczały możliwości bezpiecznej alokacji środków systema-
tycznie napływających do funduszy emerytalnych. W tych warunkach zakup krajowych obligacji 
skarbowych był de facto jedyną strategią inwestycyjną51. Portfel OFE zwiększyły dodatkowo emi-

51  OFE mogą inwestować w zagraniczne obligacje rządowe w ramach łącznego 5-procentowego limitu na inwestycje 
zagraniczne. Jednak w tym przypadku występuje ryzyko zmiany kursu walutowego, przed którym OFE nie mogą się 
zabezpieczać.

Wykres 5.2.11. Obligacje skarbowe w posiadaniu inwestorów zagranicznych i rentowność 
obligacji benchmarkowych w latach 2007−2008 

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych MF i serwisu Bloomberg.

Wykres 5.2.12. Notowania kontraktów CDS w wybranych krajach UE w latach 2007−2008

Źródło: Bloomberg.
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sje obligacji o wartości 0,9 mld zł, którymi Skarb Państwa spłacał zobowiązania zuS wobec człon-
ków otwartych funduszy emerytalnych. 

W 2008 r. swój portfel obligacji skarbowych znacznie powiększyły również banki krajowe. 
Wzrost ten wystąpił zwłaszcza w iV kwartale 2008 r., tj. w okresie zaburzeń w światowym syste-
mie finansowym oraz spadku zaufania między uczestnikami krajowego rynku finansowego. Banki, 
które miały nadwyżki płynności, lokowały je w papiery skarbowe. Do zwiększenia portfela obliga-
cji skarbowych banków krajowych przyczyniło się także stopniowe ograniczanie akcji kredytowej 
w ostatnich miesiącach 2008 r. 

W ii połowie 2007 r. rozpoczęła się bessa na rynku akcji. W ślad za nią nastąpił spadek war-
tości jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, który spowodował wycofywanie środ-
ków z funduszy inwestycyjnych. Część tych środków została ulokowana bezpośrednio na rynku 
obligacji skarbowych. W rezultacie w strukturze nabywców obligacji spadł udział funduszy inwe-
stycyjnych (konieczność sprzedaży aktywów) i wzrósł udział osób fizycznych.

5.2.2.2. Obligacje komunalne

Rynek obligacji komunalnych należy do najmniejszych segmentów krajowego rynku kapita-
łowego. W strefie euro udział obligacji sektora other general government w rynku długotermino-
wych papierów dłużnych na koniec 2008 r. wyniósł 2,9%52, w Polsce zaś około 1,1%.

Wielkość rynku

W 2008 r. nadal obserwowano stopniowy rozwój rynku obligacji komunalnych. zadłużenie 
jednostek samorządu terytorialnego (JST) z tytułu długoterminowych papierów dłużnych wyniosło 
na koniec 2008 r. 4,5 mld zł i było wyższe o 8,0% niż na koniec 2007 r. (wykres 5.2.13). Według 
danych Ministerstwa Finansów na koniec 2008 r. w posiadaniu inwestorów oprócz obligacji dłu-
goterminowych znajdowały się krótkoterminowe obligacje komunalne o wartości 18 mln zł. 
W 2008 r. na rynku uplasowano obligacje komunalne o wartości 866 mln zł, przy czym wszystkie 
emisje zostały przeprowadzone w trybie oferty niepublicznej53. Dominowały emisje o bardzo 
małych wartościach. Wartość pojedynczej emisji przeprowadzonej w 2008 r. wyniosła od 100 tys. 
zł do 21 mln zł, przy czym jedynie 10 emisji (głównie miasta Bydgoszcz) miało wartość większą lub 
równą 10 mln zł.

52  Obliczono na podstawie danych ECB dostępnych na stronie internetowej www.ecb.int/stats/money/ securities/debt/. 
Dane dotyczą papierów dłużnych sektora samorządowego i ubezpieczeń społecznych (ang. social security funds) nomi-
nowanych w euro i znajdujących się w obiegu na koniec 2008 r.
53  Przegląd rynku pozarządowych instrumentów dłużnych, „Rating & Rynek”, nr 12(243), 2007, s. 21 oraz nr 12 (255), 
2008, s. 25, Warszawa, Fitch Polska SA. 

Wykres 5.2.13. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych w latach 2001−2008

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych MF i Fitch Polska.
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W 2008 r. wydatki inwestycyjne JST były o 17,4% wyższe niż w 2007 r., a ich budżet zamknął 
się deficytem w wysokości 2,6 mld zł (w 2007 r. JST miały nadwyżkę budżetową 2,3 mld zł). Podsta-
wowym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych JST pozostawały kredyty i pożyczki. Szacuje 
się, że kredyty bankowe i pożyczki stanowiły na koniec 2008 r. około 84% zobowiązań JST, natomiast 
obligacje komunalne około 15,5%. Od 2004 r. obserwuje się stabilizację udziału obligacji komunal-
nych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych samorządów. Podstawową przyczyną małego zainte-
resowania emisją obligacji komunalnych jest łatwy dostęp JST do kredytów bankowych54.

Najważniejszym czynnikiem rozwoju rynku obligacji komunalnych w ostatnich latach było 
realizowanie przez JST wielu projektów związanych m.in. z ochroną środowiska oraz infrastruktu-
rą drogową i wynikające z tego zapotrzebowanie na finansowanie długoterminowe. Emisje obli-
gacji pozwalały na pozyskanie środków niezbędnych do realizacji projektów współfinansowanych 
z funduszy strukturalnych uE. Przy realizacji takich inwestycji JST wnoszą udział własny w wysoko-
ści 15–25% kosztów kwalifikowanych, a refundację środków pieniężnych z funduszy strukturalnych 
uE otrzymują dopiero po poniesieniu wydatków inwestycyjnych55. Przewaga emisji obligacji nad 
zaciągnięciem kredytu bankowego przez jednostkę samorządową wynika z dłuższego horyzontu 
finansowania oraz możliwości dotarcia do większej liczby pożyczkodawców. 

Struktura rynku

Według danych MF największą grupą emitentów obligacji komunalnych były gminy. Na 
koniec 2008 r. wartość wyemitowanych przez nie obligacji stanowiła 41,3% zadłużenia JST z tytu-
łu emisji dłużnych papierów wartościowych. zadłużenie miast na prawach powiatów stanowiło 
38,1% wartości obligacji komunalnych w obiegu, zadłużenie powiatów – 16,5%, a województw 
4,1%. Skutkiem małych potrzeb pożyczkowych gmin i powiatów oraz związanej z tym niewielkiej 
skali pojedynczych emisji są mała płynność i segmentacja rynku wtórnego, co zmniejsza zaintere-
sowanie tymi instrumentami ze strony niebankowych instytucji finansowych. Przeprowadzanie 
przez JST wspólnych emisji przyczyniłoby się do rozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce. 
Jednak dotychczas związki jednostek samorządu terytorialnego nie wyemitowały dłużnych papie-
rów wartościowych.

W strukturze terminowej dominowały obligacje o pierwotnym okresie wykupu od 5 do 10 
lat (włącznie). Stanowiły one 75,9% wartości instrumentów znajdujących się w obrocie. udział 
w rynku papierów dłużnych o pierwotnym terminie wykupu do 5 lat wyniósł 10,1%, a o terminie 
powyżej 10 lat − 14,0%. Na koniec 2008 r. średni pierwotny okres zapadalności obligacji komu-
nalnych sprzedawanych w ofertach niepublicznych wynosił 7,6 roku. Emitentami obligacji 
o najdłuższych pierwotnych okresach wykupu (średnio 10,3 roku) były województwa. 

Jednostki samorządu terytorialnego emitowały przede wszystkim obligacje o zmiennym 
oprocentowaniu zależnym od rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Emisje z taką 
formułą oprocentowania stanowiły około 78% wartości obligacji komunalnych sprzedawanych 
w 2008 r. w trybie oferty niepublicznej. Oprocentowanie pozostałych obligacji zależało od stawek 
rynku lokat międzybankowych w Polsce – 6M WiBOR, 3M WiBOR lub 1y WiBOR. Wielkość marży 
ponad ustaloną w warunkach emisji stopę referencyjną zależała m.in. od charakteru emitenta, 
skali emisji oraz pierwotnego okresu do wykupu. Średnia marża w przypadku obligacji komunal-
nych znajdujących się w obrocie na rynku nieregulowanym na koniec 2008 r. wyniosła 0,46 pkt 
proc.56. Obligacje komunalne, których emisje były przeprowadzone w 2008 r., miały średnią mar-
żę w wysokości 0,30 pkt proc. Obserwowany spadek marż nie przyczynił się jednak do obniżki 
rentowności obligacji komunalnych, gdyż średnioroczna rentowność bonów skarbowych wzrosła 
z 4,7% w 2007 r. do 6,4% w 2008 r. 

54  Obligacje komunalne – szanse i bariery finansowania inwestycji, materiał z konferencji zorganizowanej przez firmę 
Twigger „Obligacje komunalne źródłem finansowania inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego”, Warszawa, maj 
2009 r., http://www.twigger.pl/index.php?id=508.    
55  P. Śliwiński, M. Stępniewski (red.): Obligacje komunalne zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne, Warszawa 
2009, Twigger, s. 307–308.
56  Średnia marża była wyliczona tylko dla obligacji, których rentowność opierała się na rentowności 52-tygodniowych 
bonów skarbowych. 
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ze względu na niepubliczny charakter emisji obligacji komunalnych ich organizatorami były 
prawie wyłącznie banki. Wśród nich przeważały duże banki o rozwiniętej sieci placówek (wykres 
5.2.14). O skali działalności w zakresie obsługi emisji obligacji komunalnych decydowała strategia 
banku i jego możliwości organizacyjne. Podobnie jak w poprzednich latach głównym organizato-
rem emisji, pod względem wartości obligacji pozostających w obiegu, był bank PKO BP. z kolei 
Bank Pekao SA, który był drugi w tej klasyfikacji w 2007 r., znacznie zmniejszył swój udział w ryn-
ku. Na drugim miejscu w 2008 r. znalazł się BgK. 

Rynek wtórny i inwestorzy

zdecydowaną większość obligacji komunalnych pozostających w obiegu wyemitowano 
w trybie oferty niepublicznej; były one przedmiotem obrotu na rynku nieregulowanym. Na koniec 
2008 r. takie papiery dłużne stanowiły 91,2% wartości zadłużenia JST z tytułu obligacji komunal-
nych. Animacją obrotu i rozliczaniem transakcji obligacjami sprzedawanymi w trybie oferty niepub-
licznej zajmowały się banki pełniące funkcję organizatora oraz depozytariusza poszczególnych 
emisji. Obrót wtórny na rynku nieregulowanym był sporadyczny. W związku z tym rynek OTC 
obligacji komunalnych charakteryzował się silną segmentacją, co powodowało, że rzadko przepro-
wadzano transakcje, których przedmiotem były te instrumenty. zdecydowana większość nabyw-
ców obligacji komunalnych utrzymywała je do terminu wykupu 

Obligacje wyemitowane w trybie oferty publicznej stanowiły 8,8% rynku. Obrót wtórny tymi 
papierami odbywał się na regulowanym rynku pozagiełdowym RPW CeTO. W 2008 r. na ten rynek 
nie wprowadzono żadnej nowej obligacji. Na koniec 2008 r. w obrocie na rynku RPW CeTO znaj-
dowało się osiem serii obligacji wyemitowanych przez trzy miasta: Poznań, Ostrów Wielkopolski 
i Rybnik (w 2007 r. dziewięć emisji wspomnianych trzech miast). ich wartość zmniejszyła się z 497,0 
mln zł na koniec 2007 r. do 392,6 mln zł na koniec 2008 r. Wartość transakcji obligacjami komu-
nalnymi zawartych w 2008 r. wyniosła natomiast 3,6 mln zł i była 12-krotnie niższa w porównaniu 
z 2007 r.57. Obroty netto stanowiły niecały 1% wartości nominalnej obligacji notowanych na ryn-
ku RPW CeTO. główną przyczyną małej płynności obligacji komunalnych na rynku regulowanym 
była niska wartość pojedynczych emisji. Średnia wartość emisji znajdującej się w obrocie na rynku 
regulowanym na koniec 2008 r. wyniosła 49 mln zł (w 2007 r. 55 mln zł). 

Obligacje komunalne emitowane w trybie oferty niepublicznej są obejmowane przede 
wszystkim przez banki będące organizatorami emisji (wykres 5.2.15). Banki nabywają ich znaczną 
część do swoich portfeli lokacyjnych i z reguły utrzymują je do czasu wykupu. Na koniec 2008 r. 

57  Dane KDPW.

Wykres 5.2.14. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych według wartości instrumentów 
pozostających w obiegu na koniec 2007 i 2008 r. 

 A. 2007 r. B. 2008 r.

Źródło: Fitch Polska SA.
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banki posiadały 86,2% obligacji komunalnych w obiegu. Organizowanie i obejmowanie emisji są 
bowiem w niektórych bankach alternatywną ofertą względem kredytu dla JST58. Drugą najważ-
niejszą grupą nabywców obligacji komunalnych byli inwestorzy zagraniczni, przede wszystkim 
monetarne instytucje finansowe (11-procentowy udział w rynku). Małe zaangażowanie niebanko-
wych instytucji finansowych na rynku obligacji komunalnych wynikało z niewielkiej wartości poje-
dynczych emisji, silnej segmentacji rynku wtórnego oraz relatywnie niskiej rentowności tych instru-
mentów w porównaniu np. z inwestycjami w obligacje skarbowe (niskiej marży za ryzyko kredyto-
we i ryzyko płynności).

5.2.2.3. Obligacje NBP

W obrocie na krajowym rynku kapitałowym znajdowały się 10-letnie obligacje NBP o war-
tości 7,82 mld zł. instrumenty te były wyemitowane w 2002 r. w celu absorpcji środków uwolnio-
nych w wyniku obniżenia stawki rezerwy obowiązkowej. Obligacje NBP były oprocentowane 
według stopy zmiennej ustalanej na podstawie rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. 
W ostatnich trzech latach płynność rynku obligacji NBP wyraźnie się zmniejszała (wykres 5.2.16). 

58  Banki oferują organizację emisji obligacji komunalnych i gwarantują ich objęcie, gdyż wybór organizatora emisji 
papierów dłużnych nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych. zaciąganie kredytu przez jednostkę 
samorządową wiąże się natomiast z wymogiem przeprowadzenia przetargu, co znacznie wydłuża czas pozyskania 
potrzebnych środków.

Wykres 5.2.15. Inwestorzy na rynku obligacji komunalnych latach 2007−2008 (stan na koniec 
okresów)

 A. 2007 r. B. 2008 r.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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Źródło: KDPW.
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W 2008 r. wartość obrotów netto obligacjami NBP wyniosła zaledwie 0,2 mld zł. Całość obrotów 
stanowiły transakcje warunkowe typu repo. 

zgodnie z warunkami emisji wykup obligacji NBP miał ma nastąpić 1 marca 2012 r., ale bank 
centralny miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości emisji. W 2008 r. rozważał wcześ-
niejszy wykup tych instrumentów na początku 2009 r. w celu zasilenia sektora bankowego w płyn-
ność długoterminową i zachęcenia banków do zwiększenia akcji kredytowej. Ostateczna decyzja 
o wcześniejszym wykupie wszystkich obligacji NBP została podjęta przez zarząd NBP 8 stycznia 
2009 r.59

5.2.2.4. Długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki

Długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki to zbywalne papiery wartoś-
ciowe, których pierwotny termin wykupu wynosi co najmniej rok. W Polsce instrumenty te mogą 
być emitowane w formie obligacji oraz bankowych papierów wartościowych na podstawie ustawy 
Prawo bankowe, a także w formie listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne. W dal-
szej części tego rozdziału opisano rozwój krajowego rynku długoterminowych instrumentów dłuż-
nych banków, który obejmuje papiery wyemitowane w Polsce na podstawie przepisów polskiego 
prawa. Analizę przeprowadzono w podziale na dwie kategorie instrumentów: długoterminowe 
bankowe papiery dłużne (obligacje i bankowe papiery wartościowe) oraz listy zastawne.

5.2.2.4.1. Długoterminowe bankowe papiery dłużne (DBPD)

Wielkość rynku

W 2008 r. finansowanie banków w Polsce za pośrednictwem emisji papierów dłużnych na 
rynku kapitałowym nadal miało niewielkie znaczenie. udział w pasywach banków zobowiązań 
z tytułu emisji DBPD na rynek krajowy zmniejszył się z 0,8% na koniec 2007 r. do 0,6% na koniec 
2008 r. zakres tego finansowania był wyraźnie mniejszy niż w krajach strefy euro. W strefie euro 
udział zadłużenia z tytułu emisji długoterminowych papierów dłużnych w sumie bilansowej mone-
tarnych instytucji finansowych wyniósł na koniec 2008 r. 12%, przy czym np. w Niemczech ukształ-
tował się na poziomie 17%, we Włoszech 20%, a w Hiszpanii 9%60.

W 2008 r. tempo wzrostu zobowiązań banków krajowych z tytułu emisji długoterminowych 
instrumentów dłużnych emitowanych w Polsce było znacznie wolniejsze niż w poprzednim roku 
(7,1% w porównaniu z 98% w 2007 r.). Na koniec roku wartość tych zobowiązań wyniosła 
6,59 mld zł (wykres 5.2.17). Spowolnienie wzrostu zadłużenia banków z tytułu emisji DBPD nie 
wystąpiło tylko w Polsce. W drugiej połowie 2008 r. wiele banków działających w uE ograniczyło 
emisje długoterminowych papierów dłużnych. Było to wynikiem spadku zaufania do banków 
i wzrostu awersji do ryzyka, co z kolei powodowało znacznie wyższe koszty takiego finansowania 
i spadek popytu na bankowe papiery dłużne wśród inwestorów. Jak wynika z badań ECB61, wraz 
z nasilaniem się kryzysu finansowego w 2008 r. banki w strefie euro coraz bardziej preferowały 
emisje krótkoterminowych papierów dłużnych, ponieważ dla takich instrumentów łatwiej im było 
pozyskać inwestorów. Emisje te często były kierowane do wybranej grupy nabywców (tzw. book 
building), z którymi wcześniej negocjowano warunki zakupu. 

Wartość nowych emisji DBPD w 2008 r. wyniosła około 2 mld zł. W 2007 r. kwota ta była 
znacznie wyższa (około 5,5 mld zł) m.in. ze względu na dużą wartość emisji strukturyzowanych 
certyfikatów depozytowych przeprowadzonych przez dwa banki uniwersalne oraz emisje obligacji 
BgK. W 2008 r. żadna z emisji DBPD nie została przeprowadzona w trybie oferty publicznej. Wśród 
papierów emitowanych przez banki komercyjne prowadzące działalność w Polsce dominowały 

59  W dniu 22 stycznia 2009 r. NBP wykupił całość emisji obligacji NBP – uchwała nr 1/1/OK/2009 zarządu NBP z dnia 
8 stycznia 2009 r. w sprawie wcześniejszego wykupu przez Narodowy Bank Polski wyemitowanych w dniu 28 lutego 
2002 r. 10-letnich obligacji o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 1 marca 2012 r.  (Dz. urz. NBP 
z 2009 r., nr 1, poz. 1). W wyniku wykupu płynność sektora bankowego zwiększyła się o 8,22 mld zł (uwzględniając 
odsetki wypłacone bankom). 
60  Dane EBC.
61  EU Banks’ Funding Structures and Policies, Frankfurt 2009, ECB, s. 17−21.
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instrumenty w formie bankowych papierów wartościowych (około 62% wartości DBPD wyemito-
wanych w 2008 r.). 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2008 r. emitentami DBPD w Polsce były banki aktyw-
ne na rynku kredytów konsumpcyjnych. Emitowały one DBPD głównie w formie bankowych papie-
rów wartościowych. Konkurując o oszczędności sektora niefinansowego, niektóre banki uniwer-
salne oferowały długoterminowe instrumenty dłużne z wbudowanymi instrumentami pochodnymi 
(najczęściej opcjami na indeksy giełdowe, ceny metali szlachetnych). W ostatnich dwóch latach, 
w sytuacji utrzymującego się szybszego tempa przyrostu kredytów niż depozytów, emisje takich 
instrumentów stały się dla niektórych banków dodatkowym źródłem finansowania aktywów i po-
zwalały im na pozyskanie środków na dłuższe terminy niż w przypadku depozytów. Szacuje się, że 
w 2008 r. banki sprzedały strukturyzowane instrumenty dłużne o wartości około 0,8 mld zł, pod-
czas gdy w 2007 r. było to ponad 1,6 mld zł. Tak silne ograniczenie skali emisji wynikało z mniej-
szego zainteresowania tymi instrumentami wśród inwestorów. Na skutek bessy na światowych 
giełdach i wzrostu zmienności na rynkach finansowych zwiększyła się bowiem ich awersja do 
ryzyka. W 2008 r. emisje bankowych papierów dłużnych z wbudowanymi instrumentami pochod-
nymi (strukturyzowanych certyfikatów depozytowych) przeprowadzały dwa banki komercyjne. 
Certyfikaty te były emitowane zarówno w złotych, jak i w walutach obcych (euro i dolarach ame-
rykańskich). Ponadto jeden bank wyemitował w formie obligacji długoterminowe strukturyzowane 
instrumenty dłużne o dużej wartości. W 2008 r. na rynku DBPD aktywny był także jeden bank 
zrzeszający banki spółdzielcze.

W strukturze terminowej wyemitowanych DBPD nie zaszły istotne zmiany. Na koniec 2008 r. 
wśród instrumentów znajdujących się w obiegu nadal dominowały papiery dłużne o pierwotnym ter-
minie zapadalności do trzech lat, a papiery o terminie zapadalności powyżej pięciu lat były rzadkością 
(tabela 5.2.10). udział zobowiązań banków z tytułu emisji nominowanych w złotych w ogólnej warto-
ści zobowiązań z tytułu emisji DBPD kierowanych na rynek krajowy wynosił ponad 80%. 

Tabela 5.2.10. Struktura terminowa długoterminowych papierów dłużnych emitowanych 
w Polsce przez banki krajowe w latach 2005−2008 wg pierwotnych terminów wykupu  
(w %, wg stanu na koniec okresów)

2005 2006 2007 2008

Od 1 roku do 3 lat (włącznie) 39,8 82,2 60,7 61,1

Od 3 do 5 lat (włącznie) 7,7 14,5 34,2 34,7

Powyżej 5 lat 52,5 3,2 5,1 4,2

Źródło: NBP.

Wykres 5.2.17. Zobowiązania banków z tytułu emisji długoterminowych papierów dłużnych 
na rynek krajowy w latach 2005−2008 (wg stanu na koniec okresów)

Źródło: NBP.
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W 2008 r. na rynku krajowym emisje długoterminowych papierów dłużnych były przepro-
wadzane również przez banki zagraniczne. W KDPW zarejestrowano certyfikaty strukturyzowane 
Deutsche Bank Ag oraz Raiffeisen Centrobank Ag, a także obligacji Barclays Bank Plc. W obrocie 
na polskim rynku nadal znajdowały się obligacje Europejskiego Banku inwestycyjnego. Na koniec 
2008 r. ich wartość wyniosła 1,5 mld zł. Łącznie na krajowym rynku kapitałowym na koniec 2008 r. 
w obiegu znajdowały się długoterminowe papiery dłużne instytucji kredytowych o wartości 
8,5 mld zł (tabela 5.2.11).

Rynek wtórny i inwestorzy

W 2008 r. obrót wtórny DBPD odbywał się zarówno na rynku regulowanym (gPW), jak i na 
nieregulowanym rynku OTC62. Na gPW handlowano obligacjami jednego banku krajowego. Do 
emitentów strukturyzowanych papierów dłużnych notowanych na warszawskiej giełdzie dołączy-
ły trzy banki zagraniczne. instrumenty te były powiązane m.in. z indeksem Wig20, indeksami 
innych giełd w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Nasdaq i Nikkei 225, a także z cenami metali 
szlachetnych i towarów, takich jak kakao i kawa63. Na gPW były także notowane obligacje EBi, 
jednak nie były one przedmiotem żadnych transakcji. W obrocie na rynku nieregulowanym znaj-
dowały się DBPD emitowane w trybie oferty niepublicznej. Niektórzy emitenci strukturyzowanych 
instrumentów dłużnych tworzyli dla nich rynek wtórny. inwestorzy mogli sprzedawać takie papie-
ry innym inwestorom za pośrednictwem emitenta w trakcie sesji organizowanych z określoną czę-
stotliwością lub w przypadku braku popytu przedstawić je do wcześniejszego wykupu. informacje 
na temat obrotów na rynku nieregulowanym nie są dostępne.

62  W 2008 r. na pozagiełdowym rynku regulowanym RPW CeTO nie notowano żadnych obligacji banków.
63  Rocznik giełdowy 2009, Warszawa 2009, gPW, s. 74.

Wykres 5.2.18. Inwestorzy na rynku długoterminowych instrumentów dłużnych banków 
w latach 2006−2008, wg typów instrumentów

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji. 
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Tabela 5.2.11. Wielkość rynku długoterminowych instrumentów dłużnych banków w latach 
2005−2008 (w mln zł, wg stanu na koniec okresów)

2005 2006 2007 2008

Emisje banków krajowych 903,8 3 101,7 6 135,2 6 585,7

Emisje EBI 1 765,0 1 982,0 1 982,0 1 530,0

Emisje instytucji kredytowych z UE 20,0 186,1 208,0 380,5

Razem 2 688,8 5 269,8 8 325,2 8 496,2

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych NBP i KDPW.
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Podobnie jak w poprzednich latach struktura inwestorów na rynku DBPD różniła się w zależ-
ności od formy prawnej tych instrumentów (wykres 5.2.18). Najważniejszą grupą inwestorów na 
rynku bankowych papierów wartościowych były nadal gospodarstwa domowe, do których głów-
nie adresowana była oferta strukturyzowanych certyfikatów depozytowych. W 2008 r. istotnie 
wzrosło zaangażowanie banków jako nabywców DBPD, natomiast udział funduszy inwestycyjnych 
nieznacznie się zmniejszył. Banki miały także duży udział w strukturze nabywców obligacji banko-
wych (częściowo wynikało to z nabycia w poprzednich latach przez jeden z banków obligacji ban-
ku hipotecznego należącego do tej samej grupy kapitałowej). 

5.2.2.4.2. Listy zastawne

Emisje listów zastawnych są jednym z ważnych źródeł finansowania działalności banków 
w krajach uE i umożliwiają im dywersyfikację struktury finansowania. ze względu na zakres pod-
miotów uprawnionych do emisji listów zastawnych w uE można wyróżnić cztery modele funkcjo-
nowania rynków tych instrumentów. W zależności od przyjętych rozwiązań emitentami tych dłu-
goterminowych papierów dłużnych mogą być: 

− wszystkie instytucje kredytowe (np. w Hiszpanii, Czechach),

−  wszystkie instytucje kredytowe na podstawie odrębnej licencji na emisje (np. w Niem-
czech, na Łotwie), 

− specjalistyczne instytucje kredytowe, zwłaszcza banki hipoteczne (np. na Węgrzech), 

− podmioty specjalnego przeznaczenia (np. w grecji)64. 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami w Polsce listy zastawne mogą być emitowane jedynie 
przez banki hipoteczne (trzeci z wspomnianych modeli). Wyróżnia się dwa rodzaje listów zastaw-
nych: hipoteczne listy zastawne, zabezpieczone hipotekami na kredytowanych nieruchomościach, 
oraz publiczne listy zastawne, w wypadku których podstawą emisji są wierzytelności banku hipo-
tecznego z tytułu kredytów dla sektora publicznego65. 

W 2008 r. na polskim rynku funkcjonowały następujące banki hipoteczne: BRE Bank Hipo-
teczny SA, Pekao Bank Hipoteczny SA66 oraz iNg Bank Hipoteczny SA67. Działalność prowadził 
także Nykredit Realkredit A/S SA Oddział w Polsce, który objął zobowiązania banku Nykredit Bank 
Hipoteczny SA działającego do 2006 r. 

Wielkość rynku

Rynek listów zastawnych w Polsce jest słabo rozwinięty, a banki hipoteczne odgrywają nie-
wielką rolę w finansowaniu nieruchomości. Na koniec 2008 r. wartość kredytów udzielonych sek-
torowi niefinansowemu przez banki hipoteczne stanowiła 1% kredytów udzielonych przez sektor 
bankowy. W 2008 r. zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych wzrosło 
o 478,7 mln zł i na koniec grudnia osiągnęło 2,9 mld zł (wykres 5.2.19). zobowiązania z tytułu 
emisji listów zastawnych stanowiły 88,0% (w 2007 r. 73,1%) zadłużenia banków hipotecznych 
z tytułu emisji papierów wartościowych na rynek krajowy.

W 2008 r. udział zobowiązań z tytułu emisji listów zastawnych w strukturze źródeł finanso-
wania banków hipotecznych był podobny jak w poprzednim roku i wynosił 41,3%. istotnie zwięk-
szyła się rola zobowiązań wobec sektora finansowego (wzrost z 18,6% do 37,9%). Było to spowo-
dowane głównie wzrostem refinansowania jednego z banków hipotecznych w ramach grupy 
kapitałowej (w tym otrzymania przez niego pożyczek podporządkowanych). W 2008 r. zobowią-
zania z tytułu emisji obligacji miały mniejszy udział w źródłach finansowania banków  
hipotecznych.

64  Szerzej na temat regulacji emisji listów zastawnych w poszczególnych krajach w: European Covered Bond Factbook, 
Brussels 2009, European Covered Bond Council.
65  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.u. z 2003 r., nr 99, poz. 919).
66  Poprzednio BPH Bank Hipoteczny SA.
67  Poprzednio Śląski Bank Hipoteczny SA.
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W 2008 r. banki hipoteczne dokonały sześciu emisji listów zastawnych o łącznej wartości 920 
mln zł (tabela 5.2.12), przy czym pięć emisji (98% wartości wszystkich emisji) przeprowadził jeden bank 
(była to rekordowa wartość emisji listów zastawnych tego banku w jednym roku). W przeciwieństwie 
do 2007 r. dominowały emisje hipotecznych listów zastawnych. Jeden z banków wyemitował także 
kolejną transzę publicznych listów zastawnych, co pozwalało mu kontynuować finansowanie jednostek 
sektora publicznego (udzielać poręczonych przez JST kredytów dla szpitali oraz kredytów bezpośrednio 
dla JST). Pod koniec 2008 r. jeden z banków miał trudności ze znalezieniem nabywców listów zastaw-
nych, co wpłynęło na spowolnienie jego akcji kredytowej. zmniejszenie zainteresowania inwestycjami 
w listy zastawne mogło się wiązać ze wzrostem awersji do ryzyka na krajowym rynku oraz sytuacją 
płynnościową w sektorze banków komercyjnych. W warunkach kryzysu zaufania i zaburzeń na rynku 
pieniężnym wiele krajowych banków komercyjnych, które są najważniejszą grupą inwestorów na rynku 
listów zastawnych w Polsce, ograniczało inwestycje w mało płynne papiery wartościowe.

Jak wynika z analiz ECB, podobna sytuacja wystąpiła w wielu krajach europejskich68. Obawy 
dotyczące sytuacji finansowej wielu grup finansowych (zmiana percepcji ryzyka kredytowego) 

68  Covered Bonds in the EU Financial Sector, Frankfurt 2008, ECB, s. 23–30.

Wykres 5.2.19. Zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych w Polsce 
w latach 2005−2008, wg stanu na koniec kwartałów

Źródło: NBP.
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Wykres 5.2.20. Źródła finansowania banków hipotecznych w latach 2005−2008

Źródło: NBP.
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i niepewność na rynkach finansowych nie sprzyjały rozwojowi rynku listów zastawnych. W paź-
dzierniku 2008 r. nastąpiło zmniejszenie płynności na wtórnym rynku tych instrumentów oraz 
spadek liczby nowych emisji69.

Wszystkie listy zastawne wyemitowane w Polsce w 2008 r. były nominowane w walucie kra-
jowej i miały zmienne oprocentowanie, które zależało od stawki referencyjnej (najczęściej 6M 
WiBOR) oraz marży ustalonej w warunkach emisji. Wszystkie emisje uplasowane w 2008 r. zosta-
ły przeprowadzone w trybie oferty publicznej. ze względu na wspomniany spadek popytu na listy 
zastawne wśród inwestorów niektóre z tych emisji musiały być w dużej części objęte przez bank 
matkę lub inne podmioty z grupy kapitałowej.

Tabela 5.2.12. Hipoteczne i publiczne listy zastawne wyemitowane w Polsce przez banki 
hipoteczne

  Nazwa banku Data emisji Pierwotny okres 
zapadalności

Wartość emisji 
(mln) 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

12.03.20081 3 lata 200 PLN

25.04.20081 3 lata 250 PLN

13.06.20081 3 lata 200 PLN

22.09.20081, 2 5 lat 100 PLN

10.10.20081 2 lata 150 PLN

Pekao Bank Hipoteczny SA3

29.12.2000 10 lat 3,63 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

ING Bank Hipoteczny SA
29.11.2004 4 lata 30 PLN

31.03.2008 3 lata 20 PLN

1 Emisje sprzedawane w trybie oferty publicznej i wprowadzane do obrotu wtórnego na rynku regulowanym MTS-CeTO.
2 Emisje publicznych listów zastawnych.
3 Do listopada 2007 r. emisje BPH Banku Hipotecznego SA.

Źródło: NBP, raporty roczne banków.

69  Tamże, s. 25.
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Rynek wtórny i inwestorzy

Podobnie jak w poprzednich latach obrót wtórny listami zastawnymi odbywał się na rynku 
nieregulowanym OTC oraz na pozagiełdowym rynku regulowanym RPW CeTO, na który wprowa-
dzane były listy emitowane w trybie oferty publicznej. Na rynku nieregulowanym organizatorami 
obrotu były najczęściej banki z tej samej grupy kapitałowej co emitenci. Pełniły one również funk-
cję agentów płatniczych, animatorów rynku oraz depozytariuszy listów zastawnych sprzedawa-
nych w trybie oferty niepublicznej. W 2008 r. w KDPW zarejestrowano 155 transakcji hipoteczny-
mi listami zastawnymi o wartości 908,2 mln zł, w tym 87 transakcji o wartości 37,3 mln zł zawar-
to na rynku RPW CeTO.

ze względu na małe rozmiary rynku listów zastawnych w Polsce pojedyncze transakcje mogą 
mieć istotny wpływ na strukturę nabywców tych instrumentów. Na koniec 2008 r. głównymi 
nabywcami listów zastawnych pozostających w obiegu na rynku nieregulowanym były banki 
(wykres 5.2.21)70. Emisje przeprowadzane w trybie oferty niepublicznej są bowiem najczęściej 
obejmowane przez ich organizatorów – banki z grupy kapitałowej emitenta. Międzynarodowe 
instytucje finansowe były drugą co do wielkości grupą nabywców listów zastawnych. zaangażo-
wanie niebankowych instytucji finansowych na tym rynku było nadal niewielkie. 

5.2.2.5. Obligacje przedsiębiorstw71

Wielkość rynku

Na koniec 2008 r. zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu emisji DPDP wyniosło 16,04 mld zł 
i było o około 2% wyższe niż na koniec 2007 r. (tabela 5.2.13). udział długoterminowych obli-
gacji przedsiębiorstw w całym rynku pozaskarbowych papierów dłużnych w Polsce wyniósł 
42,6%, a w całości rynku papierów dłużnych – 4,0%. Na rynku DPDP nadal dominowały emisje 
przeprowadzone w trybie oferty niepublicznej, kierowane na rynek nieregulowany. Stanowiły 
one ponad 99% wartości zadłużenia na koniec 2008 r. zadłużenie z tytułu emisji obligacji przed-
siębiorstw znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym wyniosło 88,6 mln zł (164,8 mln 
zł na koniec 2007 r.). 

70  Przedstawione dane dotyczą jedynie nabywców listów zastawnych sprzedawanych w trybie oferty niepublicznej. 
informacje na temat struktury nabywców listów zastawnych będących w obrocie na rynku regulowanym nie są dostępne.
71  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.

Wykres 5.2.21. Struktura inwestorów na nieregulowanym rynku listów zastawnych w latach 
2005−2008

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji. 
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Na koniec 2008 r. relacja wartości zadłużenia z tytułu emisji obligacji przedsiębiorstw do PKB 
wyniosła około 1,3%. Niski stopień rozwoju tego rynku w Polsce nie był wyjątkiem w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Rynki obligacji przedsiębiorstw były znacznie lepiej rozwinięte 
w krajach strefy euro, gdzie wspomniana relacja wyniosła 19%. Wielkość rynku DPDP w poszcze-
gólnych krajach strefy euro była jednak silnie zróżnicowana, np. w Niemczech relacja wartości 
zadłużenia z tytułu emisji tych instrumentów do PKB na koniec 2008 r. wyniosła około 7%, nato-
miast w Holandii – 118% (wykres 5.2.22). 

Tak jak w poprzednich latach przedsiębiorstwa zaspokajały swoje zapotrzebowanie na 
zewnętrzne finansowanie głównie za pomocą kredytów bankowych. Środki pozyskane z emisji 
DPDP stanowiły w 2008 r. około 1% nakładów brutto na środki trwałe (3,1% w 2007 r.). Wartość 
nowych emisji obligacji przedsiębiorstw wyniosła w 2008 r. około 2,8 mld zł i była o 65% niższa 
w porównaniu z 2007 r. (tabela 5.2.13). Pogorszenie perspektyw rozwoju gospodarczego w 2008 r. 
przyczyniło się do ograniczenia aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw72. W rezultacie spółki 
zmniejszyły zapotrzebowanie na długoterminowe finansowanie, co wpłynęło na spadek liczby 
nowych programów emisji oraz ograniczenie wartości nowych emisji obligacji. Ponadto wzrost 
awersji do ryzyka wśród inwestorów oraz obawy co do strat niektórych podmiotów z tytułu trans-
akcji opcjami walutowymi mogły powodować trudności z plasowaniem nowych emisji na rynku, 
szczególnie małych niepublicznych spółek. Tak duży procentowy spadek nowych emisji wynikał 
także z dużej wartości obligacji uplasowanych na rynku w 2007 r. (tzw. efekt bazy). Wartość emi-

72  Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2008 r., 
Warszawa 2008 r., NBP, s. 5−9. 

Tabela 5.2.13. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji DPDP i liczba emitentów 
w latach 2005−2008

2005 2006 2007 2008

Liczba emitentów 82 80 92 97

Wartość zadłużenia ogółem (w mld zł), 
w tym z tytułu emisji: 8,92 9,75 15,75 16,04

− w trybie oferty publicznej 0,45 0,26 0,16 0,09

− w trybie oferty niepublicznej 8,47 9,49 15,59 15,95

Wartość nowych emisji 2,24 2,59 7,96 2,79

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP, pełniących funkcję depozytariusza, Fitch Polska oraz 
KDPW. 

Wykres 5.2.22. Wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przedsiębiorstw w wybranych 
krajach UE w latach 2006−2008

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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sji obligacji przedsiębiorstw przeprowadzonych w 2008 r. była bowiem zbliżona do wartości tych 
instrumentów sprzedanych na rynku pierwotnym w latach 2005-2006.

W 2008 r. uruchomionych zostało 29 nowych programów emisji DPDP (45 w 2007 r.). Naj-
większe programy zostały zorganizowane dla spółek TVN oraz globe Trade Centre o wartości 
odpowiednio 1 mld zł oraz 0,7 mld zł. W analizowanym okresie emisje DPDP przeprowadzono 
wyłącznie w trybie oferty niepublicznej. Średnia wartość pojedynczej emisji przeprowadzonej 
w trybie oferty niepublicznej wyniosła około 27 mln zł (50 mln zł w 2007 r.). 

Struktura rynku  

Podobnie jak w poprzednich latach w strukturze emitentów obligacji przedsiębiorstw sprze-
dawanych w trybie oferty publicznej (według kwoty zadłużenia na koniec 2008 r.) dominowały 
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego – głównie spółki leasingowe. Wśród podmiotów 
emitujących DPDP w trybie oferty niepublicznej przeważały przedsiębiorstwa niefinansowe (wykres 
5.2.23). 

Największy udział (około 20%) w wartości nowych emisji obligacji przedsiębiorstw przepro-
wadzonych w 2008 r. miały spółki z branży budowlano-deweloperskiej (m.in. globe Trade Centre, 
Skanska). Największą emisję DPDP, o wartości 500 mln zł (około 18% wartości uplasowanych 
papierów), przeprowadziła spółka z branży mediów elektronicznych − TVN. znaczny udział w no-
wych emisjach DPDP miały również przedsiębiorstwa z branży energetycznej (14%) oraz transpor-
towej (11%). 

Na koniec 2008 r. udział instrumentów nominowanych w złotych w rynku DPDP, które były 
przedmiotem obrotu na rynku nieregulowanym, wyniósł około 96%. Oprocentowanie większości 
obligacji przedsiębiorstw znajdujących się w obrocie na tym rynku było zmienne (około 94% war-
tości zadłużenia) i najczęściej zależało od stawki referencyjnej WiBOR. Na rynku regulowanym 
instrumenty o zmiennym oprocentowaniu stanowiły około 61% wartości obligacji znajdujących się 
w obrocie. 

Na rynku nieregulowanym na koniec 2008 r. około 44% wartości zadłużenia stanowiły 
instrumenty o pierwotnym terminie wykupu dłuższym niż pięć lat. udział obligacji o pierwotnym 
terminie wykupu od trzech lat do pięciu lat włącznie wyniósł 35%, a instrumentów o pierwotnym 
terminie wykupu do trzech lat włącznie – 21%. Wśród emisji przeprowadzonych w trybie oferty 
niepublicznej w 2008 r. przeważały obligacje z pierwotnym terminem wykupu do pięciu lat. Pier-
wotny termin do wykupu większości DPDP znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na 
koniec 2008 r. nie przekraczał trzech lat (tylko jedna emisja miała pierwotny okres zapadalności 
dłuższy niż pięć lat). 

Podobnie jak w poprzednich latach w 2008 r. w strukturze zadłużenia z tytułu emisji obliga-
cji przedsiębiorstw według typów instrumentów dominowały standardowe obligacje (98-procen-

Wykres 5.2.23. Struktura emitentów DPDP według kwoty zadłużenia (stan na koniec 2008 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.
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towy udział). Dodatkowo na rynku nieregulowanym znajdowały się obligacje przychodowe ośmiu 
spółek, a na rynku regulowanym obligacje zamienne, wyemitowane w poprzednich latach. zdecy-
dowana większość emisji DPDP znajdujących się w obrocie na rynku nieregulowanym (około 90%) 
była niezabezpieczona. W przypadku obligacji zabezpieczonych emitowanych głównie przez pod-
mioty z branży budowlano-deweloperskiej, zabezpieczeniem najczęściej była hipoteka. 

W 2008 r. emisją DPDP zajmowało się 27 podmiotów, w tym 21 banków. Podobnie jak 
w poprzednich latach organizatorami emisji przeprowadzanych w trybie oferty niepublicznej były 
najczęściej banki. Struktura organizatorów emisji obligacji przedsiębiorstw wskazywała na silną 
koncentrację. Na koniec 2008 r. około 75% emisji tych obligacji (wg kwoty zadłużenia) zorganizo-
wały trzy podmioty: iNg Bank Śląski, Bank Pekao oraz BRE Bank. Wysoka pozycja Banku Pekao 
wynikała z włączenia do jego struktury wydzielonej części Banku BPH i przejęcia w grudniu 2007 r. 
klientów, dla których Bank BPH organizował emisje DPDP.

Rynek wtórny i inwestorzy

W 2008 r. obrót obligacjami przedsiębiorstw odbywał się głównie na rynku nieregulowa-
nym. Banki zajmujące się obsługą emisji w trybie oferty niepublicznej organizowały obrót DPDP na 
rynku wtórnym oraz rozliczały transakcje. Dane o wartości transakcji zawartych na rynku nieregu-
lowanym nie są dostępne. 

W 2008 r. wśród nabywców DPDP znajdujących się w obrocie na rynku nieregulowanym prze-
ważały banki krajowe (najczęściej organizatorzy emisji), przedsiębiorstwa niefinansowe oraz fundu-
sze inwestycyjne (wykres 5.2.24). Fundusze inwestycyjne zmniejszyły swoje zaangażowanie na tym 
rynku do 19,1% z 22,4% w 2007 r., co miało związek z wycofywaniem środków z tych podmiotów. 
Wzrost udziału funduszy emerytalnych w strukturze nabywców DPDP wynikał głównie z objęcia 
przez nie znacznej części nowych emisji obligacji wyemitowanych przez duże spółki notowane na 
gPW (m.in. TVN oraz globe Trade Centre). Czynnikami ograniczającymi zwiększenie zaangażowania 
krajowych niebankowych instytucji finansowych na rynku DPDP są relatywnie niewielka wartość 
pojedynczych emisji, silna segmentacja rynku, brak ratingów dla większości emisji i emitentów oraz 
relatywnie niska premia za ryzyko kredytowe. W rezultacie koszty analizy ryzyka oraz monitoringu 
inwestycji mogą być zbyt wysokie w stosunku do potencjalnych dochodów. Dodatkowo brak scen-
tralizowanej platformy obrotu oraz izby rozliczeniowej przyczynia się do małej płynności rynku wtór-
nego. utrudnia to wyjście z inwestycji oraz bieżącą wycenę tych instrumentów, co jest szczególnie 
istotne w przypadku OFE, które podlegają ścisłym regulacjom w tym zakresie.

Na regulowanym rynku pozagiełdowym RPW-CeTO, na którym notowanych było 10 serii 
obligacji dwóch spółek, roczna wartość transakcji wyniosła 2,3 mln zł (w 2007 r. 15,2 mln zł). Na 

Wykres 5.2.24. Nabywcy DPDP wprowadzonych do obrotu na rynku nieregulowanym (stan 
na koniec roku)

 A. 2007 r. B. 2008 r.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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gPW notowane były obligacje jednego podmiotu. W 2008 r. na tym rynku nie przeprowadzono 
żadnej transakcji. informacje o nabywcach obligacji przedsiębiorstw znajdujących się w obrocie na 
rynku regulowanym nie są dostępne.

5.2.3. Rynek instrumentów udziałowych

Rynek instrumentów udziałowych w Polsce obejmuje akcje, prawa do akcji oraz prawa pobo-
ru. W 2008 r. akcje znajdowały się w obrocie na głównym rynku giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie (gPW)73, platformie NewConnect i RPW CeTO. Prawa do akcji były notowane na 
głównym rynku gPW oraz na rynku NewConnect. Transakcje prawami poboru były zawierane 
jedynie na głównym rynku gPW.

Tak jak w poprzednich latach w 2008 r. obrót akcjami w Polsce był skoncentrowany na głów-
nym rynku gPW, gdzie handlowano akcjami 374 spółek. Rynek ten skupiał ponad 99% obrotów 
akcjami na krajowych rynkach zorganizowanych. Alternatywny system obrotu NewConnect, uru-
chomiony przez gPW pod koniec sierpnia 2007 r., rozwijał się bardzo dynamicznie. Na koniec 
grudnia notowano na nim papiery wartościowe 84 spółek, jednak płynność tego rynku pozosta-
wała niewielka. Aktywność inwestorów na RPW CeTO była bardzo niska, a na koniec roku na tym 
rynku notowane były akcje tylko pięciu emitentów. 

5.2.3.1. Rynek akcji na głównym rynku GPW

W 2008 r. rozwój rynku akcji na gPW był determinowany przez nasilający się globalny kryzys 
finansowy. Poważne zaburzenia w wielu segmentach światowego rynku finansowego spowodo-
wały odpływ kapitału z rynków akcji, odzwierciedlony w silnym spadku cen tych instrumentów. 
z powodu spadków cen akcji kapitalizacja spółek krajowych zmniejszyła się o 47,6% i na koniec 
grudnia wyniosła 267,4 mld zł. znaczny spadek kapitalizacji spółek krajowych spowodował, że jej 
relacja do PKB obniżyła się o ponad 22 pkt proc. do 21% (wykres 5.2.25). Obroty netto akcjami, 
z uwzględnieniem wartości transakcji sesyjnych i pakietowych, zmniejszyły się o 29,6% i wyniosły 
167,4 mld zł. Na koniec grudnia na gPW notowane były akcje 374 spółek, czyli 23 podmiotów 
więcej niż na koniec 2007 r. liczba rachunków papierów wartościowych nieznacznie wzrosła 
(o 3%) i wyniosła 1 029 tys. szt. (tabela 5.2.14). 

Na koniec 2008 r. po raz pierwszy w historii funkcjonowania krajowego rynku kapitałowego 
kapitalizacja gPW była wyższa niż kapitalizacja giełd w Austrii i grecji, czyli krajach o poziomie PKB 
podobnym jak w Polsce. Na gPW notowano również znacznie więcej spółek. Mimo to pod wzglę-
dem wartości obrotów akcjami warszawska giełda nadal była małym rynkiem. Płynność rynku akcji, 
mierzona relacją wartości obrotów tymi instrumentami do kapitalizacji, była niska nie tylko w po-
równaniu z giełdami o podobnej wielkości, ale również w porównaniu z mniejszymi giełdami 

73  główny rynek gPW obejmuje rynek podstawowy i rynek równoległy.

Wykres 5.2.25. Relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB w latach 2001–2008

Źródło: gPW
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(tabela 5.2.15).  Jedną z przyczyn niskiej płynności rynku akcji na gPW była relatywnie duża liczba 
spółek o niewielkiej kapitalizacji. Według danych FESE średnia kapitalizacja spółek notowanych na 
gPW na koniec 2008 r. wyniosła 142 mln euro i była znacznie niższa niż średnia kapitalizacja spó-
łek notowanych na innych rynkach europejskich (743 mln euro74). Obroty akcjami dużych spółek 
są z reguły znacznie wyższe niż obroty akcjami małych spółek. z tego powodu rynki, na których 
jest notowanych relatywnie wiele małych podmiotów, mają niższą płynność niż rynki, na których 
notowane są głównie duże spółki. Kolejnym czynnikiem, który wpływał na niską płynność rynku 
akcji na gPW, było złe funkcjonowanie mechanizmu krótkiej sprzedaży akcji (ramka 5.2.1). Krótka 
sprzedaż umożliwia zarabianie na spadkach cen akcji i przez to minimalizuje skutek spadku obro-
tów, który jest charakterystyczny dla okresów bessy na rynku akcji.

74  Średnia kapitalizacja spółek notowanych na giełdach europejskich uwzględnia rynki ujęte w tabeli 5.2.15 z pominię-
ciem gPW.

Tabela 5.2.14. Główny rynek akcji na GPW w latach 2005–2008

2005 2006 2007 2008

Kapitalizacja giełdy na koniec roku (w mld zł)1 424,9 635,9 1 080,3 465,1

− w tym spółek krajowych 308,4 437,7 509,9 267,4

Relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB (w %) 31,4 41,3 43,3 21,0

Liczba spółek 255 284 351 374

− w tym liczba spółek zagranicznych 7 12 23 25

Liczba IPO 35 38 81 33

Wartość IPO (w mld zł) 7,0 4,2 8,02 9,3

Liczba spółek wycofanych z obrotu 10 9 14 10

Relacja wartości akcji w wolnym obrocie do kapitalizacji 
spółek krajowych (w %) 43,1 41,7 41,1 38,4

Indeks WIG (w pkt)

− na koniec roku 35 600,8 50 411,9 55 648,5 27 228,6

− minimalny w roku 25 206,5 36 020,7 49 264,4 24 853,0

− maksymalny w roku 36 068,6 52 370,8 67 568,5 55 522,0

Stopa zwrotu z indeksu WIG (w %) 33,7 41,6 10,4 -51,1

Liczba rachunków inwestycyjnych na koniec roku (w tys.) 853  909 997 1 029

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 5.2.15. Główne wskaźniki wybranych giełd europejskich w latach 2005−2008

  Giełda
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Liczba notowanych spółek1 Wskaźnik obrotu (w %)2

Ateny 304 290 283 292 42,4 53,9 67,5 120,6

Budapeszt 44 41 41 43 70,4 77,7 109,8 157,9

Dublin 66 68 73 68 56,3 52,2 101,2 158,3

Euronext 966 954 1 043 1 002 102,2 106,9 141,5 203,7

Frankfurt 764 760 866 832 149,3 174,3 218,3 404,4

Londyn 3 091 3 256 3 307 3 096 176,8 208,2 286,4 322,6

Mediolan 282 311 307 300 155,2 161,6 229,0 274,7

Praga 39 32 32 29 112,2 86,5 76,3 115,5

Warszawa 255 279 375 458 30,4 38,3 44,3 73,2

Wiedeń 111 113 119 118 35,0 44,4 58,4 131,2
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  Giełda Kapitalizacja spółek krajowych 
(w mld euro)

Obroty netto 
(w mld euro)

Ateny 123,0 157,9 181,2 64,7 52,1 85,1 122,4 78,0

Budapeszt 27,6 31,7 31,5 13,3 19,4 24,6 34,6 21,0

Dublin 96,7 123,8 98,4 35,5 54,4 64,6 99,6 56,2

Euronext 2 294,8 2 812,3 2 888,3 1 508,4 2 345,5 3 005,7 4 086,1 3 072,6

Frankfurt 1 035,3 1 242,0 1 440,0 797,1 1 545,8 2 164,8 3 144,2 3 223,5

Londyn 2 592,6 2 877,0 2 634,6 1 352,3 4 583,2 5 990,5 7 545,0 4 362,2

Mediolan 676,6 778,5 733,6 374,7 1 050,3 1 258,0 1 680,2 1 029,2

Praga 31,1 34,7 48,0 29,6 34,9 30,0 36,6 34,2

Warszawa 79,4 112,8 144,3 65,2 24,1 43,2 63,9 47,9

Wiedeń 107,1 146,2 161,7 54,8 37,5 64,9 94,5 71,9

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.

kRótka SPRZEDaż akcjI na GPW

Krótka sprzedaż jest strategią inwestycyjną, która zakłada osiągnięcie zysków ze spad-
ku cen papierów wartościowych. W praktyce jest stosowana głównie na rynku akcji.  
W literaturze wyróżnia się dwa rodzaje krótkiej sprzedaży akcji: z pokryciem (covered short 
selling) i bez pokrycia (naked short selling). Transakcja krótkiej sprzedaży z pokryciem składa 
się z kilku etapów. Na początku inwestor pożycza od innego podmiotu akcje spółki, których 
ceny w jego opinii spadną. Następnie sprzedaje te akcje na rynku. W kolejnym etapie inwe-
stor odkupuje na rynku akcje spółki, które wcześniej sprzedał, i oddaje je pożyczkodawcy. 
Jeśli przewidywania inwestora okazały się trafne, czyli ceny akcji spadły, realizuje on zysk 
będący różnicą między ceną sprzedaży papierów wartościowych a ceną ich zakupu. Tak jak 
w zwykłej transakcji inwestor ponosi koszty prowizji maklerskich od kupna i sprzedaży 
papierów wartościowych. Dodatkowo inwestor musi pokryć koszty pożyczki papierów war-
tościowych; płaci je na rzecz ich właściciela – pożyczkodawcy (inwestora długoterminowe-
go, najczęściej instytucji finansowej). Strategia krótkiej sprzedaży bez pokrycia polega na 
sprzedaży akcji bez ich uprzedniego pożyczenia. Krótka sprzedaż bez pokrycia generuje 
zatem większe ryzyko rozliczenia niż krótka sprzedaż z pokryciem. W celu zamknięcia otwar-
tej pozycji inwestor nabywa papiery wartościowe na rynku. Krótka sprzedaż akcji bez pokry-
cia jest stosowana głównie w śróddziennych strategiach inwestycyjnych (day trading, intra-
day trading), czyli takich transakcjach, w których pozycja jest otwierana i zamykana tego 
samego dnia. Krótka sprzedaż bez pokrycia jest tańsza dla inwestora niż klasyczna krótka 
sprzedaż, ponieważ nie ponosi on żadnych opłat związanych z pożyczkami papierów war-
tościowych. 

W literaturze wymienia się wiele pozytywnych skutków stosowania krótkiej sprzedaży 
dla funkcjonowania rynku akcji. Ta strategia inwestycyjna: 

−  umożliwia zarabianie na spadkach cen akcji, przez co ułatwia inwestorom aktywne 
zarządzanie portfelem (szczególnie w okresach bessy),

−  ogranicza możliwość manipulacji kursami akcji, dzięki czemu przyczynia się do 
zmniejszenia bąbli spekulacyjnych,

− poprawia efektywność wyceny akcji,

Ramka 5.2.1



226

5

Rynki finansowe

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

−  zwiększa płynność rynku (m.in. wzrost wartości zleceń kupna i sprzedaży, zmniej-
szenie spreadów bid-ask),

−  ułatwia inwestorom zabezpieczanie wartości portfela akcji, gdyż w przypadku prze-
widywanych spadków ich cen mogą oni szybko zająć krótkie pozycje w innych 
instrumentach, których ceny są dodatnio skorelowane z cenami posiadanych przez 
nich akcji,

−  pozwala inwestorom długoterminowym (stosującym strategię buy and hold) na 
osiągnięcie zysku z udzielania pożyczek papierów wartościowych, co przyczynia się 
do poprawienia stopy zwrotu z portfela.

Ponadto sprawne funkcjonowanie krótkiej sprzedaży jest bardzo istotne dla rozwoju 
rynku instrumentów pochodnych, ponieważ zwiększa możliwości dokonywania arbitrażu 
między rynkiem terminowym a kasowym.

W literaturze wskazuje się także na negatywne aspekty stosowania tej strategii. Jed-
nym z wymienianych problemów jest możliwość nadużycia (market abuse), które polega na 
wykorzystywaniu krótkiej sprzedaży do generowania mylnych sygnałów na temat rzeczywi-
stej podaży akcji lub właściwej ich wyceny. Prowadzi to do nieprawidłowego funkcjonowania 
rynków (disorderly markets), gdy w okresach dużej niepewności inwestorzy nadmiernie rea-
gują na napływające sygnały. Przejrzystość rynków, na których wykorzystuje się strategię 
krótkiej sprzedaży, może się zmniejszyć (transparency deficiencies) z powodu braku publicz-
nie dostępnych informacji o liczbie, wartości i koncentracji krótkich pozycji. Ponadto na ryn-
kach, na których strategie krótkiej sprzedaży są często zawierane, występuje zwiększone 
ryzyko rozliczenia transakcji (settlement failures). Warto jednak zaznaczyć, że część ze wspo-
mnianych negatywnych konsekwencji funkcjonowania krótkiej sprzedaży akcji może zostać 
wyeliminowana przez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, takich jak: ujawnianie zagre-
gowanej wartości krótkich pozycji na poszczególnych akcjach oraz ich koncentracji, specjal-
ne oznaczenie akcji, które są przedmiotem krótkiej sprzedaży i stosowanie reguły up-tick1. 
W wyjątkowych sytuacjach nadzorca lub organizator obrotu mogą wprowadzić częściowy 
lub całkowity zakaz krótkiej sprzedaży akcji wybranych spółek2. 

W Polsce inwestorzy mają prawną możliwość zawierania transakcji krótkiej sprzedaży 
akcji na gPW od 1 stycznia 2000 r. Od tego dnia obowiązuje bowiem rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków pożyczania papie-
rów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność 
maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych3. Mimo przyjęcia 
regulacji pozwalających na zawieranie transakcji krótkiej sprzedaży inwestorzy w praktyce 
nie mają jednak możliwości ich przeprowadzania. W polskim prawie rynku kapitałowego 
obowiązuje bowiem zasada, że zbycie papierów wartościowych może nastąpić dopiero po 
zarejestrowaniu papierów wartościowych na rachunku zbywcy. Rozwiązanie to uniemożli-
wia zawarcie transakcji krótkiej sprzedaży w sytuacji, gdy transakcja pożyczki papierów war-
tościowych nie została jeszcze rozliczona (papiery wartościowe nie zostały jeszcze zapisane 
na rachunku wartościowym zbywcy). Ponadto wspomniane rozporządzenie wprowadziło 
wymóg ustanowienia zabezpieczenia na rzecz podmiotu maklerskiego z tytułu udzielenia 
pożyczki papierów wartościowych w celu ich sprzedaży. Było to źródłem dodatkowych kosz-
tów dla inwestorów chcących zawrzeć transakcję krótkiej sprzedaży i uniemożliwiało uczest-
nikom rynku swobodne kształtowanie warunków tych transakcji. Tak szczegółowe kwestie, 

1 Reguła up-tick stanowi, że inwestor nie może złożyć zlecenia krótkiej sprzedaży akcji po cenie niższej niż ostatnia cena tran-
sakcyjna na rynku. Ma to na celu ograniczenie wpływu krótkiej sprzedaży na spadek cen akcji.

2 Sytuacja taka miała miejsce w 2008 r. w czasie nasilenia się światowego kryzysu finansowego, gdy nadzorcy na wielu rynkach 
rozwiniętych (m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach zjednoczonych i Niemczech) wprowadzili zakaz krótkiej sprzedaży akcji spółek 
z sektora finansowego.

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków 
pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz 
banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz.u. z 1999 r., nr 110, poz. 1269).
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jak sposób ustanowienia i wysokość zabezpieczenia, mogłyby być jedynie przedmiotem 
umowy między klientem a domem maklerskim. Takie rozwiązania stosuje się bowiem na 
rozwiniętych rynkach akcji. Warto podkreślić, że mimo trzykrotnego wprowadzania zmian 
w przepisach wykonawczych (dotyczących m.in. obniżenia minimalnej wysokości zabezpie-
czenia początkowego oraz wysokości dodatkowego zabezpieczenia) transakcje krótkiej 
sprzedaży akcji na gPW były zawierane sporadycznie. istotną barierą rozwoju rynku krótkiej 
sprzedaży jest niejasność przepisów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych 
(PCC)4 – nie wiadomo, czy przy takiej transakcji należy odprowadzić ten podatek. Ponadto 
nie zostały wydane przepisy wykonawcze do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych, umożliwiające udzielanie przez te fundusze pożyczek papierów wartoś-
ciowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. istotnie ogranicza to pozyskanie 
tych papierów celem zbycia w transakcjach krótkiej sprzedaży. Na rozwiniętych rynkach 
finansowych fundusze emerytalne są jednym z głównych pożyczkodawców akcji będących 
przedmiotem krótkiej sprzedaży. 

Rozwiązania zawarte w ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finanso-
wymi5 niwelują wspomniane bariery prawne. Nowe przepisy m.in. umożliwią zbycie papie-
rów wartościowych przed dokonaniem ich zapisu na rachunku papierów wartościowych 
zbywcy oraz doprecyzowują kwestie dotyczące PCC (zgodnie z nimi pożyczki papierów war-
tościowych nie podlegają temu opodatkowaniu). Ponadto uchylono delegację dla Ministra 
Finansów do wydania rozporządzenia w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich 
instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych. 
Oznacza to, że z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi przepisy wykonawcze utracą moc prawną. W 2008 r. grupa robocza przy gPW 
przygotowała ramową umowę pożyczki papierów wartościowych sporządzoną zgodnie ze 
standardem international Securities lenders Associations (iSlA)6. Po wejściu w życie wcześ-
niej wspomnianej nowelizacji ustawy uczestnicy rynku będą mogli zawierać transakcje krót-
kiej sprzedaży na podstawie tej umowy ramowej.

W 2008 r. na gPW można było zawierać transakcje krótkiej sprzedaży, których przed-
miotem były akcje około 70 spółek o największej kapitalizacji i największej płynności akcji. 
Ograniczenie liczby tych spółek ma na celu zmniejszenie manipulacji cenami akcji. Według 
danych KDPW w 2008 r. akcje jedynie 13 spółek były wykorzystywane w tej strategii inwe-
stycyjnej. Wolumen obrotów transakcji krótkiej sprzedaży wyniósł 37 169 szt., a ich wartość 
można szacować na około 1,6 mln zł7. Wartość transakcji krótkiej sprzedaży była zatem 
bardzo niska w porównaniu z wartością transakcji akcjami na gPW, która wyniosła 167 366 
mln zł. Na rozwiniętych rynkach akcji skala transakcji krótkiej sprzedaży jest znacznie więk-
sza, a ich udział w całkowitych obrotach akcjami wynosi kilka procent.
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Kapitalizacja GPW

W 2008 r. kapitalizacja głównego rynku gPW uwzględniająca spółki krajowe i zagraniczne 
(w tym notowane na zasadzie dual-listing) spadła prawie o 57% i na koniec roku wyniosła 465,1 
mld zł. Kapitalizacja spółek krajowych wyniosła 267,4 mld zł. Na kapitalizację rynku wpływają: 
zmiany cen akcji, wprowadzanie na rynek akcji nowych spółek, wycofywanie dotychczas notowa-
nych spółek z obrotu, nowe emisje akcji przez spółki notowane na gPW oraz umorzenia akcji. 

W 2008 r. największy wpływ na kapitalizację głównego rynku gPW miały zmiany cen akcji 
(wykres 5.2.26). indeks szerokiego rynku Wig i indeks spółek o największej kapitalizacji i najwyż-
szej płynności akcji Wig20 spadły odpowiednio o 51,1% i 48,2%. Jeszcze większe spadki cen akcji 
zanotowano w przypadku małych i średnich spółek ujętych w indeksach sWig80 i mWig40 
(wykres 5.2.27). W 2008 r. indeksy cen akcji na innych giełdach zaliczanych do grupy rynków 
wschodzących także zanotowały duże spadki. indeks giełdy budapeszteńskiej BuX zmniejszył się 
w 2008 r. o 53,3%, a indeks giełdy praskiej o 52,7%. Spadki cen akcji wystąpiły także na giełdach 
w Brazylii i Meksyku oraz na giełdach w krajach rozwiniętych (wykres 5.2.28). Warto jednak odno-
tować, że wśród rynków emerging markets największe spadki cen akcji odnotowano na giełdach 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej75.

Tendencja zniżkowa cen akcji na gPW utrzymywała się w całym roku, a największe spadki 
zaobserwowano w październiku (indeksy Wig i Wig20 straciły około 24%). W reakcji na upadłość 
banku lehman Brothers znacznie nasiliły się bowiem spadki cen na rynkach akcji. Kłopoty wielu 
globalnych instytucji finansowych spowodowały wzrost awersji do ryzyka i były impulsem do 
sprzedaży akcji, w tym akcji spółek notowanych na rynkach rozwijających się (zjawiska określane 
jako flight to quality i flight to safety). Skalę spadków cen akcji zwiększały problemy inwestorów 
zagranicznych z pozyskaniem finansowania na inwestycje oraz obawy przed wpływem globalnego 
kryzysu finansowego na gospodarkę realną w krajach rozwiniętych, co mogło mieć negatywne 
konsekwencje dla eksportu z krajów rozwijających się. W sytuacji spadku zaufania między uczest-
nikami rynków finansowych wielu inwestorów miało problemy z odnowieniem pożyczek, które 
wykorzystywali do finansowania inwestycji na rynkach finansowych76. Dodatkowo nierezydenci 
nie dostrzegali różnic między gospodarkami i systemami finansowymi w krajach regionu, co nega-
tywnie wpływało na ich zaangażowanie na rynku finansowym w Polsce (tzw. efekt zarażania). 
Wspomniane czynniki przyczyniły się do masowej sprzedaży akcji spółek notowanych na gPW, co 
spowodowało gwałtowny spadek ich cen. We wrześniu i październiku 2008 r. inwestorzy zagra-
niczni wycofali z polskiego rynku akcji 4,6 mld zł netto.

75  W 2008 r. indeksy MSCi Emerging Europe, MSCi Emerging Asia i MSCi latin America spadły odpowiednio o 68,6%, 
54,1% i 52,8%. 
76  Szerzej w: 78th Annual Report, Basel, 29 June 2009, Bank for international Settlements, s. 29−30.

Wykres 5.2.26. Dekompozycja zmian kapitalizacji GPW w latach 2007−2008

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych gPW, KDPW i World Federation of Exchanges.
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W 2008 r. wycofano z obrotu giełdowego akcje 10 spółek o kapitalizacji 4,5 mld zł. Przyczy-
nami ich wycofania były: połączenie z innym podmiotem (cztery spółki), przymusowy wykup (trzy 
spółki) i upadłość (trzy spółki). 

Mimo spadków cen akcji i relatywnie niskich cen w 2008 r. tylko pięć spółek dokonało skupu 
własnych akcji celem umorzenia. Wartość umorzonych akcji wyniosła około 965 mln zł, z czego 
ponad 70% przypadało na akcje jednego podmiotu. Przyczyną małej liczby i wartości umorzeń 
mogły być problemy niektórych przedsiębiorstw z płynnością oraz obawy o możliwość pozyskania 
środków w przyszłości.

Dodatni wpływ na kapitalizację warszawskiej giełdy miało wprowadzanie akcji nowych spółek 
do obrotu na rynku regulowanym. W 2008 r. na głównym rynku warszawskiej giełdy zadebiutowa-
ły 33 spółki, w tym trzy podmioty zagraniczne. Łączna kapitalizacja tych spółek liczona według cen 
z dnia debiutu wyniosła 29,7 mld zł, z czego 11,5 mld zł przypadało na podmioty krajowe. Dane 
World Federation of Exchanges (WFE) wskazują, że pod względem liczby pierwotnych ofert publicz-
nych (ang. Initial Public Offering – iPO) w 2008 r. warszawska giełda uplasowała się na czwartym 
miejscu w Europie – po Deutsche Boerse, london Stock Exchange (lSE) i BME Spanish Exchanges, 
a pod względem ich wartości na trzecim miejscu po: lSE i NySE Euronext (wykres 5.2.29)77. Podob-

77  World Federation of Exchanges podaje łączną liczbę iPO na wszystkich rynkach prowadzonych przez daną giełdę. 
W przypadku gPW uwzględnia pierwsze oferty publiczne spółek na głównym rynku oraz na rynku NewConnect. WFE nie 
publikowała danych dotyczących wartości iPO na Deutsche Boerse w 2008 r.

Wykres 5.2.27. Indeksy WIG20, WIG, mWIG40 i SWIG80 w latach 2006–2008

uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 100 pkt na 28 grudnia 2007 r.

Źródło: Bloomberg.
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Wykres 5.2.28. Wybrane indeksy giełdowe w latach 2006−2008

uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 100 pkt na 28 grudnia 2007 r.

Źródło: Bloomberg.
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nie jak w poprzednich latach do obrotu na gPW wprowadzano głównie akcje małych i średnich 
spółek, czego potwierdzeniem jest relatywnie niska średnia wartość środków pozyskanych w drodze 
iPO. Według danych WFE w 2008 r. wartość ta na warszawskiej giełdzie wyniosła 41,4 mln uSD, 
podczas gdy na innych rynkach europejskich było to średnio 221,4 mln uSD78. 

Dane gPW i KDPW wskazują, że krajowe i zagraniczne spółki przez emisje akcji w ramach 
pierwotnych ofert publicznych w 2008 r. pozyskały z warszawskiego rynku 3,0 mld zł. Wartość iPO 
(uwzględniająca akcje nowych i starych emisji) wyniosła 3,9 mld i była o ponad połowę niższa niż 
w poprzednim roku79. Wartość wtórnych ofert publicznych (Secondary Public Offering – SPO) 
wyniosła 4,6 mld zł i była prawie o 65% niższa niż w poprzednim roku. Łączna wartość środków 
pozyskanych przez krajowe i zagraniczne spółki w drodze emisji akcji na gPW w ramach pierwot-
nych i wtórnych ofert wyniosła 7,6 mld zł (wykres 5.2.30). 

78  Średnia wartość środków pozyskanych w drodze iPO na giełdach europejskich została wyliczona dla rynków wymie-
nionych na wykresie 5.2.29 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 
prowadzą alternatywne systemy obrotu, specjalizujące się w obrocie akcjami małych spółek, jest niższa niż w przypadku 
innych giełd. Aby zachować porównywalność danych, w odniesieniu do 2007 r. 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. W odniesieniu do 2008 r. uwzględniono całkowitą 
wartość globalnej oferty czeskiej spółki New World Resources o wartości około 5,5 mld zł. za pośrednictwem gPW spół-
ka ta sprzedała akcje o wartości 114,4 mln zł.
79  Kwota ta uwzględnia tę część akcji spółki New World Resources, która zostanie sprzedana za pośrednictwem gPW.

Wykres 5.2.29. IPO na wybranych rynkach europejskich w 2008 r.

Źródło: World Federation of Exchanges.
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Wykres 5.2.30. Emisje akcji na głównym rynku GPW w latach 2005−2008

Źródło: gPW, KDPW.

WartoÊç akcji starych emisji oferowanych w ramach IPO

WartoÊç akcji nowych emisji oferowanych w ramach IPO

WartoÊç akcji nowych emisji oferowanych w ramach SPO

mld z∏

0

5

10

15

20

25

2008200720062005
0,9
3,0

4,6

2,9

5,1

12,9

1,7
2,4

3,7

1,7

8,0

5,2



5

Rynki finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEgO W POlSCE W 2008 R. 2�1

Obroty

W 2008 r. całkowita wartość transakcji, których przedmiotem były akcje znajdujące się w obrocie 
na głównym rynku gPW, zmniejszyła się prawie o 30% i wyniosła 167,4 mld zł. Średnia dzienna wartość 
obrotów sesyjnych wyniosła 660,0 mln zł. Spadek wartości obrotów wynikał zarówno z mniejszej liczby 
zawartych transakcji, jak i spadku cen akcji. W 2008 r. inwestorzy zawarli 9,6 mln transakcji sesyjnych, 
co oznacza prawie 37-procentowy spadek w porównaniu z poprzednim rokiem (tabela 5.2.16). liczba 
transakcji pakietowych nieznacznie się zmniejszyła i w całym roku wyniosła 2 464 szt. (2 509 szt. 
w 2007 r.). Wartość tych transakcji spadła prawie o 40% i wyniosła 5,3 mld zł. W styczniu zanotowano 
najwyższe miesięczne obroty netto akcjami w historii gPW – wyniosły one 23,3 mld zł.

W 2008 r. istotnie zwiększyła się relacja wartości obrotów netto akcjami do kapitalizacji spółek 
krajowych. Spowodował to mniejszy spadek wartości obrotów niż kapitalizacji spółek krajowych.

Tabela 5.2.16. Obroty akcjami na głównym rynku GPW w latach 2005−2008

  2005 2006 2007 2008

Roczne obroty netto na rynku akcji (w mln zł) 98 353,0 173 985,0 237 582,0 167 366,0

− z tego obroty sesyjne (w mln zł) 87 701,0 161 960,0 227 505,0 160 358,0

− średnio na sesję (w mln zł) 349,4 645,3 913,7 660,0

Liczba transakcji na sesję 19 835,0 44 979,0 60 820,0 38 211,0

Relacja wartości obrotów netto akcjami do kapitalizacji spółek krajowych 
na koniec roku (w %)1 31,9 39,7 46,6 62,0

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. 

Uczestnicy

Na koniec 2008 r. główną grupą inwestorów na rynku akcji były podmioty zagraniczne. 
Według danych gPW ich udział w kapitalizacji spółek krajowych notowanych na głównym rynku 
warszawskiej giełdy zmniejszył się w porównaniu z końcem 2007 r. o 1,2 pkt proc. i wyniósł 40,8% 
(wykres 5.2.32). Według danych NBP, zbieranych do opracowania międzynarodowej pozycji inwe-
stycyjnej Polski, zaangażowanie nierezydentów na rynku akcji wzrosło o 0,5 pkt proc. i na koniec 
grudnia 2008 r. wyniosło 48,0%80. Dane NBP dotyczące salda przeprowadzanych przez nierezy-
dentów transakcji, których przedmiotem były akcje spółek notowanych na gPW wskazują, że 
w 2008 r. inwestorzy ci w ujęciu netto kupili akcje o wartości 1,4 mld zł (wykres 5.2.33). W okresie 

80  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 5.2.31. Miesięczne obroty netto akcjami na głównym rynku GPW w latach 
2005−2008

Źródło: gPW.
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nasilenia się kryzysu na światowych rynkach finansowych, czyli we wrześniu i październiku, saldo 
przeprowadzanych przez nierezydentów transakcji, których przedmiotem były akcje tych spółek, 
było ujemne i wyniosło 4,6 mld zł, co stanowiło około 4% wartości ich portfela akcji. Skalę wyco-
fywania kapitału z gPW przez inwestorów zagranicznych w tych miesiącach ograniczało duże 
zaangażowanie inwestorów bezpośrednich. Podmioty te bowiem w mniejszym stopniu niż inwe-
storzy portfelowi reagują na zaburzenia na rynkach finansowych. inwestorzy bezpośredni na 
koniec 2008 r. mieli 65% wartości akcji znajdujących się w portfelu nierezydentów. 

W 2008 r., tak jak w poprzednich latach, w portfelu inwestorów zagranicznych przeważały 
akcje dużych spółek wchodzących w skład indeksu Wig20. W porównaniu z 2007 r. ich udział 
w portfelu nierezydentów wzrósł, kosztem akcji średnich spółek z indeksu mWig40 oraz akcji 
małych spółek (wykres 5.2.34). Wynikało to zarówno z zakupu netto akcji dużych spółek przez 
nierezydentów, jak i większego spadku cen akcji małych i średnich spółek niż cen papierów z in-
deksu Wig20.

Drugą najważniejszą grupą inwestorów na rynku akcji byli krajowi inwestorzy instytucjonal-
ni, głównie otwarte fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne. Stały dopływ środków do OFE 
i niższe wyceny akcji niż w poprzednim roku sprawiły, że OFE w ujęciu netto kupiły akcje o warto-
ści około 9,2 mld zł. Odpływ środków z funduszy inwestycyjnych sprawił, że w 2008 r. sprzedały 
one akcje o wartości około 1,26 mld zł netto.

Duży udział w kapitalizacji spółek krajowych notowanych na gPW miał Skarb Państwa 
(17,2%) oraz inwestorzy indywidualni (12,5%). W porównaniu z końcem 2007 r. udział tych dwóch 

Wykres 5.2.32. Udział inwestorów zagranicznych w kapitalizacji spółek krajowych notowanych 
na głównym rynku akcji GPW w latach 2005−2008

Źródło: NBP.
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Wykres 5.2.33. Zmiana wartości portfela akcji inwestorów zagranicznych w latach 
2007−20081 

1 Dotyczy akcji spółek krajowych notowanych na głównym rynku gPW. 

Źródło: NBP.
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grup inwestorów zwiększył się odpowiednio o 2,5 oraz 0,5 pkt proc. Wzrost udziału Skarbu Pań-
stwa wynikał m.in. z tego, że w 2008 r. za pośrednictwem gPW zostały sprywatyzowane dwie 
duże spółki (zakłady Azotowe w Tarnowie i Enea)81. zwiększenie udziału inwestorów indywidual-
nych w kapitalizacji spółek krajowych wiązało się m.in. z wprowadzeniem do obrotu giełdowego 
akcji spółek, których znaczną część kontrolowali inwestorzy indywidualni. Pod względem kapita-
lizacji największą z tych spółek był Cyfrowy Polsat.

W 2008 r. znacznie zmieniła się struktura podmiotowa sesyjnych obrotów akcjami na głów-
nym rynku gPW. Najaktywniejszą grupą inwestorów byli inwestorzy zagraniczni, którzy w całym 
roku zrealizowali transakcje o wartości 68,1 mld zł. udział nierezydentów w obrotach sesyjnych 
akcjami wyniósł 43% i był o 10 pkt proc. wyższy niż w poprzednim roku. 

Drugą najaktywniejszą grupą inwestorów na tym rynku byli krajowi inwestorzy instytucjo-
nalni (głównie krajowe instytucje finansowe), którzy zawarli transakcje o wartości 61,4 mld zł (39% 
udziału w obrotach). Wartość transakcji zrealizowanych przez inwestorów indywidualnych wynio-
sła 27,5 mld zł i tym samym ich udział w sesyjnych obrotach akcjami na głównym rynku gPW 
w 2008 r. wyniósł 18%, co oznacza spadek o 12 pkt proc. w porównaniu z 2007 r. (wykres 5.2.36). 

81  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.

Wykres 5.2.34. Struktura portfela inwestorów zagranicznych w latach 2005−2008

Źródło: NBP.
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Wykres 5.2.35. Inwestorzy na głównym rynku akcji GPW w latach 2007−2008 (udział 
w kapitalizacji spółek krajowych)

 A. 2007 r. B. 2008 r.

uwaga: niebankowe instytucje finansowe obejmują: OFE, fundusze inwestycyjne i firmy asset management.

Źródło: gPW.
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Tak duży spadek udziału inwestorów indywidualnych w obrotach akcjami mógł wynikać z większej 
awersji do poniesienia strat niż w przypadku innych grup inwestorów. inwestorzy indywidualni 
woleli wydłużyć czas trwania inwestycji niż sprzedać akcje ze stratą, co przyczyniło się do spadku 
liczby i wartości zawartych przez nich transakcji.

5.2.3.2.  Pozostałe instrumenty udziałowe notowane na głównym rynku GPW 
– prawa do akcji i prawa poboru 

Wartość emisji praw do akcji (PDA) i praw poboru ściśle wiąże się z aktywnością spółek 
w pozyskiwaniu kapitału za pośrednictwem gPW. W czasie dobrej koniunktury, gdy spółki aktyw-
nie pozyskują kapitał na rynku giełdowym, liczba oraz wartość emisji PDA i praw poboru są wyso-
kie. W 2008 r. w warunkach silnych spadków cen akcji oraz zmniejszenia popytu inwestorów na 
akcje spółki w mniejszym stopniu niż w poprzednich latach pozyskiwały kapitał za pomocą emisji 
papierów wartościowych na rynku regulowanym. Słabsza aktywność spółek w pozyskiwaniu  
kapitału na rynku giełdowym przyczyniła się do zmniejszenia liczby oraz wartości emisji PDA i praw 
poboru. 

W 2008 r. spółki przeprowadziły na głównym rynku gPW 52 emisje praw do akcji o wartości 
3,6 mld zł, podczas gdy w 2007 r. 108 emisji o wartości 14,2 mld zł. Największą emisją PDA 
w 2008 r. była emisja spółki Jutrzenka o wartości 506 mln zł. Wartość trzech innych emisji prze-
kroczyła 300 mln zł. Nastąpił również spadek emisji praw poboru. Podmioty, których akcje były 
przedmiotem obrotu na głównym rynku gPW, przeprowadziły 23 emisje praw poboru o wartości 
1,4 mld zł (wykres 5.2.37). Największą emisję przeprowadziła spółka Hawe; jej wartość wyniosła 
564 mln zł.

Wykres 5.2.36. Udział inwestorów w obrotach sesyjnych na rynku akcji w latach 2005−2008

Źródło: gPW.
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Wykres 5.2.37. Emisje praw do akcji i praw poboru w latach 2005−2008

uwaga: wartość emisji liczona jest według ceny zamknięcia praw do akcji i praw poboru z pierwszego dnia notowań.

Źródło: gPW.
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Mniejsza wartość emisji PDA i praw poboru w 2008 r. negatywnie wpływała na wartość 
transakcji tymi instrumentami. Wartość transakcji prawami do akcji wyniosła 483 mln zł (1,9 mln 
zł na sesję) i była o 86% niższa niż w 2007 r. Wartość transakcji prawami poboru także zmniejszy-
ła się o 86% i wyniosła 96 mln zł – 0,4 mln zł na sesję (wykres 5.2.38).

5.2.3.3. Rynek instrumentów udziałowych na platformie NewConnect

W 2008 r. rozwój rynku akcji na platformie NewConnect w mniejszym stopniu niż rozwój 
głównego rynku akcji na gPW zależał od wydarzeń na światowych rynkach finansowych. Wynika-
ło to przede wszystkim z innej struktury inwestorów na tych rynkach. W przeciwieństwie do głów-
nego rynku akcji na gPW, na którym największy udział w obrotach mieli nierezydenci, na rynku 
NewConnect najbardziej aktywni byli krajowi inwestorzy indywidualni. 

Przez cały 2008 r. na rynku NewConnect można było obserwować spadkową tendencję cen 
akcji. NCindex82 spadł o 73,5% i najniższą wartość osiągnął 31 grudnia 2008 r. (wykres 5.2.39). 
W okresie nasilenia się zaburzeń na światowych rynkach finansowych, od połowy września do 
końca października 2008 r., ceny akcji na rynku NewConnect nie spadły gwałtownie, tak jak ceny 
akcji spółek będących przedmiotem obrotu na głównym rynku gPW. Korelacja dziennych zmian 
NCindeks i indeksów rynków rozwiniętych była znacznie słabsza niż korelacja indeksów głównego 
rynku gPW i indeksów rynków rozwiniętych.

82  W skład NCindex wchodzą akcje wszystkich spółek notowanych na rynku NewConnect. Do wyznaczania udziałów 
akcji w tym indeksie uwzględnia się liczbę akcji danej spółki wprowadzonych do obrotu. NCindex jest indeksem docho-
dowym, czyli uwzględnia ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową tego indek-
su jest 30 sierpnia 2007 r., a jego pierwsza wartość wyniosła 100 pkt.

Wykres 5.2.38.  Obroty netto prawami do akcji i prawami poboru w latach 2005−2008

uwaga: obroty netto uwzględniają wartość transakcji sesyjnych i pakietowych.

Źródło: gPW.
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Kapitalizacja

Mimo dużych spadków cen akcji kapitalizacja rynku NewConnect na koniec 2008 r. była 
wyższa prawie o 18% niż na koniec 2007 r. i wyniosła 1,4 mld zł. Wzrost kapitalizacji był spowo-
dowany wprowadzaniem akcji wielu nowych spółek do obrotu na tym rynku oraz nowymi emisja-
mi akcji przez spółki już notowane. W 2008 r. 61 podmiotów wprowadziło do obrotu na tej plat-
formie papiery wartościowe (akcje i PDA) o wartości 2,1 mld zł. Na koniec roku na rynku NewCon-
nect były notowane walory 84 spółek. Według danych KDPW w 2008 r. wartość nowych emisji 
akcji i PDA na rynku NewConnect uwzględniająca iPO i SPO wyniosła 288 mln zł i była prawie 
dwukrotnie wyższa niż w poprzednim roku83. Wprowadzając papiery na rynek NewConnect, spół-
ki najczęściej przeprowadzały prywatne oferty ich sprzedaży (55 spółek), czyli oferty kierowane do 
wybranych inwestorów. Następnie wprowadzały swoje walory do obrotu na tej platformie84. Nie-
które spółki oraz ich dotychczasowi akcjonariusze w ogóle nie oferowali akcji inwestorom (pięć 
spółek), a jedynie wprowadzali je do obrotu na tym rynku. W takiej sytuacji nie było konieczności 
sporządzania publicznych dokumentów informacyjnych kierowanych do inwestorów (prospekt 
emisyjny, memorandum informacyjne), co przyspieszało wprowadzenie papierów do obrotu oraz 
obniżało koszty tego procesu. Sprzedaż akcji przez spółki jedynie wybranej grupie inwestorów była 
jedną z przyczyn wysokich wzrostów ich cen w dniu debiutu na rynku zorganizowanym. Średni 
wzrost cen akcji w dniu debiutu na rynku NewConnect w 2008 r. wyniósł 57,4%. W 2008 r. tylko 
trzy podmioty (Polman, Hurtimex i Domex-Bud Development) przeprowadziły pierwotne oferty 
publiczne akcji na rynku NewConnect. W październiku 2008 r. na platformie NewConnect zade-
biutował pierwszy podmiot z zagranicy. Była to czeska spółka technologiczna Proton Energy,  
która w ofercie prywatnej pozyskała z rynku ponad 2 mln zł. 

Obroty

W 2008 r. łączne obroty netto akcjami i PDA spółek notowanych na NewConnect wyniosły 
420 mln zł, z czego 7,5 mln zł przypadało na transakcje pakietowe. Średnia wartość transakcji na 
sesję w 2008 r. wyniosła 1,7 mln zł  i była nieznacznie niższa niż w poprzednim roku, kiedy wynio-
sła 1,8 mln zł. Średnia liczba transakcji na sesję i średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosły 
odpowiednio 980 szt. i 1 669 zł (w 2007 r. odpowiednio 719 szt. i 2 535 zł). Najwyższe miesięcz-
ne obroty netto zanotowano w lutym – 88 mln zł (wykres 5.2.40).

Uczestnicy

W 2008 r. dominującą grupą uczestników rynku NewConnect nadal byli inwestorzy indywi-
dualni. ich udział w całkowitych obrotach akcjami i PDA wyniósł 92%. udział krajowych inwesto-

83  Rynek NewConnect został uruchomiony przez gPW 30 sierpnia 2007 r. 
84  Spółki oferujące akcje lub PDA w trybie oferty prywatnej muszą sporządzić dokument informacyjny zgodnie z wymo-
gami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Taki sposób przeprowadzenia oferty nie 
wymaga zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

Wykres 5.2.40. Miesięczne obroty akcjami i PDA na rynku NewConnect w latach 2007−2008 

Źródło: gPW.
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rów instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicznych wyniósł odpowiednio 6% i 2%. Taka struk-
tura uczestników rynku NewConnect wiązała się z rodzajem spółek, których akcje były na nim 
notowane – w większości były to podmioty o niskiej kapitalizacji i krótkiej historii działalności. 
Często w momencie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect nie były dostępne szcze-
gółowe raporty finansowe (spółki z reguły miały krótką historię działalności i/lub zakres udostęp-
nianych przez nie informacji był węższy niż w przypadku spółek notowanych na głównym rynku 
gPW), co uniemożliwiało dokładną analizę debiutujących spółek85. Niektórzy inwestorzy mogli 
zatem postrzegać inwestycje w akcje spółek notowanych na rynku NewConnect jako bardziej ryzy-
kowne niż inwestycje w akcje większości spółek notowanych na gPW. Krajowi inwestorzy instytu-
cjonalni i inwestorzy zagraniczni zainteresowani są głównie akcjami spółek o wysokiej kapitalizacji 
i dobrej sytuacji finansowej. istotna jest dla nich również płynność rynku papierów wartościowych, 
ułatwiająca wyjście z inwestycji. z tych powodów mimo możliwości 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) były notowane akcje małych i średnich 
przedsiębiorstw. W 2008 r. kapitalizacja tego rynku spadła o 11,2% i na koniec roku wyniosła 
380,6 mln zł. zmniejszenie kapitalizacji RPW CeTO było wynikiem spadków cen akcji. Na koniec 
2008 r. wartość indeksu iTO wyniosła 30 154 pkt i była o 26,8% niższa niż na koniec 2007 r.86. 
W obrocie nadal znajdowały się akcje pięciu spółek. Akcje żadnej spółki ani nie zostały wprowa-
dzone do obrotu na tym rynku, ani wycofane z niego. 

Tabela 5.2.17. Podstawowe wskaźniki rynku RPW CeTO w latach 2001−2008

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba notowanych spółek 21 21 22 18 18 15 5 5 

Kapitalizacja (w mln zł) 192,8 203,7 335,4 344,3 378,8 574,1 426,8 380,6 

Wartość indeksu ITO (w pkt) 9 115 9 776 9 704 9 457 10 047 30 993 41 197 30 154 

Źródło: MTS-CeTO.

Obroty

W 2008 r. obroty netto akcjami spółek na RPW CeTO spadły o ponad 98% i wyniosły zale-
dwie 3 mln zł. inwestorzy nie zawarli żadnej transakcji pakietowej. Spadek obrotów wynikał ze 
spadków cen akcji oraz znacznego zmniejszenia liczby zawieranych transakcji. Średnio podczas 
sesji przeprowadzano dziewięć transakcji – o 150 transakcji mniej niż w poprzednim roku. Tak 
znaczny spadek aktywności inwestorów wynikał z bessy panującej na rynku akcji oraz konkurencji 
ze strony większych i bardziej płynnych rynków organizowanych przez gPW – rynku głównego 
i platformy NewConnect. Mała płynność akcji (szerokie spready bid-ask) sprawiała, że ryzyko 
poniesienia straty na inwestycji w akcje spółek notowanych na RPW CeTO było znacznie wyższe 
niż w przypadku inwestycji w akcje spółek notowanych na głównym rynku gPW. Konieczność 
szybkiej sprzedaży akcji zmuszałaby bowiem inwestora do akceptacji znacznie niższej ceny kupna 
niż w przypadku sprzedaży akcji na bardziej płynnym rynku. z tego powodu rynek akcji na RPW 
CeTO był dla inwestorów mało atrakcyjny. 

85  Spółki, których papiery notowano na rynku NewConnect, były zobowiązane do sporządzania raportów bieżących 
i okresowych na podstawie załącznika nr 1 do uchwały nr 346/2007 zarządu giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-
wie SA z dnia 30 maja 2007 r. zakres informacji przekazywanych przez te spółki był mniejszy w porównaniu z zakresem 
informacji przekazywanym przez spółki, których akcje notowano na głównym rynku gPW.
86  Mniejszy spadek kapitalizacji RPW CeTO niż spadek indeksu iTO wynikał z różnego udziału akcji spółek w tym  
indeksie. Spółki, których ceny akcji bardziej spadły w 2008 r., miały wyższy udział w indeksie iTO niż w kapitalizacji na 
początku roku.
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Tabela 5.2.18. Wartość obrotów netto akcjami na RPW CeTO w latach 2001−2008 (w mln zł)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. Roczna wartość obrotów netto 51,6 48,7 31,6 28,6 36,9 26,7 171,5 3,0

−  z czego obroty sesyjne netto  
(bez transakcji pakietowych) 20,1 9,15 8,7 21,2 10,6 25,3 146,7 3,0

Średnie obroty netto na sesję 0,08 0,04 0,04 0,09 0,05 0,10 0,59 0,01

2. Średnia liczba transakcji na sesję 17 9 8 15 9 44 159 9

Źródło: MTS-CeTO.

Barierami rozwoju rynku akcji na RPW CeTO są mała baza inwestorów, konkurencja ze stro-
ny głównego rynku gPW, a przede wszystkim działalność utworzonej w sierpniu 2007 r. platformy 
NewConnect. Relatywnie małe koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz stosunkowo 
niskie koszty ponoszone przez emitentów, związane z notowaniem ich papierów na platformie 
NewConnect, zachęcają małe spółki do debiutu na tym rynku. Ważnym argumentem dla emiten-
tów za wyborem rynków prowadzonych przez gPW jest szersza baza inwestorów (szczególnie na 
rynku głównym) niż na rynku akcji RPW CeTO, która ułatwia plasowanie emisji oraz zapewnia 
większą płynność akcji w obrocie wtórnym. W 2008 r. gPW podjęła działania zmierzające do prze-
jęcia kontroli nad spółką organizującą obrót papierami wartościowymi na RPW CeTO, m.in. celem 
skupienia obrotów akcjami w Polsce na rynkach organizowanych przez gPW87. z tych powodów 
w najbliższych latach rynek akcji na RPW CeTO prawdopodobnie przestanie istnieć, gdyż notowa-
nia akcji zostaną przeniesione na rynki prowadzone przez gPW lub spółki wycofają je z obrotu na 
rynku regulowanym.

87  Na koniec 2008 r. gPW posiadała 31,15% akcji spółki zarządzającej RPW CeTO i MTS Poland. 
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5.3. kasowy rynek walutowy

W 2008 r. odwróceniu uległy podstawowe tendencje, które charakteryzowały rozwój rynku 
złotego w poprzednich czterech latach. Wpływ na to miała niestabilna sytuacja na światowych 
rynkach finansowych i związane z nią zwiększenie awersji do ryzyka oraz silna deprecjacja i wzrost 
zmienności kursu złotego w drugiej połowie 2008 r. 

Na skutek zaburzeń na światowych rynkach finansowych w 2008  r. nastąpiło wyraźne 
wyhamowanie wzrostu wartości transakcji zawieranych na rynku offshore, które stanowią około 
70% całkowitych obrotów na kasowym rynku złotego. Towarzyszył temu nieznaczny wzrost 
aktywności na rynku krajowym – w porównaniu z 2007 r. średnia dzienna wartość transakcji na 
tym rynku zwiększyła się o 5% i wyniosła 4,2 mld zł. Po upadku banku lehman Brothers we wrześ-
niu 2008 r. wzrosła awersja do ryzyka i spadło zainteresowanie zagranicznych instytucji finanso-
wych inwestycjami na krajowym rynku kapitałowym. Spowodowana m.in. tymi czynnikami silna 
deprecjacja złotego (pomiędzy 15 września a 31 grudnia 2008 r. osłabił się o 25%) i wzrost zmien-
ności jego kursu wpłynęły na zmniejszenie operacji spekulacyjnych algorithmic trading. Ponadto ze 
względu na ryzyko kredytowe kontrahenta banki ograniczały transakcje z innymi podmiotami, co 
mogło wpłynąć na zmniejszenie aktywności funduszy hedgingowych.

główną parą walutową na rynku złotego była para EuR/PlN, przy średnio 90-procentowym 
udziale transakcji EuR/PlN w obrotach na krajowym międzybankowym rynku złotego. Na rynku 
londyńskim udział operacji EuR/PlN w transakcjach między bankami wyniósł w 2008 r. około 70%.

Wielkość rynku

W 2008 r. rynek złotego był nadal największy spośród kasowych rynków walutowych nasze-
go regionu. Szacuje się, że średnie dzienne obroty netto na rynku złotego (rynek krajowy i off-
shore) ukształtowały się na podobnym poziomie jak w 2007 r. i wyniosły około 5,1 mld uSD, przy 
czym wartość transakcji w ostatnich dwóch miesiącach była wyraźnie niższa od średniej (o około 
20%)88. Na skutek zaburzeń na światowych rynkach finansowych, w tym m.in. problemów z wy-
płacalnością wielu banków będących aktywnymi uczestnikami rynku walutowego, w 2008  r. 
nastąpiło wyraźne wyhamowanie wzrostu obrotów na rynku offshore, które stanowią około 70% 
całkowitych obrotów na kasowym rynku złotego. Na podstawie dostępnych danych można stwier-
dzić, że średnia dzienna wartość transakcji wymiany złotego z udziałem podmiotów zagranicznych 
w okresie styczeń – październik 2008 r. ukształtowała się na podobnym poziomie jak w 2007 r. 
i wyniosła około 4,3 mld uSD (tabela 5.3.1), z czego 3,4 mld zł stanowiły transakcje zawarte 
wyłącznie między nierezydentami.

Tabela 5.3.1. Średnie dzienne obroty netto na kasowym rynku offshore złotego w kwietniu 
i październiku 2008 r.

Kwiecień 2008 Październik 2008

Obroty na rynku offshore (w mln USD), 
w tym: 4 170 4 336

     USD/PLN 1 351 1 167

     EUR/PLN 2 819 3 169

− z bankami sprawozdającymi 1 529 1 949

− z pozostałymi bankami 1 583 1 631

− z pozostałymi instytucjami finansowymi 865 599

− z podmiotami niebankowymi 194 157

Źródło: dane Banku Anglii dostępne na stronie internetowej www.bankofengland.co.uk/markets/forex/ fxjsc/#surveys.

88  Szacunki NBP na podstawie danych pozyskanych od DRP (obroty na rynku krajowym) oraz danych Banku Anglii za 
kwiecień i październik 2008 r. (obroty na rynku offshore) dostępnych na stronie internetowej www.bankofengland.co.uk/
markets/forex/fxjsc/#surveys.
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Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku złotego (operacje, w których przynajmniej 
jedną ze stron jest bank działający w Polsce) wyniosły około 1,8 mln uSD i były wyższe od obrotów 
na lokalnym rynku forinta i korony czeskiej odpowiednio o około 9% i 41% (tabela 5.3.2). Na 
wszystkich wspomnianych rynkach lokalnych wyraźnie przeważały transakcje wymiany waluty kra-
jowej na euro. Na krajowym rynku złotego zdecydowaną większość obrotów netto (około 75%) 
stanowiły transakcje międzybankowe. Średnie dzienne obroty na rynku międzybankowym wynio-
sły 3,2 mld zł (1,3 mld uSD) i były o 5% wyższe niż w 2007 r., przy czym w ostatnich dwóch 
miesiącach nastąpił wyraźny spadek płynności i zmniejszył się udział transakcji z bankami zagra-
nicznymi (wykres 5.3.1).

W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. obroty na krajowym rynku klientowskim nieznacz-
nie zwiększyły się w porównaniu z 2007 r. i wyniosły około 0,9 mld zł. Czynnikiem determinującym 
rozwój rynku klientowskiego są obroty w handlu zagranicznym. W 2008 r. wartość eksportu towa-
rów i usług wyrażona w euro wzrosła o 5,5%, a wartość importu o 7,5%. 

Do utrzymania dużej płynności na rynku złotego w okresie styczeń – sierpień 2008 r. przy-
czyniła się stabilna sytuacja makroekonomiczna, silnie ukształtowany trend aprecjacyjny złotego 
oraz koniunktura na rynkach globalnych (osłabienie zaufania do dolara amerykańskiego skłaniało 
zagranicznych inwestorów instytucjonalnych do dywersyfikacji ich portfeli lokat przez inwestycje 
na rynkach krajów określanych jako emerging markets). W takich warunkach zagraniczne instytu-
cje finansowe chętnie inwestowały w papiery wartościowe nominowane w polskiej walucie. Ros-
nący dysparytet stóp procentowych między Polską a krajami rozwiniętymi (w okresie od stycznia 
do czerwca 2008 r. RPP czterokrotnie podwyższyła stopy procentowe NBP o 25 pkt) sprzyjał wyko-
rzystywaniu złotego w strategiach carry trade. Na transakcje na rynku kasowym wpływała także 
duża aktywność na rynku opcji walutowych na kurs złotego. Banki, które były wystawcami takich 
opcji, zabezpieczały swoje pozycje walutowe, zawierając odpowiednie transakcje na kasowym 

Tabela 5.3.2. Średnie dzienne obroty na krajowym kasowym rynku walutowym złotego, 
korony czeskiej i forinta w 2008 r. (w mln USD)

Złoty Korona czeska Forint

Obroty ogółem, 
w tym:

1 774 1 259 1 625

  − transakcje EUR/waluta krajowa 1 458 1 098 1 303

  − transakcje USD/waluta krajowa 250 126 126

uwaga: dane dla korony czeskiej na podstawie transakcji zarejestrowanych w kwietniu i październiku 2008 r.

Źródło: dane Narodowego Banku Czech, Narodowego Banku Węgier i NBP.

Wykres 5.3.1. Miesięczne obroty netto na krajowym międzybankowym rynku złotego 
w latach 2005−2008

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w grupie banków pełniących funkcję DRP; w przypadku 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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rynku złotego (ang. dynamic hedging). W dalszym ciągu bardzo aktywne były fundusze hedgin-
gowe, co pośrednio potwierdza ponad 20-procentowy udział transakcji z niebankowymi instytu-
cjami finansowymi w obrotach na rynku londyńskim w kwietniu 2008 r. (tabela 5.3.1). Oprócz 
zaciągania nisko oprocentowanych pożyczek (przede wszystkim w jenie japońskim oraz franku 
szwajcarskim) i lokowania środków na rynku złotego fundusze te stosowały strategie spekulacyjne 
algorithmic trading, nastawione na krótkoterminowe zmiany kursów złotego i zwiększające płyn-
ność rynku89. 

Sytuacja na rynku złotego zmieniła się istotnie w ostatnich miesiącach 2008 r.  
Po upadku banku lehman Brothers we wrześniu silnie wzrosła awersja do ryzyka i inwestorzy 
rozpoczęli wycofywanie kapitału z rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej, traktowanych 
przez nich jako bardziej ryzykowne niż rynki rozwinięte. W rezultacie spadło zainteresowanie 
zagranicznych instytucji finansowych inwestycjami na krajowym rynku kapitałowym. W sierpniu 
2008 r. zakończył się ponadczteroletni trend aprecjacyjny złotego. Od końca września złoty uległ 
bardzo silnej i gwałtownej deprecjacji (wykres 5.3.2), m.in. pod wpływem niepewności co do 
skali spowolnienia gospodarczego w Polsce na skutek światowego kryzysu finansowego, zaburzeń 
w funkcjonowaniu rynków finansowych i związanego z nimi spadku skłonności inwestorów zagra-
nicznych do podejmowania ryzyka (ang. delevereging). 

istotnym czynnikiem oddziałującym na spadek wartości złotego w iV kwartale 2008 r. było 
uznawanie przez część inwestorów zagranicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej jako 
regionu jednolitego pod względem ryzyka inwestycyjnego. Problemy gospodarcze, które skłoniły 
Węgry i ukrainę do zwrócenia się o pomoc finansową do Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego, oraz obniżenie ratingów tych państw przez międzynarodowe agencje ratingowe nasiliły 
wycofywanie kapitału zagranicznych instytucji finansowych z rynków finansowych naszego regio-
nu (tzw. efekt zarażania) i lokowanie go w krajach rozwiniętych. Kraje Europy Środkowo-Wschod-
niej, mimo znacznego zróżnicowania w zakresie sytuacji makroekonomicznej, w tym struktury 
bilansu płatniczego i polityki fiskalnej oraz kondycji sektorów bankowych, w wielu rekomendacjach 
były traktowanie jako homogeniczna pod względem ryzyka grupa państw. Przyczyniło się to do 
wyprzedaży instrumentów finansowych nominowanych w złotych i spekulacji na dalsze osłabienie 
złotego. Od 15 września do 31 grudnia 2008 r. zaangażowanie nierezydentów na krajowym rynku 
obligacji skarbowych spadło o 14%, z 64,0 mld zł do 55,2 mld zł. Wyprzedaż obligacji rozpoczęła 
się 25 września i zwiększyła się w drugiej dekadzie października 2008 r. pod wpływem silnych 
zaburzeń na rynkach finansowych na Węgrzech. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na depre-

89  W strategiach tych zlecenia kupna i sprzedaży walut są automatycznie generowane za pomocą algorytmu – badania 
rentowności transakcji dokonywanych najczęściej na podstawie analizy finansowych szeregów czasowych o bardzo wyso-
kiej częstotliwości oraz napływu informacji na rynek. Taki sposób spekulacji na rynku walutowym pozwala na natychmia-
stową ocenę dochodowości transakcji kasowych i charakteryzuje się wysokimi obrotami przy relatywnie małych wartoś-
ciach otwartych pozycji walutowych.

Wykres 5.3.2. Średni kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego w latach 2006–2008

Źródło: Thomson Reuters.
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cjację złotego i innych walut regionu było przełamanie utrzymującego się od ponad dwóch lat 
trendu deprecjacyjnego dolara. inwestorzy zagraniczni zyskali dodatkowy impuls do przenoszenia 
inwestycji z rynków finansowych krajów emerging markets na rynek amerykańskich obligacji  
skarbowych.

W okresie od 15 września do 31 grudnia 2008 r. złoty osłabił się o około 26% wobec euro, 
a w stosunku do dolara amerykańskiego o 23%. W porównaniu z walutami innych krajów z nasze-
go regionu, stosujących reżim płynnego kursu walutowego, skala deprecjacji polskiej waluty była 
wyjątkowo duża (tabela 5.3.3). Prawdopodobną przyczyną tak silnego osłabienia złotego były 
relatywnie wysokie średnie dzienne obroty na rynku złotego. inwestorzy zagraniczni chętniej 
zamykali otwarte pozycje na rynkach o dużej płynności.

Silna deprecjacja złotego i wzrost zmienności jego kursu wpłynęły na zmniejszenie operacji 
spekulacyjnych, w szczególności strategii algorythmic trading. Ponadto ze względu na ryzyko kre-
dytowe kontrahenta banki ograniczały transakcje z innymi podmiotami, co mogło wpłynąć na 
zmniejszenie aktywności funduszy hedgingowych. W rezultacie nastąpił wyraźny spadek płynności 
na kasowym rynku złotego w okresie listopad – grudzień 2008 r. Szacuje się, że w tych miesiącach 
średnie dzienne obroty netto na rynku londyńskim spadły o około 20%, do 3,4 mld uSD. Towarzy-
szyło temu silne zróżnicowanie wartości transakcji dokonywanych w poszczególnych dniach na 
rynku międzybankowym (offshore i krajowym) – od 1 do 4 mld uSD.

W okresie wrzesień – październik 2008 r. obserwowano wyraźny wzrost transakcji wymiany 
złotego na krajowym rynku klientowskim. Średnia dzienna wartość obrotów wyniosła wówczas 
prawie 1,4 mld zł, a więc była o ponad 50% większa w porównaniu z wartościami za i półrocze. 
Wzmożona aktywność podmiotów niefinansowych na kasowym rynku złotego mogła wynikać 
z konieczności zakupu przez przedsiębiorstwa krajowe walut obcych celem spłat zobowiązań 
wynikających z realizacji przez banki opcji wystawionych przez te przedsiębiorstwa lub uzupełnie-
nia depozytów zabezpieczających (ang. margin calls). zwiększeniu obrotów na rynku klientowskim 
w tych dwóch miesiącach towarzyszył istotny przyrost operacji między bankami, wynikający z do-
mykania przez banki otwartych pozycji w walutach obcych (ang. hot potato effect90). Podobnie 
jak na rynku offshore w listopadzie i grudniu 2008 r. obroty na krajowym rynku międzybankowym 
istotnie się zmniejszyły, przy czym najbardziej spadła wartość transakcji z bankami zagranicznymi 
(wykres 5.3.1).

90  zlecenie klientowskie zmienia bowiem pozycję dealera walutowego. W celu utrzymania poprzedniej pozycji, odzwier-
ciedlającej oczekiwania dealera wobec zmian kursu, zawiera on odpowiednie transakcje na rynku międzybankowym. 
Najczęściej dokonuje kilku operacji o niższych wartościach. Później każdy z banków kontrahentów, równoważąc swoją 
pozycję, zawiera kolejne transakcje – por. R.K. lyons, The Microstructure Approach to Exchange Rates, MiT Press 2001, 
Cambridge, s. 144–149.

Tabela 5.3.3. Ratingi wybranych krajów emerging markets i zmiany kursów ich walut 
w okresie 15 września 2008 – 31 grudnia 2008 r.

Kraj (waluta) Zmiana kursu 
względem USD

Zmiana kursu 
względem EUR

Rating S&P 
15.09.2008

Rating S&P 
31.12.2008

Obroty netto 
w IV kwartale 

2007 r. 
(w mln USD)

Czechy (CZK) -11,6 -13,8 A A 1 630

Polska (PLN) -23,4 -25,8 A- A- 4 851

Rosja (RUB) -17,3 -15,3 BBB+ BBB 17 533

Rumunia (RON) -11,3 -13,4 BBB- BB+ 5 668

RPA (ZAR) -15,4 -18,0 BBB+ BBB+ b.d.

Turcja (TRY) -19,0 -21,8 BB- BB- 2 881

Ukraina (UAH) -60,4 -68,4 B+ B b.d.

Węgry (HUF) -9,7 -11,8 BBB+ BBB 2 959

Źródło: opracowanie na podstawie danych Thomson Reuters oraz Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives 
market activity in 2007, Basel 2007, Bank for international Settlements, s. 59.
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Deprecjacja złotego, obniżenie płynności na kasowym rynku złotego i silne zróżnicowanie 
wartości transakcji dokonywanych w poszczególnych dniach miały zasadniczy wpływ na niespoty-
kaną w ostatnich latach wysoką zmienność kursu EuR/PlN oraz uSD/PlN w iV kwartale 2008 r. 
(wykres 5.3.3). Badanie mikrostruktury rynku złotego wskazuje, że niższym obrotom towarzyszy 
mniejsza odporność kursu złotego na przepływy wynikające z zakupu walut obcych za złote  
(ramka 5.3.1).

Wykres 5.3.3. Trzymiesięczna zmienność historyczna kursów USD/PLN, EUR/PLN i EUR/USD 
w latach 2006−2008

uwaga: trzymiesięczna zmienność historyczna to odchylenie standardowe rozkładu dziennych stóp zwrotu zaobserwowanych w ciągu 
66 dni roboczych.

Źródło: NBP, Thomson Reuters.

%

EUR/USDUSD/PLNEUR/PLN

I II III IV V VI

2006 2007 2008

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
4

9

14

19

24

29

34

39

PODStaWOWE WnIOSkI Z baDanIa mIkROStRUktURy 
kaSOWEGO RynkU ZłOtEGO

Badanie mikrostruktury rynku złotego przeprowadzono na podstawie danych pozy-
skanych od firmy Thompson Reuters z systemu transakcyjnego Reuters Dealing 3000 Spot 
Matching1 (dalej: Reuters Spot Matching). zbiory danych obejmują wszystkie zawarte trans-
akcje oraz zlecenia wykonania transakcji, które zarejestrowano na tej platformie transakcyj-
nej w 2004 oraz 2007 r. na parach walutowych EuR/PlN i uSD/PlN. System Reuters Spot 
Matching jest rynkiem kierowanym zleceniami (ang. order-driven market). Dealerzy walutowi 
wprowadzają do systemu oferty zakupu lub sprzedaży walut, a te następnie są natychmiast 
realizowane względem jednego lub kilku najbardziej konkurencyjnych przeciwstawnych zle-
ceń figurujących w systemie (zlecenia rynkowe) albo – w przypadku braku odpowiadających 
przeciwstawnych ofert  –  trafiają do arkusza zleceń, przez zadany przez dealera okres ocze-
kując na realizację (zlecenia z limitem ceny). 

zgodnie z wynikami badań ankietowych Banku Rozrachunków Międzynarodowych 
Trennial Central Bank Survey. Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2004 oraz 
Trennial Central Bank Survey. Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007 śred-
nie dzienne obroty netto na kasowym rynku złotego (łącznie rynek krajowy i offshore) wyno-
siły 1 566 mln uSD w kwietniu 2004 r. oraz 4 851 mln uSD w tym samym miesiącu 2007 r.2 

1 Na platfomie Reuters Spot Matching transakcje mogą być zawierane wyłącznie przez banki.

2 Zob.: Trennial Central Bank Survey. Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007, Bank for international 
Settlements, Basel 2007, s. 60 oraz Trennial Central Bank Survey – Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2004, 
Bank for international Settlements, Basel 2005, s. 50

Ramka 5.3.1
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Średnia dzienna wartość obrotów wzrosła zatem w ciągu trzech analizowanych lat ponad-
trzykrotnie. zarówno w 2004, jak i w 2007 r. obroty na platformie Reuters Spot Matching 
stanowiły prawie 30% wartości wszystkich transakcji na kasowym rynku złotego3 oraz ponad 
40% transakcji zawartych tylko na rynku międzybankowym4. W związku z dużym wykorzy-
staniem platformy Reuters Spot Matching na rynku złotego dane z tego systemu transakcyj-
nego mogą być traktowane jako reprezentatywna próba rejestracji aktywności banków na 
tym rynku. ze względu na zmianę struktury obrotów w segmentach EuR/PlN oraz uSD/PlN 
na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2004 r. badanie empiryczne dla rynku uSD/PlN 
w  2004 r. przeprowadzono na podstawie danych z okresu 01.01–30.06.2004, a dla rynku 
EuR/PlN z okresu 01.07–31.12.2004. Badaniem objęto transakcje i zlecenia zarejestrowane 
w systemie Reuters Spot Matching w robocze dni tygodnia, pomiędzy godziną 9.00 a 17.005. 
W 2007 r. z powodu małej liczy transakcji zawieranych na rynku uSD/PlN zrezygnowano z 
badania tej pary walutowej. ze względu na znaczną poprawę płynności segmentu EuR/PlN, 
badanie empiryczne dla tej pary walutowej przeprowadzono na danych zarejestrowanych 
pomiędzy 8.00 a 18.00. Analizę empiryczną przeprowadzono na podstawie szeregów cza-
sowych o piętnastominutowej częstotliwości.

Płynność międzybankowego kasowego rynku złotego (rynek krajowy oraz rynek off-
shore) podlega silnej wewnątrzdziennej sezonowości, czyli wahaniom wynikającym z powta-
rzanego co 24 godziny schematu aktywności rynku. Odwzorowanie wewnątrzdziennej sezo-
nowości dla wybranych miar płynności rynku krajowego EuR/PlN w 2007 r. przedstawiono 
na wykresie 5.3.4. Wykres ilustruje średnią wartość spreadu bid-ask wyrażonego w tzw. 
pipsach, czyli setnych grosza (lewy panel) oraz średnią wartość transakcji (w mln euro) 
zawartych w ciągu kolejnych piętnastu minut (prawy panel) w zależności od pory dnia (godz. 
8.00–18.00 CET) w poszczególnych dniach tygodnia. 

Odwzorowanie wewnątrzdziennej sezonowości spreadu bid-ask przypomina kształtem 
literę „u”, tzn. najniższą płynność rynku obserwowano w godzinach porannych oraz póź-
nym popołudniem. Przykładowo, średnia wartość spreadu bid-ask około 8.00-8.30 wynosiła 
ponad 20 pipsów, natomiast w godzinach 10.00-13.00 była dwukrotnie mniejsza i wynosiła 
około 10 pipsów. Największe wartości spreadu bid-ask zarejestrowano w poniedziałki i piątki 

3 Obliczenia na podstawie danych z systemu Reuters Spot Matching oraz badania Triennial Central Bank Survey – Foreign 
Exchange and Derivatives Market Activity in 2007, Basel 2007, Bank for international Settlements, s. 60

4 Wartości transakcji, zawartych przez banki posiadające status podmiotów sprawozdających w badaniu Trennial Central Bank 
Survey. Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007 z innymi podmiotami sprawozdającymi oraz innymi instytu-
cjami finansowymi.

5 Wyjątek stanowi analiza wewnątrzdziennej sezonowości wybranych charakterystyk rynku złotego, którą – w celach porów-
nawczych – dla obu lat przeprowadzono na podstawie danych za okres 8.00−18.00 CET.

Wykres 5.3.4. Średnie wartości spreadu bid-ask oraz wartości obrotów zarejestrowanych w 
ciągu piętnastominutowych interwałów czasowych w zależności od pory dnia (czasu CET)

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych z systemu transakcyjnego Reuters Spot Matching udostępnionych dzięki 
uprzejmości firmy Thomson Reuters.
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w godzinach porannych oraz w piątki po południu.  Wykres wewnątrzdziennej sezonowości 
dla wartości transakcji ma w przybliżeniu kształt litery „M”. Najniższe obroty zarejestrowa-
no rano oraz późnym popołudniem, a największe między 9.30 a 10.30 oraz między 14.30 
a 15.30. Obniżenie aktywności uczestników rynku między 12.00 a 14.00 wynika z tzw. efek-
tu lunchu. Najwyższe średnie obroty miały miejsce około godziny 10.00 (w ciągu piętnastu 
minut wynosiły ponad 30 mln euro oraz około godziny 15.30, kiedy wartość ta sięgała 38 
mln euro). Między 11.30 a 13.30 średnia wartość transakcji zawartych w ciągu piętnastu 
minut była nawet o 30% niższa niż pomiędzy 14.30 a 15.30 (kiedy rynek był najbardziej 
płynny) i wynosiła 26 mln euro. Najniższe wartości transakcji zarejestrowano w poniedziałki 
w godzinach porannych oraz w poniedziałki i piątki późnym popołudniem. Spadek płynności 
kasowego rynku złotego w poniedziałki rano wynika z niepewności w związku z informa-
cjami, które napłynęły na rynek w trakcie weekendu. Przyczyną stosunkowo małej płynności 
rynku złotego w piątki jest natomiast sposób rozliczania transakcji kasowych na rynku mię-
dzybankowym. Ponieważ rozliczenie transakcji spot następuje w drugim dniu roboczym po 
jej zawarciu, transakcje dokonane w piątek obarczone są dodatkowym ryzykiem, związanym 
ze zmianą kursu walutowego do wtorku (wpływ na poziom kursu mają bowiem wydarze-
nia i informacje opublikowane w weekend) oraz większym ryzykiem rozliczeniowym (tzw. 
ryzykiem banku Herstatt). Należy dodać, że potrojeniu wartości obrotów netto na rynku 
złotego w latach 2004–2007 towarzyszyło również trzykrotne zwiększenie jego płynności, 
wyrażonej wielkością spreadu bid-ask.

W badaniach mikrostruktury rynku walutowego istotną rolę odgrywa pojęcie tzw. prze-
pływu zleceń (order flow), definiowanego jako różnica pomiędzy liczbą lub wartością trans-
akcji zakupu, których inicjatorem (agresorem) jest kupujący, a liczbą lub wartością transakcji 
sprzedaży – których inicjatorem (agresorem) jest sprzedający. Przepływ zleceń, nazywany 
również zakupem netto waluty bazowej, jest ważnym czynnikiem wpływającym na krótkoo-
kresowe (wewnątrzdzienne, dzienne, tygodniowe) zmiany kursu walutowego. Na podstawie 
oszacowań modelu ekonometrycznego wykazano, że wartość przepływu zleceń we wszyst-
kich analizowanych okresach miała istotny dodatni wpływ na stopę zwrotu z kursu złotego. 
W 2004 r. (uwzględniając fakt, że kurs uSD/PlN w rozważanym okresie kształtował się 
średnio na poziomie 3,85) zakup netto uSD o wartości 10 mln powodował natychmiastowy 
wzrost kursu uSD/PlN, a zatem osłabienie złotego o 25 pipsów (ceteris paribus). W odnie-
sieniu do kursu EuR/PlN wpływ ten był mniejszy i przy średnim poziomie kursu 4,33 zakup 
netto 10 mln euro powodował  spadek wartości złotego o około 20 pipsów (ceteris paribus).  
W 2007 r., przy średnim poziomie kursu 3,78 EuR/PlN zakup netto 10 mln euro powodował 
deprecjację złotego, a zatem wzrostem kursu EuR/PlN średnio o około 7–8 pipsów (ceteris 

Wykres 5.3.5. Reakcja kursu EUR/PLN (w pipsach) na zakup netto 10 mln euro 
w zależności od pory dnia oraz standaryzowanego spreadu bid-ask

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych z systemu transakcyjnego Reuters Spot Matching udostępnionych dzięki 
uprzejmości firmy Thomson Reuters.
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paribus). Potrojeniu obrotów na rynku EuR/PlN w latach 2004–2007 towarzyszyła zatem 
trzykrotnie większa odporność kursu złotego na wahania wynikające z przepływu zleceń.

zmiana kursu złotego w reakcji na przepływ zleceń dodatkowo zależała od płynności 
rynku określonej porą dnia oraz wartością tzw. standaryzowanego spreadu bid-ask. Zmienna 
ta oznacza stosunek rzeczywistej wartości spreadu bid-ask (wyrażonej w pipsach) do średniej 
wartości spreadu bid-ask dla danej pory dnia (wynikającej z odwzorowania wewnątrzdzien-
nej sezonowości). Można ją zatem interpretować jako miarę „zaskoczenia” poziomem płyn-
ności rynku. W przypadku gdy wartość standaryzowanego spreadu wynosi 1, czyli odpo-
wiada przeciętnej wartości spreadu bid-ask dla danej godziny, np. 20 pipsom o godz. 8.30 
lub 10 pipsom o godz. 11.30 (por. wykres 5.3.4), zróżnicowanie w skali osłabienia wartości 
złotego w odpowiedzi na zakup netto 10 mln EuR waha się o kilka pipsów tylko w zależności 
od pory dnia. gdyby natomiast o godzinie 13.00 standaryzowany spread bid-ask wynosił 
0,1 (czyli rzeczywista wartość spreadu bid-ask byłaby 10 razy mniejsza niż przeciętna dla tej 
godziny), to zakup netto o wartości 10 mln EuR powodowałby deprecjację złotego o kilka 
pipsów słabszą niż przeciętnie dla godziny 13.00 (gdyby standaryzowany spread wynosił 1). 
zróżnicowanie siły reakcji kursu EuR/PlN na zakup netto 10 mln EuR w zależności od stopnia 
płynności rynku w 2007 r. przedstawiono na wykresie 5.3.5. W okresach, kiedy obserwuje 
się spadek płynności, z reguły w godzinach porannych oraz późnym popołudniem, reakcja 
kursu złotego na zakup netto euro jest silniejsza.

Struktura rynku

W 2008 r. na rynku międzybankowym w Polsce udział operacji EuR/PlN kształtował się 
średnio na poziomie około 90% (wykres 5.3.6). Na rynku londyńskim udział operacji EuR/PlN 
w transakcjach zawartych między bankami był nieco niższy i w 2008 r. wyniósł około 70%. Było 
to prawdopodobnie rezultatem domykania przez banki pozycji walutowych wynikających z ope-
racji niebankowych instytucji finansowych (głównie funduszy hedgingowych), które znacznie częś-
ciej niż banki spekulowały na zmiany kursu uSD/PlN.

O sile złotego najlepiej informowały kwotowania kursu EuR/PlN na rynku międzybanko-
wym. W koszyku o minimalnej wariancji dziennych stóp zwrotu przez niemal cały 2008 r. udział 
euro wynosił 100% (wykres 5.3.7). Dealerzy bankowi traktowali kurs uSD/PlN jako wynikowy, 
zależny od kursów EuR/PlN i EuR/uSD, co potwierdza wysoka korelacja między kursami uSD/PlN 
a EuR/uSD. W 2008 r. współczynnik korelacji między tymi kursami kształtował się w przedziale 

Wykres 5.3.6.  Struktura walutowa operacji wymiany złotego zawieranych na krajowym rynku 
międzybankowym w latach 2005−2008

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz podmiotów kandydujących do tej funkcji.
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0,7–0,9. Bardzo wysoka zmienność historyczna kursu złotego do dolara amerykańskiego 
w iV kwartale 2008 r. wynikała zatem zarówno ze zmian relacji EuR/PlN, jak i relatywnie dużych 
zmian relacji EuR/uSD (wykres 5.3.5). 

Na krajowym rynku klientowskim zdecydowaną większość transakcji stanowiła wymiana 
euro na złotego, chociaż udział tej pary w obrotach netto był niższy niż na rynku międzybanko-
wym i wyniósł 56%. Operacje uSD/PlN stanowiły 29% obrotów na rynku klientowskim, a pozo-
stałych walut obcych 15%. udziały te wynikały w dużej mierze ze struktury walutowej płatności 
z tytułu handlu zagranicznego Polski. Struktura płatności z tytułu eksportu i importu w 2008 r. 
kształtowała się następująco: euro – 68% i 56%, dolar amerykański – 18% i 30%, pozostałe walu-
ty obce – 14% i 14%91.

W 2008 r. na krajowym rynku walutowym dokonywano także transakcji wymiany walut 
obcych na waluty obce. Średnie dzienne obroty w tym segmencie rynku wyniosły około 1,6 mld 
zł, z czego prawie 96% stanowiły transakcje na rynku międzybankowym (głównie operacje wymia-
ny EuR/uSD). Ponieważ na międzybankowym rynku fx swap dominowała relacja wymiany uSD/
PlN, w celu neutralizacji ryzyka wynikającego z operacji na rynku klientowskim banki krajowe 
zajmowały pozycje na rynku terminowym złotego przez złożenie transakcji fx swap uSD/PlN, 
kasowej EuR/uSD i kasowej EuR/PlN. Na rynku klientowskim także przeważały transakcje EuR/
uSD (około 50-procentowy udział).

Uczestnicy rynku 

Przewaga transakcji zawieranych między nierezydentami (około 70% średnich dziennych 
obrotów netto) oraz duży udział banków zagranicznych w obrotach na rynku krajowym oznacza-
ją, że na rynku kasowym złotego dominowały operacje spekulacyjne banków londyńskich i zagra-
nicznych funduszy hedgingowych. W 2008 r. transakcje wymiany złotego zawarte między rezy-
dentami stanowiły jedynie 15% obrotów netto. Obserwowany w iV kwartale 2008 r. spadek 
aktywności banków zagranicznych na rynku krajowym (ich udział zmniejszył się wówczas do oko-
ło 73% – wykres 5.3.1) wynikał m.in. ze wspomnianego spadku zainteresowania nierezydentów 
inwestycjami na rynkach emerging markets i regionalnego „efektu zarażania”. 

Skupienie płynności na rynku offshore wynikało z przewagi kapitałowej banków londyń-
skich. znacznie wyższe kapitały własne tych banków niż banków działających w Polsce umożliwia-
ją im bowiem utrzymywanie większych otwartych pozycji walutowych, zawieranie transakcji 
o dużych wartościach i w związku z tym przeprowadzanie na dużą skalę operacji spekulacyjnych 
(ang. proprietary trading). Ponadto banki londyńskie pełniące funkcję market-makerów na rynku 
walutowym zajmowały się obsługą funduszy hedgingowych, oferując im oprócz usługi prime 

91  Dane NBP na podstawie płatności towarowych zarejestrowanych przez system bankowy.

Wykres 5.3.7. Udział euro w koszyku złotego zapewniającym minimalizację wariancji 
dziennych stóp zwrotu w latach 2005−2007

Źródło: NBP, Thomson Reuters.
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brokerage92 elektroniczne platformy transakcyjne oraz pełną automatyzację potwierdzania warun-
ków transakcji i ich rozliczania. Najaktywniejszymi bankami zagranicznymi na rynku złotego i in-
nych walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej były Deutsche Bank, Citigroup oraz uBS93. 

Małą rolę na kasowym rynku złotego odgrywały przepływy związane z realną sferą gospo-
darki. udział transakcji zawieranych przez banki z podmiotami niefinansowymi w obrotach netto 
na krajowym rynku złotego wyniósł w 2008 r. 25%, a na rynku londyńskim niespełna 5%. Krajo-
wym rynek złotego charakteryzował się silną koncentracją. W 2008 r. dwa najbardziej aktywne 
banki w Polsce miały 40% udziału w operacjach wymiany złotego na rynku międzybankowym  
i aż 40% udziału w rynku klientowskim (wykres 5.3.8).

Infrastruktura rynku 

Większość transakcji na międzybankowym rynku złotego zawierana była za pośrednictwem 
systemów automatycznie kojarzących oferty kupna i sprzedaży. Na rynku walutowym funkcjonują 
dwa takie elektroniczne systemy: Reuters Spot Matching i EBS (Electronic Broking Services), jednak 
do transakcji z udziałem złotego oraz walut innych krajów Europy Środkowo-Wchodniej wykorzy-
stywano prawie wyłącznie pierwszy. Można przypuszczać, że w ostatnich miesiącach 2008 r. 
zmniejszył się udział transakcji zawieranych w systemie Reuters Spot Matching. Dealerzy niechętnie 
wprowadzali do systemów zlecenia z limitem (ang. limit orders), obawiając się strat spowodowa-
nych znacznymi zmianami kursu złotego w okresie od wprowadzenia zlecenia do jego realizacji 
(ang. adverse price movements)94. W tym okresie więcej transakcji było realizowanych w systemie 
konwersacyjnym Reuters Dealing Direct. 

Na rynku londyńskim w transakcjach z  podmiotami niebankowymi, głównie funduszami 
hedgingowymi, wykorzystywano elektroniczne platformy transakcyjne oferowane przez pojedyn-
cze banki lub konsorcja banków. Takie systemy transakcyjne znacznie ułatwiały stosowanie strate-
gii algorithmic tarding i carry trade. Także w ostatnich dwóch latach w Polsce kilka banków stwo-
rzyło na zasadzie white labeling95 platformy transakcyjne pozwalające im na automatyczne  

92  usługa polegająca na odpłatnym udostępnianiu przez duże banki ich linii kredytowych przyznawanych im przez innych 
uczestników rynku. Korzystając z tej usługi, fundusze hedgingowe mogą zawierać transakcje z wieloma podmiotami, 
poddając się ocenie kredytowej i utrzymując zabezpieczenie w jednym banku, którego linie kredytowe wykorzystują.
93  Wyniki badania rynku walutowego Euromoney, May 2008, vol. 39, nr 469, s. 202.
94  P. gallardo, A. Heath, Execution Methods in Foreign Exchange Markets, “BiS Quarterly Review”, March 2009, Bank 
for international Settlements, s. 85−86.
95  usługa, w ramach której bank aktywny na rynku walutowym lub firma zajmująca się organizacją elektronicznych 
systemów transakcyjnych dostarczają mniejszemu podmiotowi nowoczesną infrastrukturę do zawierania i obsługi trans-
akcji na rynku walutowym.

Wykres 5.3.8. Koncentracja obrotów na krajowym rynku złotego w 2008 r.

Źródło: NBP.
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zawieranie transakcji lub negocjowanie ich warunków. Ten sposób zawierania transakcji jest adre-
sowany głównie do mniejszych podmiotów korporacyjnych i klientów private banking

Standardowe kwoty transakcji na międzybankowym rynku złotego w Polsce wynosiły 3 i 5 
mln euro w przypadku operacji dokonywanych w systemie konwersacyjnym. Na rynku offshore 
wartości pojedynczych transakcji wymiany złotego były wyższe, co wynikało m.in. ze struktury 
kontrahentów – dużego udziału operacji z bankami londyńskimi i funduszami hedgingowymi. 
Transakcje zawierane za pośrednictwem systemu Reuters Spot Matching miały najczęściej wartość 
1, 2 i 3 mln euro, przy czym w ostatnich 2–3 miesiącach 2008 r. obserwowano wzrost udziału 
transakcji o wartości 1 mln euro w całkowitym wolumenie oraz większe zainteresowanie relacją 
wymiany uSD/PlN.
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5.4. Rynek instrumentów pochodnych

Finansowe instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu zarówno na rynku giełdowym, 
jak i pozagiełdowym (over-the-counter – OTC). zaletami rynku giełdowego są centralizacja obrotu 
i funkcjonowanie izby rozliczeniowej, co zwiększa jego przejrzystość i ogranicza ryzyko kredytowe 
kontrahenta. Rynek pozagiełdowy pozwala natomiast na lepsze dopasowanie warunków transak-
cji do potrzeb inwestorów. Wartość otwartych pozycji brutto banków – suma kwot nominalnych 
sprzedanych i kupionych instrumentów pochodnych – świadczy o tym, że w światowym systemie 
finansowym większą rolę odgrywa rynek pozagiełdowy. z kolei statystyki średnich dziennych obro-
tów netto wskazują na znacznie większą płynność rynku giełdowego, na co wpływa standaryzacja 
obrotu na rynkach regulowanych.

5.4.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku instrumentów pochodnych

Pod względem wartości obrotów i różnorodności instrumentów oferowanych w Polsce 
znacznie lepiej rozwinięty jest rynek pozagiełdowy. Średnie dzienne obroty netto na rynku OTC 
w latach 2005–2008 znacznie przewyższały obroty instrumentami pochodnymi notowanymi na 
gPW (tabela 5.4.1). Funkcję animatorów rynku OTC pełniły bowiem banki, a więc instytucje o naj-
większych aktywach w polskim systemie finansowym. istotny wpływ na wartość obrotów miała 
również duża aktywność banków zagranicznych, których obecność na gPW jest znacznie mniej-
sza niż na rynku OTC. Międzybankowe transakcje spekulacyjne silnie oddziaływały na płynność 
tego rynku. Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa w zarządzaniu ryzykiem finansowym znacznie 
częściej korzystały z instrumentów oferowanych przez banki niż przez giełdy. Wpływały na to m.
in.: długotrwałe kontakty banków z przedsiębiorstwami, bogatsza oferta i duża elastyczność 
instrumentów, a także większa płynność rynku pozagiełdowego, zmniejszająca koszt stosowanego 
zabezpieczenia. 

W latach 2005–2008 największym segmentem rynku pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych w Polsce był rynek instrumentów stopy procentowej. Płynność oraz rozwój tego ryn-
ku wiązały się przede wszystkim z wykorzystywaniem przez banki kontraktów FRA do spekulacji 
na zmiany stóp procentowych. W 2008 r. średnie dzienne obroty netto na rynku instrumentów 
pochodnych OTC w Polsce były prawie o 13% większe niż w 2007 r. Obserwowano istotny wzrost 
płynności na rynku walutowych instrumentów pochodnych, co wiązało się przede wszystkim 
z wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwa strategii opcyjnych do zabezpieczania się przed ryzy-
kiem walutowym.

Tabela 5.4.1. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych 
w latach 2005−2008 (w mln zł)

2005 2006 2007 2008

Pozagiełdowe instrumenty pochodne 8 677,6 9 244,9 13 159,3 14 817,0

− procentowe instrumenty pochodne 7 047,8 7 397,4 10 227,4 11 373,4

− walutowe instrumenty pochodne 1 629,8 1 847,5 2 932,0 3 443,6

Giełdowe instrumenty pochodne 498,9 797,6 1 411,0 1 255,2

− procentowe instrumenty pochodne 15,0 5,3 0,8 –

− walutowe instrumenty pochodne 0,8 0,4 0,7 14,4

− instrumenty związane z rynkiem akcji 483,1 791,9 1 409,5 1 240,8

     − w tym futures na WIG20 448,8 742,8 1 343,2 1 198,7

uwaga: obroty na rynku pozagiełdowym wyliczono według wartości nominalnej, a na rynku giełdowym według kwot rozliczenia. 
Rynek giełdowy obejmuje jedynie instrumenty notowane na gPW. W przypadku tego rynku uwzględniono transakcje sesyjne i pa-
kietowe. Kategoria „instrumenty walutowe” dla rynku pozagiełdowego nie obejmuje transakcji fx swap. W odniesieniu do rynku OTC 
wyeliminowano wpływ zmian w grupie banków pełniących funkcję DRP. Brak wartości giełdowych instrumentów pochodnych stopy 
procentowej wynika z faktu, że obrót tymi instrumentami na gPW był w 2008 r. zawieszony.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych NBP i gPW.
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W okresie styczeń – wrzesień 2008 r. odnotowano wzrost płynności niemal we wszystkich 
segmentach rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W iV kwartale 2008 r. nastąpił 
jednak wyraźny spadek wartości transakcji zawieranych zarówno na rynku instrumentów pochod-
nych stopy procentowej, jak i na rynku walutowych instrumentów pochodnych. Nasilenie kryzysu 
zaufania na globalnych rynkach finansowych spowodowało ograniczenie limitów kredytowych 
nakładanych na siebie wzajemnie przez banki. Wywołało to zaburzenia na niektórych rynkach 
instrumentów bazowych w Polsce, w szczególności na rynku pieniężnym. W rezultacie znacznie 
zmniejszyła się aktywność na krajowym rynku derywatów. Dodatkowo, na skutek istotnego osła-
bienia się złotego duża liczba przedsiębiorstw miała poważne problemy z realizacją zobowiązań 
wynikających z zawartych strategii opcyjnych na kurs złotego, co wiązało się ze znacznym spad-
kiem popytu na te instrumenty.

Obrót pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi nominowanymi w złotych odbywa się 
nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynku offshore, który obejmuje operacje dokonywane 
między nierezydentami. Rynek offshore instrumentów pochodnych nominowanych w złotych jest 
dobrze rozwinięty, co wynika z dużej aktywności banków londyńskich i funduszy hedgingowych. 
Wartość walutowych transakcji pochodnych na kurs złotego zawieranych między podmiotami 
zagranicznymi kilkakrotnie przekraczała wartość obrotów na rynku krajowym.

W porównaniu z 2007 r. wolumen obrotów instrumentami pochodnymi na gPW wzrósł 
o ponad 27%, do 12,6 mln szt. ze względu na spadki cen akcji i wynikające z nich zmniejszenie 
wartości nominalnej kontraktów futures i opcji wartość transakcji tymi instrumentami zmniejszyła 
się jednak prawie o 10%. Tak jak w poprzednich latach spośród instrumentów pochodnych dostęp-
nych na gPW największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się kontrakty futures na indeks 
Wig20. Obroty tymi instrumentami stanowiły ponad 95% całkowitych obrotów na rynku termino-
wym gPW. głównymi uczestnikami tego rynku pozostali inwestorzy indywidualni, ale utrzymywa-
ła się tendencja do spadku ich udziału w rynku. Na WgT znacznie wzrosła aktywność inwestorów 
na rynku walutowych kontraktów futures i opcji na te kontrakty. 

5.4.2. Pozagiełdowe instrumenty pochodne

Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce umożliwia instytucjom finanso-
wym oraz przedsiębiorstwom zabezpieczenie się przed ryzykiem stopy procentowej, kursu walu-
towego oraz – w ograniczonym zakresie – ryzykiem kredytowym. Pozwala również na podejmo-
wanie określonego rodzaju ryzyka w pożądanym zakresie. Cechy te determinują podział transakcji 
dokonywanych na tym rynku na zabezpieczające i spekulacyjne. Oprócz tego instrumenty pochod-
ne generujące strumienie płatności zbliżone do płatności wynikających z bazowych instrumentów 
finansowych (np. iRS i obligacje skarbowe) umożliwiają dokonywanie transakcji arbitrażowych. 

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 na koniec 2008 r. banki krajowe utrzymywały największe 
pozycje w instrumentach pochodnych stopy procentowej, a w ich strukturze walutowej domino-
wały instrumenty nominowane w złotych (tabela 5.4.2). Wśród instrumentów pochodnych na 
stopę procentową największe pozycje na koniec 2008 r. zanotowano na rynku transakcji FRA i iRS, 
przy czym były one niższe niż w roku poprzednim. Wśród walutowych instrumentów pochodnych 
największe pozycje zajmowane były na rynku opcji walutowych oraz transakcji forward.

Wartość pozycji brutto banków z tytułu instrumentów pochodnych związanych z kapitało-
wymi papierami wartościowymi była niewielka. Obrót tymi instrumentami w Polsce był skoncen-
trowany na rynku giełdowym. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce pozostał 
słabo rozwinięty – nieliczne banki sporadycznie zawierały transakcje.

W dalszej części podrozdziału bardziej szczegółowo omówiono czynniki rozwoju oraz struk-
turę krajowego rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w podziale na instrumenty sto-
py procentowej oraz walutowe.
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Tabela 5.4.2. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych na koniec 2007 r. i 2008 r. (w wartości nominalnej instrumentów, w mld zł)

 
2007 2008

Złoty1 Inne waluty Złoty1 Inne waluty

Instrumenty stopy procentowej 2 141,6 186,4 1 786,2 203,7

− transakcje FRA 1 015,1 27,7 900,3 24,1

− transakcje IRS 834,1 120,6 785,7 161,6

− transakcje OIS 231,3 29,1 94,4 12,2

− opcje 59,1 8,8 4,1 5,7

− transakcje forward na obligacje 2,0 0,0 1,1 0,1

− inne 0,0 0,2 0,7 0,0

Instrumenty walutowe 254,7 74,0 397,7 56,1

− transakcje forward 106,1 22,0 138,7 9,7

− transakcje CIRS 40,1 35,0 79,5 30,6

− opcje 108,6 17,0 179,5 15,8

Instrumenty związane z rynkiem akcji2 10,7 12,2

Instrumenty kredytowe 0,2 0,2

1 Dla instrumentów walutowych w tej kolumnie przedstawiono wartość nominalną transakcji pochodnych na kursy wymiany złotego 
względem walut obcych.
2 Kategoria ta obejmuje również opcje giełdowe na akcje i indeksy akcji.

uwaga: w związku ze zmianami w sprawozdawczości bankowej dane przedstawione w tabeli nie są w pełni porównywalne z danymi 
publikowanymi w poprzednich edycjach tego opracowania.

Źródło: NBP.

5.4.2.1. Instrumenty pochodne stopy procentowej

Wielkość rynku

Rynek transakcji FRA nominowanych w złotych był nadal najlepiej rozwiniętym segmentem 
rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce. Średnie dzienne obroty netto na tym 
rynku w 2008 r. wyniosły 7,6 mld zł i były o około 27% wyższe niż w 2007 r. (wykres 5.4.1). zdecy-
dowało o tym m.in. powszechne wykorzystywanie przez banki kontraktów FRA do spekulacji na 
zmianę stóp procentowych. Na rynku OiS – drugim pod względem płynności segmencie krajowego 
rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej – spadła średnia dzienna war-
tość transakcji, głównie w wyniku znacznego osłabienia aktywności banków w ostatnim kwartale 

Wykres 5.4.1. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji FRA nominowanych 
w złotych w latach 2005−2008

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w grupie banków pełniących funkcję DRP; w przypadku 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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2008 r. (wykres 5.4.2). Średnie dzienne obroty netto na tym rynku wyniosły 1,9 mld zł i w porówna-
niu z 2007 r. były niższe prawie o 19%. znalazło to odzwierciedlenie także w wyraźnym spadku 
pozycji pozabilansowych brutto banków z tytułu transakcji OiS pomiędzy końcem 2007 r. a końcem 
2008 r. (tabela 5.4.2). Średnie dzienne obroty netto na rynku transakcji iRS zwiększyły się nieznacznie 
w porównaniu z 2007 r. (o 2,6%) i wyniosły około 1,8 mld zł (wykres 5.4.3). 

Najsłabiej rozwiniętym segmentem krajowego rynku pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych stopy procentowej pozostawał rynek opcji. Podobnie jak w roku poprzednim w 2008 r. 
średnie dzienne obroty netto na tym rynku ukształtowały się na poziomie około 8 mln zł. Niewiel-
ka płynność rynku wynikała głównie z małej liczby jego uczestników – żaden bank krajowy nie był 
aktywnym uczestnikiem rynku międzybankowego. W 2008 r. tylko kilka banków działających 
w Polsce oferowało klientom niebankowym opcje na stopy procentowe. Pełniły przy tym one jedy-
nie funkcję pośredników – ekspozycje z tytułu transakcji opcyjnych na stopy procentowe były od 
razu domykane z bankami zagranicznymi, przede wszystkim z podmiotami dominującymi (back- 
-to-back hedging), a niekiedy nawet zawierane w imieniu tych podmiotów (na ich ryzyko i ujmo-
wane bezpośrednio w ich księgach rachunkowych).

W 2008 r. na skutek eskalacji zaburzeń w globalnym systemie finansowym i znacznego 
pogorszenia perspektyw rozwoju gospodarczego istotnie zmieniły się warunki funkcjonowania 

Wykres 5.4.2. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji OIS nominowanych 
w złotych w latach 2006−2008

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w grupie banków pełniących funkcję DRP; w przypadku transakcji między bankami rezydentami 
wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.

Obroty netto ogó∏em – lewa oÊ

mld z∏ %

Udzia∏ transakcji z nierezydentami – prawa oÊ

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

XIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIIIXIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIIIXIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII
2006 2007 2008

Wykres 5.4.3. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji IRS nominowanych 
w złotych w latach 2005−2008

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w grupie banków pełniących funkcję DRP; w przypadku 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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banków krajowych i zagranicznych – najważniejszych uczestników i animatorów rynku instrumen-
tów pochodnych OTC na stopy procentowe w Polsce. Wzrost awersji do ryzyka, spadek zaufania 
między instytucjami finansowymi oraz zaburzenia na rynkach pieniężnych wielu walut stanowiły 
główne czynniki wpływające na sytuację na rynku instrumentów pochodnych OTC w ostatnich 
miesiącach 2008 r. z tego względu analizując rozwój rynku instrumentów pochodnych OTC na 
stopy procentowe w Polsce w 2008 r., należy wyróżnić dwa okresy: bardzo wysokiej aktywności 
od stycznia do września oraz wyraźnego spadku obrotów w iV kwartale. 

Pomimo bardzo dobrej sytuacji finansowej banków działających w Polsce oraz braku bezpo-
średnich ekspozycji na rynek kredytów subprime kryzys zaufania z rynków światowych przeniósł 
się także na rynek krajowy. Oprócz czynników globalnych wpływ na to miały obawy przed pogor-
szeniem się sytuacji finansowej podmiotów dominujących banków działających w Polsce oraz nie-
stabilna sytuacja makroekonomiczna na Węgrzech (tzw. efekt zarażania). Ponieważ decyzje w za-
kresie zarządzania ryzykiem kontrahenta podejmowane są na szczeblu grup bankowych i dotyczą 
także łącznej ekspozycji na podmioty z danej grupy finansowej, nastąpiło istotne zmniejszenie 
limitów kredytowych, które banki w Polsce wzajemnie nakładają na siebie. Ograniczyło to ich 
możliwości angażowania się w transakcje z innymi podmiotami na rynku OTC, w tym także na 
rynku instrumentów pochodnych. istotny spadek płynności na krajowym rynku lokat międzyban-
kowych (ograniczenie transakcji do najkrótszych terminów zapadalności – O/N i T/N) sprawił, że 
stawki WiBOR przestały odzwierciedlać rzeczywisty koszt pozyskania środków na rynku między-
bankowym. Przez wzrost ryzyka fixingu stawek referencyjnych wykorzystywanych do wyceny 
i rozliczania transakcji pochodnych przyczyniło się to do pogłębienia spadku aktywności na krajo-
wym rynku derywatów na stopy procentowe. W szczególności dotyczyło to rynku OiS, jako że 
w tym okresie stawka POlONiA wykazywała dużą zmienność.

W rezultacie w iV kwartale 2008 r., w szczególności w listopadzie i grudniu, odnotowano 
istotny spadek obrotów we wszystkich segmentach pozagiełdowego rynku instrumentów pochod-
nych stopy procentowej (wykresy 5.4.1–5.4.3). W ostatnich dwóch miesiącach roku średnie dzien-
ne obroty netto na krajowym rynku transakcji FRA, OiS i iRS były mniejsze odpowiednio o około 
46%, 73% i 55% w porównaniu z okresem styczeń – październik i wyniosły dla poszczególnych 
instrumentów 4,4, 0,6 i 0,9 mld zł. Wyraźne zmniejszenie aktywności w listopadzie i grudniu 
potwierdzają także dane o pozycjach brutto banków krajowych z tytułu transakcji zawartych na 
tym rynku (wykres 5.4.4).

Struktura rynku

Stawkami referencyjnymi na rynku transakcji FRA nominowanych w złotych były głównie 3M 
WiBOR, 6M WiBOR i 1M WiBOR. Standardowe kwoty transakcji na rynku międzybankowym wyno-
siły 250 mln zł, ale po ograniczeniu przez banki limitów kredytowych w iV kwartale 2008 r. zmniej-
szyły się do około 150 mln zł. W porównaniu z 2007 r. struktura terminowa transakcji FRA nie 

Wykres 5.4.4. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych na stopę procentową na koniec IV kwartału 2007 r. i poszczególnych kwartałów 
2008 r. (w wartości nominalnej instrumentów)

Źródło: NBP.

FRA OIS IRS

mld zł

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

IVIIIIIIIV
2007 2008

924
1 2471 2221 2361 043

947

9871001
1 061

955

107

182219234
260



5

Rynki finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEgO W POlSCE W 2008 R. 255

zmieniła się istotnie (wykres 5.4.5). Najbardziej płynne były następujące segmenty rynku: 3x6, 
9x12, 6x9 i 1x4. Spadek obrotów w ostatnich miesiącach 2008 r. dotyczył szczególnie rynku trans-
akcji o najdłuższych terminach.

Dla większości transakcji OiS stawką referencyjną była stopa POlONiA, choć nieliczne banki 
zawierały transakcje (głównie z bankami zagranicznymi) rozliczane według stopy O/N WiBOR. 
Standardowe nominały transakcji OiS z terminem realizacji do jednego tygodnia wynosiły 500 mln 
zł, a dla transakcji powyżej trzech miesięcy – 100 mln zł. Po ograniczeniu limitów zaangażowania 
kredytowego w transakcje z innymi podmiotami w iV kwartale 2008 r. standardowe kwoty trans-
akcji spadły do 50 mln zł. W porównaniu z poprzednim rokiem zmiany w strukturze terminowej 
transakcji OiS były nieznaczne (wykres 5.4.6). Jedynie w ostatnich miesiącach nastąpił istotny spa-
dek obrotów instrumentami o terminach zapadalności poniżej tygodnia.

Najczęściej wykorzystywaną stawką referencyjną w transakcjach iRS nominowanych w zło-
tych były stopy 6M WiBOR oraz 3M WiBOR dla transakcji jednorocznych. Standardowe kwoty 
nominalne transakcji iRS wynosiły 50 lub 100 mln zł, ale w ostatnim kwartale zawierano transakcje 
o niższych nominałach. W 2008 r. największy udział w strukturze terminowej miały, podobnie jak 
w roku poprzednim, operacje o terminie realizacji od jednego roku do dwóch lat (wykres 5.4.7). 
Było to szczególnie widoczne w iV kwartale, kiedy zwiększyło się znaczenie transakcji o krótszych 
terminach zapadalności w reakcji na zmniejszenie limitów kredytowych nakładanych na siebie 

Wykres 5.4.5. Struktura terminowa transakcji FRA nominowanych w złotych w latach 
2007−2008

uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały 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 latach 
2007−2008

uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały są prawostronnie domknięte.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.

<1W 1–2W 2W–1M 1–3M 3–6M >6M

%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

IVIIIIIIIVIIIIII
2007 2008

16,5
24,228,7

17,023,124,720,922,2

15,2

15,011,1

13,3

19,7
11,713,6

13,0

19,3

16,514,1
23,3

17,5

15,0
16,9

17,1

19,0

20,5
9,8

15,4

12,4

16,2

14,4

19,110,2
8,8

11,1

20,6
12,4

13,5

16,1

21,5

9,5

19,217,4

12,8
20,616,922,610,1



256

5

Rynki finansowe

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

przez banki. Do zmniejszenia płynności na rynku dodatkowo przyczyniło się także małe upo-
wszechnienie klauzuli break-clause96.

Uczestnicy rynku

W strukturze podmiotowej obrotów na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych 
stopy procentowej dominowały transakcje z innymi bankami krajowymi i podmiotami zagranicz-
nymi (przede wszystkim bankami londyńskimi). Stanowiły one ponad 90% obrotów (tabela 5.4.3). 
Duża aktywność banków wynikała z wykorzystywania przez nie instrumentów pochodnych do 
spekulacji na zmiany stóp procentowych oraz zabezpieczania się przed ryzykiem stopy procento-
wej, wynikającym z zajmowanych pozycji w papierach skarbowych. 

udział niebankowych instytucji finansowych w obrotach na krajowym rynku instrumentów 
pochodnych stopy procentowej był niewielki, co potwierdzają dane dotyczące pozycji z tytułu 
transakcji na tym rynku (wykres 5.4.8). Fundusze inwestycyjne działające w Polsce nie wykazywały 
zainteresowania instrumentami pochodnymi. z kolei fundusze emerytalne ze względu na brak 
odpowiednich przepisów wykonawczych nie mogły wykorzystywać instrumentów pochodnych do 
zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami cen obligacji skarbowych.

96  Klauzula ta umożliwia bankowi wcześniejsze rozliczenie transakcji w przypadku, gdy ujemna wycena pozycji zajmo-
wanej przez kontrahenta przekracza określoną wartość.

Wykres 5.4.7. Struktura terminowa transakcji IRS nominowanych w złotych w latach 
2007−2008

uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały są prawostronnie domknięte.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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Pozagiełdowe instrumenty pochodne stopy procentowej bardzo rzadko były wykorzystywa-
ne przez podmioty niefinansowe. Do zarządzania ryzykiem stopy procentowej przedsiębiorstwa 
najczęściej stosowały transakcje iRS, w bardzo niewielkim zakresie korzystając z opcji, kontraktów 
FRA czy OiS.

Charakterystyczną cechą polskiego rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej był 
wysoki udział nierezydentów w strukturze podmiotowej obrotów, zwłaszcza w segmencie trans-
akcji FRA i iRS. Potwierdzają to dane zarówno o obrotach, jak i pozycjach banków krajowych. 
W 2008 r. udział nierezydentów w obrotach na rynkach transakcji FRA i iRS kształtował się w prze-
dziale 60−70% (wykres 5.4.1, 5.4.3). W przypadku rynku OiS, na którym aktywność banków 
zagranicznych jest relatywnie niższa niż w innych segmentach pozagiełdowego rynku instrumen-
tów pochodnych, w 2008 r. odnotowano natomiast wyraźny wzrost udziału nierezydentów w ob-
rotach netto – do około 40% (wykres 5.4.2).

Kryzys zaufania oraz ograniczenie w iV kwartale 2008 r. limitów kredytowych, które banki 
wzajemnie nakładały na siebie, wpłynęły nie tylko na spadek płynności we wszystkich segmentach 
rynku, ale również na zmianę struktury podmiotowej obrotów. W listopadzie i grudniu 2008 r. na 
rynku transakcji FRA wzrósł udział transakcji zawieranych z nierezydentami. W tym samym czasie na 
rynku transakcji OiS zaobserwowano natomiast istotny spadek aktywności banków zagranicznych, 
co mogło wynikać z trudności tych podmiotów z oceną bieżącej sytuacji płynnościowej polskiego 
systemu bankowego oraz czynników wpływających na zmiany stawek POlONiA i O/N WiBOR.

Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych stopy procentowej w Polsce odznaczał się 
wysokim poziomem koncentracji – udział pięciu najbardziej aktywnych banków w obrotach 
w 2008 r. wyniósł 70,7%, przy czym udział najbardziej aktywnego podmiotu ukształtował się na 
poziomie 22,7%.

Tabela 5.4.3. Średnia dzienna wartość transakcji banków krajowych na pozagiełdowym rynku 
instrumentów pochodnych stopy procentowej w Polsce według kontrahentów w latach 
2007−2008 (w mln zł)

2007 2008

Transakcje FRA 1 524,0 1 937,0

− z bankami krajowymi 638,1 731,7

− z podmiotami niebankowymi 0,6 0,9

− z nierezydentami 885,2 1 204,4

Transakcje OIS 598,8 485,8

− z bankami krajowymi 477,7 286,0

− z podmiotami niebankowymi 0,2 1,0

− z nierezydentami 120,9 198,7

Transakcje IRS 452,5 464,0

− z bankami krajowymi 114,8 146,1

− z podmiotami niebankowymi 26,0 14,4

− z nierezydentami 311,7 303,5

Opcje stopy procentowej 2,1 2,1

− z bankami krajowymi 0,1 0,0

− z podmiotami niebankowymi 1,0 1,0

− z nierezydentami 0,9 1,0

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w grupie banków pełniących funkcję DRP; w przypadku transakcji między bankami rezydentami 
wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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5.4.2.2. Walutowe instrumenty pochodne

Wielkość rynku

Rynek walutowych instrumentów pochodnych OTC w Polsce był najlepiej rozwiniętym ryn-
kiem derywatów walutowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wartość transakcji zawie-
ranych w 2008 r. na krajowych rynkach transakcji forward i opcji walutowych była wyraźnie wyż-
sza niż w Czechach i na Węgrzech (tabela 5.4.4). Walutowe instrumenty pochodne na kurs złote-
go były przedmiotem obrotu także na rynku offshore (ramka 5.4.1).

W 2008 r. rynek opcji walutowych stał się największym segmentem rynku instrumentów 
pochodnych OTC na kurs złotego pod względem wartości obrotów97. Średnie dzienne obroty netto 
w 2008 r. wzrosły o ponad 50% w porównaniu z 2007 r. i wyniosły 1,84 mld zł. Podobnie jak w przy-
padku rynku derywatów stopy procentowej należy wyróżnić dwa okresy w rozwoju rynku opcji 
walutowych w 2008 r. Przez pierwsze trzy kwartały obserwowany był wzrost wartości obrotów na 
tym rynku, wynikający przede wszystkim z istotnego zwiększenia wartości transakcji z podmiotami 
niebankowymi. Trwająca od drugiej połowy 2004 r. do sierpnia 2008 r. aprecjacja złotego przyczy-
niła się do wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową z zagranicą 
strategiami opcyjnymi oferowanymi przez banki, w szczególności strategiami zerokosztowymi. Śred-
nie dzienne obroty na rynku klientowskim wzrosły z 0,56 mld zł w 2007 r. do 0,92 mld zł w 2008 r. 

97  Przewaga rynku opcji walutowych nad rynkiem transakcji forward wynikała częściowo z uwzględniania w statysty-
kach obrotów wartości nominalnych poszczególnych opcji składających się na strategie opcyjne oraz z odmiennego 
sposobu zabezpieczania ekspozycji banków z tytułu transakcji opcyjnych i transakcji forward zawartych z podmiotami 
niebankowymi (szerzej w dalszej części podrozdziału). 

Tabela 5.4.4. Średnie dzienne obroty netto na pozagiełdowych rynkach walutowych 
instrumentów pochodnych w Polsce, Czechach i na Węgrzech w 2008 r. (w mln USD)

Opcje walutowe Forward

Polska 612,2 502,4

Czechy 202,1 5 050,4

Węgry 182,0 210,4

uwaga: w przypadku Polski dane obejmują transakcje dla par EuR/PlN oraz uSD/PlN, a w przypadku Czech i Węgier dla tych par, gdzie 
jedną z walut była korona czeska lub forint.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych NBP, Banku Czech oraz Banku Węgier.

Wykres 5.4.9. Średnie miesięczne obroty netto na rynku złotowych opcji walutowych według 
wartości nominalnej w latach 2005−2008

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w grupie banków pełniących funkcję DRP; w przypadku transakcji między bankami rezydentami 
wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości. Podane wartości obejmują kwoty nominalne każdej z opcji wchodzących w skład 
strategii.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz podmiotów kandydujących do tej funkcji.
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(wykres 5.4.9), przy czym najwyższą wartość transakcji zaobserwowano w iii kwartale, gdy złoty był 
najsilniejszy i eksporterzy najdotkliwiej odczuwali negatywny wpływ różnic kursowych.

W iV kwartale 2008 r., w listopadzie i grudniu, nastąpił istotny spadek aktywności na rynku 
opcji. Oprócz ograniczenia limitów kredytowych wzajemnie nakładanych na siebie przez banki bardzo 
ważnym czynnikiem wpływającym na płynność rynku opcji walutowych było odwrócenie się trendu 
aprecjacyjnego złotego w sierpniu. W rezultacie zaczęły narastać ujemne wyceny pozycji zajmowa-
nych przez przedsiębiorstwa w strategiach opcyjnych (ramka 5.4.1). W tej sytuacji część banków wzy-
wała klientów do uzupełniania depozytów zabezpieczających (margin calls)98. Straty przedsiębiorstw 
wynikające z realizacji przez banki krajowe nabytych opcji spowodowały zmniejszenie zainteresowania 
tym segmentem rynku. Ponadto do istotnego spadku wartości obrotów na rynku klientowskim przy-
czynił się znaczny wzrost zmienności kursu złotego, odzwierciedlony w premii opcyjnej.

Podobne tendencje w zakresie obrotów obserwowano także na rynku międzybankowym, co 
wynikało ze strategii banków krajowych w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym. Średnie 
dzienne obroty netto na tym rynku również wyniosły około 0,92 mld zł, przy czym zdecydowana 
większość transakcji (około 98% obrotów) była zawierana z nierezydentami – głównie zagranicz-
nymi podmiotami dominującymi – i służyła do redukcji ryzyka rynkowego wynikającego z pozycji 
zajmowanych w transakcjach z przedsiębiorstwami (back-to-back hedging). Banki krajowe nadal 
jednak ponosiły ryzyko kredytowe kontrahenta (związane ze zdolnością przedsiębiorstw do zapła-
ty zobowiązań z tytułu wystawionych przez nie opcji call lub ujemnej wyceny strategii opcyjnej). 
W niektórych przypadkach ryzyko to było istotnie niedoszacowane, co unaoczniły wydarzenia 
z ostatnich miesięcy 2008 r. (ramka 4.1.2).

Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku transakcji forward na kurs złotego spadły 
z 1,63 mld zł w 2007 r. do 1,49 mld zł w 2008 r. (wykres 5.4.10). Do spadku obrotów najbardziej 
przyczyniło się zmniejszenie skali operacji z podmiotami niebankowymi, które w 2008 r. w większym 
stopniu korzystały z opcji walutowych w celu ograniczania (a niekiedy podejmowania) ryzyka walu-
towego. Wzrost wartości obrotów na rynku klientowskim transakcji forward w iV kwartale 2008 r. 
wiązał się z sytuacją na rynku opcji walutowych. Problemy wielu przedsiębiorstw z obsługą zobo-
wiązań z tytułu ujemnej wyceny strategii opcyjnych oraz bardziej konserwatywna polityka banków 
w zawieraniu transakcji opcyjnych z podmiotami niebankowymi skłoniły część z nich do częstszego 
wykorzystywania transakcji forward w strategach zabezpieczających przed zmianami kursu złotego. 
Ponadto obserwowano zwiększone zainteresowanie operacjami spekulacyjnymi ze strony klientów 

98  Stosowanie depozytów zabezpieczających jest powszechnie stosowaną praktyką także na rynku pozagiełdowym.

Wykres 5.4.10. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji forward na kurs 
złotego w latach 2005−2008

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w grupie banków pełniących funkcję DRP; w przypadku 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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private banking. W 2008 r. obroty na rynku międzybankowym utrzymywały się na poziomie średnio 
wyższym niż w 2007 r. i względnie stabilnym (około 0,25 mld zł). 

Krajowy rynek transakcji CiRS charakteryzował się największym tempem wzrostu wartości 
obrotów wśród rynków walutowych instrumentów pochodnych na kurs złotego. Średnie dzienne 
obroty na rynku transakcji CiRS, w których jedną z walut był złoty, wyniosły w 2008 r. około 117 
mln zł, tj. ponad 60% więcej niż w roku poprzednim (wykres 5.4.11). Pomimo tego rynek CiRS 
pozostał najsłabiej rozwiniętym segmentem rynku pozagiełdowych walutowych instrumentów 
pochodnych w Polsce. W odróżnieniu od rynków opcji i transakcji forward przeważały na nim 
operacje międzybankowe. Banki krajowe zwiększyły swoją aktywność głównie ze względu na 
potrzebę niwelowania niedopasowania struktury aktywów i pasywów. Dynamiczny wzrost port-
fela kredytów mieszkaniowych indeksowanych do walut obcych (najczęściej do franka szwajcar-
skiego) generował zarówno ryzyko walutowe, jak i ryzyko zmiany stawek referencyjnych, od któ-
rych zależy oprocentowanie tych aktywów. Banki wykorzystywały transakcje CiRS waluta obca/
złoty do ograniczania obydwu rodzajów ryzyka. W obrotach na rynku krajowym przeważały trans-
akcje basis swap zawierane z bankami zagranicznymi.

ze względu na ryzyko walutowe i ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych trans-
akcje CiRS w dużym stopniu obciążają limity kredytowe. Pomimo zmniejszenia limitów kredyto-
wych wzajemnie nakładanych na siebie przez banki wartość obrotów na rynku CiRS pod koniec 
2008 r. nie zmieniła się istotnie. W sytuacji znacznego spadku płynności na rynku swapów walu-
towych, powszechnie wykorzystywanych do ograniczania ekspozycji walutowej z tytułu kredytów 
mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych, niektóre banki krajowe, chcąc zabezpieczyć 
się przed ryzykiem rynkowym z tytułu niedopasowania aktywów i pasywów, zawierały transakcje 
CiRS basis swap. Jednak koszt takiego zabezpieczenia, odzwierciedlony w spreadzie między kwo-
towaniami kupna i sprzedaży, był relatywnie wysoki.

Struktura rynku

Struktura walutowa obrotów na rynkach klientowskich opcji i transakcji forward na kurs zło-
tego była wyraźnie związana ze strukturą płatności polskich przedsiębiorstw z tytułu eksportu i im-
portu. W obrotach na tych rynkach przeważały transakcje EuR/PlN. W 2008 r. udział tej pary walut 
w obrotach na rynku opcji walutowych na kurs złotego wyniósł ponad 84% (około 73% w 2007 r.), 
a na rynku transakcji forward – około 62% (podobnie jak w 2007 r.). Warunki transakcji ustalano 
głównie za pośrednictwem elektronicznego systemu konwersacyjnego i przez telefon.

Wykres 5.4.11. Średnie miesięczne obroty netto na rynku transakcji CIRS waluta obca/złoty 
w latach 2005−2008

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w grupie banków pełniących funkcję DRP; w przypadku 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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W strukturze terminowej obrotów na rynku transakcji forward przeważały operacje z termi-
nem rozliczenia powyżej siedmiu dni, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do ograniczania 
ekspozycji na ryzyko walutowe. udział krótkoterminowych transakcji do siedmiu dni, służących 
głównie do spekulacji, wynosił około 30%. Wśród klientów private banking, którzy spekulowali na 
kursie złotego, nadal popularne były kontrakty rozliczane różnicowo (non-deliverable forwards).

W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. w strukturze terminowej opcji walutowych wyraź-
nie wzrósł udział operacji z terminem realizacji powyżej dziewięciu miesięcy (wykres 5.4.12). Przed-
siębiorstwa częściej wykorzystywały te instrumenty do ograniczania zmienności wyniku finanso-
wego, wynikającej ze zmian wartości przyszłych przepływów finansowych nominowanych w wa-
lutach obcych, i zawierały serie transakcji opcyjnych o kilkumiesięcznych terminach realizacji. Po 
odwróceniu się długoterminowego trendu aprecjacyjnego złotego aktywność na rynku przesunę-
ła się w kierunku opcji o krótszych okresach realizacji. W rezultacie nastąpił relatywny wzrost zna-
czenia kontraktów o terminach zapadalności poniżej sześciu miesięcy. zmiana ta wiązała się ze 
wzrostem zmienności kursu złotego, odzwierciedlonym w premiach opcyjnych, oraz zmianą per-
cepcji ryzyka kredytowego kontrahenta. Przedmiotem obrotu na krajowym rynku międzybanko-
wym były prawie wyłącznie opcje europejskie oraz zbudowane z nich strategie opcyjne.

istotny wpływ na strukturę walutową transakcji CiRS miały operacje banków służące do 
zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym z tytułu portfela kredytów hipotecznych nominowa-
nych w walutach obcych. Duży udział miały dwuwalutowe transakcje wymiany płatności odsetko-
wych CHF/PlN oraz EuR/PlN (niektóre banki wykorzystywały złożenie transakcji EuR/PlN i EuR/
CHF do zniwelowania niedopasowania struktury aktywów i pasywów). Największy udział w struk-
turze terminowej transakcji CiRS miały operacje o terminie rozliczenia od dwóch do trzech lat 
(wykres 5.4.13). Transakcje o takich pierwotnych terminach zapadalności były bowiem najczęściej 
wykorzystywane do zmniejszania niedopasowania struktury bilansu, wynikającego ze znacznej 
dynamiki wzrostu długoterminowych kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach 
obcych. W iV kwartale 2008 r. istotnie zwiększył się udział transakcji o krótszych okresach rozli-
czenia. W wyniku tego w strukturze obrotów rynku wzrósł udział transakcji o pierwotnych termi-
nach zapadalności do trzech lat włącznie. Mogło to być związane ze wspomnianym wzrostem 
spreadów oraz ograniczeniem limitów kredytowych, bowiem transakcje o krótszych terminach 
zapadalności w mniejszym stopniu obciążają limity kredytowe (np. dla transakcji 2y CiRS waga 
ryzyka kredytowego wynosi około 40% kwoty nominalnej transakcji, a dla 5y CiRS około 70%).

Uczestnicy rynku

W przeciwieństwie do pozagiełdowego rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej 
na rynku instrumentów walutowych dominowały transakcje z podmiotami niefinansowymi. W seg-
mencie transakcji forward oraz opcji walutowych przedsiębiorstwa i klienci indywidualni stanowi-

Wykres 5.4.12. Struktura terminowa obrotów na rynku złotowych opcji walutowych w latach 
2007−2008

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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li największą grupę kontrahentów. ich udział w obrotach na tych rynkach w 2008 r. wynosił odpo-
wiednio 82% i 51%. Przedsiębiorstwa stosowały walutowe instrumenty pochodne przede wszyst-
kim do zabezpieczania się przed utratą wartości przyszłych przepływów z handlu zagranicznego 
nominowanych w walutach obcych. W 2008 r. około 41% eksporterów stosowało instrumenty 
pochodne w celu ograniczania ryzyka walutowego99. W iV kwartale, w związku z silną deprecjacją 
złotego i powstaniem strat z tytułu wcześniej zawartych transakcji100, nastąpił istotny spadek 
aktywności przedsiębiorstw na rynku opcji walutowych. Straty finansowe związane z transakcjami 
pochodnymi zawartymi w okresie, gdy złoty był mocny, wykazało około 15% eksporterów, przede 
wszystkim duże przedsiębiorstwa, których znaczna część wykorzystywała instrumenty finansowe 
w celu ograniczania ryzyka walutowego (wykres 5.4.14)101. inną aktywną grupą podmiotów na 
rynku transakcji forward byli klienci private banking, wykorzystujący transakcje rozliczane różnico-
wo do spekulacji na kursie złotego.

Odmiennie kształtowała się struktura podmiotowa na rynku transakcji CiRS. Podobnie jak 
w poprzednich latach wartość transakcji z podmiotami niebankowymi była stosunkowo niewielka 
(stanowiły one niecałe 8% obrotów netto). W 2008 r. wartość transakcji zawartych na rynku mię-
dzybankowym wzrosła o ponad 77%. Około 80% obrotów w tym segmencie rynku stanowiły 
transakcje z bankami zagranicznymi.

Na rynku międzybankowym opcji walutowych niemal całość obrotów stanowiły transakcje 
z nierezydentami. Jedynie kilka banków krajowych zarządzało portfelem opcji walutowych i regu-
larnie kwotowało zmienności implikowane dla strategii opcyjnych102, które były przedmiotem 
handlu na rynku międzybankowym. Pozostałe banki, które oferowały opcje swoim klientom, peł-
niły jedynie funkcję pośredników. Stąd między bankami krajowymi sporadycznie były zawierane 
transakcje, których przedmiot stanowiły opcje walutowe (około 0,6% obrotów na rynku między-
bankowym). Ekspozycje na ryzyko rynkowe wynikające z transakcji z podmiotami niebankowymi 
były zazwyczaj redukowane w tym samym dniu za pomocą przeciwstawnych operacji z bankami 
zagranicznymi, najczęściej z podmiotami dominującymi.

99  Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2009 
i prognoz koniunktury na II kw. 2009, NBP, Warszawa 2009, s. 24.
100  Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez NBP w marcu 2009 r. na próbie 888 podmiotów niefinan-
sowych.
101  Strata związana z walutowym instrumentem pochodnym nie jest tożsama z faktyczną stratą przedsiębiorstwa. 
W sytuacji, gdy instrument pochodny jest wykorzystywany wyłącznie do zabezpieczenia się przed ryzykiem, strata ponie-
siona na instrumencie pochodnym jest rekompensowana większym wpływem z tytułu transakcji zabezpieczanej (np. 
z tytułu eksportu).
102  W iV kwartale 2008 r. niektóre banki zawiesiły kwotowania strategii opcyjnych, głównie z powodu znacznego wzro-
stu zmienności kursu złotego i trudności z wyceną tych instrumentów.

Wykres 5.4.13. Struktura terminowa obrotów na rynku transakcji CIRS w latach 2007−2008

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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Banki krajowe były również relatywnie mało aktywne na rynku międzybankowym transakcji 
forward na kurs złotego. Około 97% obrotów na tym rynku stanowiły transakcje z nierezydentami. 
Banki krajowe preferowały bowiem syntetyczne transakcje terminowe zawierane w bardziej płyn-
nych segmentach krajowego rynku finansowego – odpowiednie złożenie transakcji kasowej 
z transakcją fx swap.

Niebankowe instytucje finansowe w niewielkim zakresie korzystały z instrumentów dostęp-
nych na pozagiełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych. Fundusze inwestycyjne loku-
jące środki w aktywa zagraniczne nie wykazywały zainteresowania tymi instrumentami. Fundusze 
emerytalne obowiązywał niski limit na lokowanie aktywów za granicą, a ponadto nie mogły one 
stosować instrumentów pochodnych do zabezpieczania się m.in. przed zmianami kursów walut.

Wykres 5.4.14. Straty finansowe z tytułu transakcji na rynku instrumentów pochodnych 
zawartych (udział w próbie)

uwaga: opracowanie na podstawie wyników szybkiego monitoringu NBP, przeprowadzonego w marcu 2009 r. na próbie 888 pod-
miotów niefinansowych; badania dotyczyły strat z tytułu transakcji zawartych w okresie, gdy złoty był mocny, a więc przeważnie 
w 2008 r.

Źródło: Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2009 i prognoz 
koniunktury na II kw. 2009, Warszawa 2009, NBP, s. 24−25.
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RynEk offshoRe WaLUtOWych InStRUmEntóW 
POchODnych na kURS ZłOtEGO

Przybliżony obraz rynku offshore walutowych instrumentów pochodnych na kurs zło-
tego przedstawiają dane publikowane przez Bank Anglii1, bowiem gros transakcji tymi 
instrumentami zawieranych bez udziału banków krajowych dokonuje się w londynie. Dane 
dotyczące wielkości i struktury obrotów na rynku w londynie pochodzą z ankiet wypełnia-
nych przez największe banki aktywne na londyńskim rynku pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych i obejmują wartość obrotów w kwietniu oraz październiku 2008 r. dla par EuR/
PlN i uSD/PlN.

Wartość transakcji forward zawartych przez nierezydentów wyniosła w kwietniu 
2008 r. ponad 2,6 mld uSD, co stanowiło ponad 63% wartości obrotów na kasowym rynku 
offshore złotego (tabela 5.4.5). Sugeruje to, że kurs złotego mógł być w dużym stopniu 
kształtowany przez przepływy na rynku terminowym. W okresie od kwietnia do październi-
ka 2008 r. nastąpił spadek obrotów netto na tym rynku do około 2,1 mld uSD. Porównanie 
danych dotyczących wielkości krajowego rynku transakcji forward na kurs złotego z wielkoś-
cią rynku offshore pokazuje, że wartość transakcji zawieranych między nierezydentami była 
kilkakrotnie większa od wartości transakcji na rynku krajowym.

1 Źródło: strona internetowa Banku Anglii http://www.bankofengland.co.uk/markets/forex/fxjsc/#surveys.

Ramka 5.4.1
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Na rynku offshore wartość transakcji forward uSD/PlN była prawie taka sama, jak 
wartość transakcji EuR/PlN. Tak duży udział transakcji w segmencie uSD/PlN wskazuje na 
spekulacyjny charakter ich znacznej części. W strukturze terminowej transakcji forward na 
rynku offshore w kwietniu 2008 r. dominowały operacje o terminach zapadalności poniżej 
tygodnia (wykres 5.4.15). Dane z października wskazują jednak na przesunięcie aktywności 
w kierunku transakcji o terminach dłuższych niż miesiąc (głównie uSD/PlN). Większość 
transakcji w kwietniu 2008 r. zawierana była z niebankowymi instytucjami finansowymi 
(51%), przede wszystkim z funduszami hedgingowymi. istotna część obrotów w tym seg-
mencie rynku miała zatem charakter spekulacyjny, w tym związany z realizacją strategii  
carry trade. Dane z października 2008 r. wskazują na ponaddwukrotny spadek wartości 
transakcji zawieranych przez banki londyńskie z niebankowymi instytucjami finansowymi.

Tabela 5.4.5. Średnie dzienne obroty netto na rynku offshore transakcji forward na kurs 
złotego w kwietniu i październiku 2008 r. (w mld USD)

Kwiecień 2008 Październik 2008

Obroty na rynku offshore, w tym: 2,63 2,09

USD/PLN 1,35 1,11

EUR/PLN 1,28 0,98

– z bankami sprawozdającymi 0,56 0,61

– z pozostałymi bankami 0,46 0,61

– z pozostałymi instytucjami finansowymi 1,34 0,60

– z podmiotami niebankowymi 0,27 0,28

Średnie dzienne obroty netto na rynku offshore złotowych opcji walutowych wyniosły 
w kwietniu 2008 r. około 1,2 mld uSD, a w październiku 2008 r. – 1,1 mld uSD (tabela 
5.4.6). Pod względem wielkości rynek offshore opcji walutowych był zatem porównywalny 
z rynkiem krajowym: wartość średnich dziennych obrotów na rynku londyńskim w 2008 r. 
była wyższa od wartości obrotów na polskim rynku o około 20–30%. Na rynku offshore, 
podobnie jak na rynku krajowym, w strukturze walutowej opcji na kurs złotego dominowa-
ły transakcje na kurs EuR/PlN (powyżej 90%). W strukturze terminowej przeważały transak-
cje o terminach zapadalności od jednego do sześciu miesięcy, jednak dane z października 
2008 r. wskazują na wydłużenie średniego terminu realizacji opcji (wykres 5.4.16). Najwięk-
szy udział w transakcjach na rynku offshore opcji walutowych miały banki: 53% w kwietniu 
2008 r. i 72% w październiku 2008 r.

Wykres 5.4.15. Struktura terminowa obrotów na londyńskim rynku offshore transakcji 
forward na kurs złotego w kwietniu i w październiku 2008 r. 

 A. Kwiecień 2008 r. B. Październik 2008 r.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Banku Anglii.
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5.4.3. Giełdowe instrumenty pochodne

Finansowe instrumenty pochodne były przedmiotem obrotu na gPW oraz na Warszawskiej 
giełdzie Towarowej (WgT). Na gPW w obrocie znajdowały się walutowe kontrakty futures oraz 
instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji (kontrakty futures na akcje spółek giełdowych, 
indeksowe kontrakty futures, opcje indeksowe i jednostki indeksowe MiniWig20). WgT oferowa-
ła kontrakty futures na stawki referencyjne WiBOR i obligacje skarbowe, walutowe kontrakty  
futures, a także opcje na walutowe kontrakty futures.

W 2008 r. wolumen obrotów na rynku instrumentów pochodnych organizowanym przez gPW 
wzrósł o ponad 27%, do 12,6 mln szt., a wartość transakcji zmniejszyła się prawie o 10%, do 
315,9 mld zł. Podobnie jak w poprzednich latach aktywność inwestorów koncentrowała się w seg-
mencie kontraktów futures na indeks Wig20. Transakcje, których przedmiotem były te kontrakty, 
stanowiły ponad 95% obrotów instrumentami pochodnymi na gPW. Pod koniec czerwca 2008 r. ze 
względu na niskie obroty z oferty gPW zostały wycofane kontrakty terminowe na indeks TechWig.

W 2008 r. znacznie wzrósł wolumen obrotów walutowymi instrumentami pochodnymi znaj-
dującymi się w ofercie WgT, co wynikało z dużo większej niż w poprzednich latach zmienności 
złotego. W porównaniu z 2007 r. obroty walutowymi kontraktami futures zwiększyły się dwukrot-
nie, do ponad 65 000 szt. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się kontrakty na 
kursy EuR/PlN i uSD/PlN. Wolumen obrotów opcjami na walutowe kontrakty futures wyniósł 
ponad 44 000 szt. i był prawie sześciokrotnie wyższy niż w 2007 r. Podobnie jak w poprzednich 

Tabela 5.4.6. Średnie dzienne obroty netto na rynku offshore złotowych opcji 
walutowych w kwietniu i październiku 2008 r. (w mld USD)

Kwiecień 2008 Październik 2008

Obroty na rynku offshore,
w tym: 1,22 1,14

USD/PLN 0,12 0,08

EUR/PLN 1,10 1,05

– z bankami sprawozdającymi 0,34 0,43

– z pozostałymi bankami 0,31 0,38

– z pozostałymi instytucjami finansowymi 0,42 0,26

– z podmiotami niebankowymi 0,15 0,06

Wykres 5.4.16. Struktura terminowa obrotów na londyńskim rynku offshore złotowych 
opcji walutowych w kwietniu i w październiku 2008 r.

 A. Kwiecień 2008 r. B. Październik 2008 r.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Banku Anglii.
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latach w 2008 r. 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 Associatio103 w 2008 r. całkowity wolumen obrotów kontrak-
tami futures i opcjami na świecie wzrósł o 13,7% i wyniósł 17,7 mld szt. udział polskiego rynku 
w obrotach giełdowymi instrumentami pochodnymi osiągnął 0,7%. W 2008 r. gPW znalazła się na 
37. miejscu wśród światowych giełd pod względem wolumenu obrotów kontraktami futures i opcja-
mi. W tej klasyfikacji dla Europy gPW uplasowała się na 10. miejscu104, natomiast kontrakty termi-
nowe na indeks Wig20 zajęły 8. miejsce wśród kontraktów na indeksy cen akcji oferowanych przez 
giełdy europejskie (tabela 5.4.7). Jedną z przyczyn tak wysokiej pozycji kontraktów futures na indeks 
Wig20 (według wolumenu obrotów) była relatywnie niska wartość tych kontraktów105.

5.4.3.1. Instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji

W 2008 r. w obrocie na gPW znajdowały się kontrakty futures na indeksy: Wig20, mWig40 
i TechWig oraz opcje europejskie na indeks Wig20. Ponadto gPW organizowała obrót kontrakta-
mi futures na akcje siedmiu spółek oraz jednostkami indeksowymi MiniWig20. 

W 2008 r. wolumen obrotów instrumentami pochodnymi związanymi z rynkiem akcji wzrósł 
o 28,2%, a wartość transakcji spadła o 10,7%. Najbardziej płynnym instrumentem były nadal kon-
trakty terminowe na indeks Wig20, których udział w wolumenie i wartości obrotów na rynku 
terminowym gPW wyniósł około 95%. Drugim najbardziej płynnym instrumentem pod względem 
wartości obrotów były opcje na indeks Wig20, a pod względem wolumenu – kontrakty futures na 
akcje pojedynczych spółek. Płynność pozostałych segmentów rynku instrumentów pochodnych 
(kontraktów futures na indeksy mWig40 i TechWig oraz jednostek indeksowych MiniWig20) nadal 
była bardzo niska (tabela 5.4.8). główną przyczyną małej płynności we wspomnianych segmen-
tach rynku instrumentów pochodnych był brak animatorów rynku oraz preferowanie przez inwe-
storów bardziej płynnych instrumentów – kontraktów futures na indeks Wig20. ze względu na 
znikome zainteresowanie inwestorów kontraktami futures na indeks TechWig gPW podjęła decy-
zję o wycofaniu tych instrumentów z obrotu od 20 czerwca 2008 r.106

103  g. Burghardt, W. Acworth, 2008 A Wild Ride, Global Futures and Options Volume Rises 13.7%, but Credit Crisis 
Damages Liquidity in the Core Markets, „Futures industry Magazine”, March/April 2009.
104  Klasyfikacja ta uwzględnia m.in. rynki: NASDAQ OMX group, Russian Trading Systems Exchange (RTS)  i Moscow 
interbank Currency Exchange (MiCEX).
105  Na przykład wartość nominalna kontraktów na indeksy DJ EuRO STOXX 50, MiB30 i iBEX35 na koniec 2008 r. 
wyniosła odpowiednio 24 476 euro, 100 320 euro i 91 958 euro. Wartość nominalna kontraktu na indeks Wig20 na 
koniec 2008 r. wyniosła 17 897 zł, czyli 4289 euro.
106  z dniem 24 grudnia 2007 r. gPW bezterminowo zawiesiła wprowadzanie do obrotu kolejnych serii kontraktów ter-
minowych na indeks TechWig.

Tabela 5.4.7. Wolumen obrotów kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe 
w Europie w latach 2005−2008 (w mln szt.)

Indeks bazowy Giełda 2005 2006 2007 2008

1. DJ EURO STOXX 50 Eurex 140,0 213,5 327,0 432,3

2. DAX30 Eurex 32,7 40,4 50,4 49,2

3. CAC40 Euronext Paris 25,0 33,4 44,7 49,2

4. FTSE100 Euronext LIFFE 21,8 25,1 33,5 42,3

5. OMX Stockholm 30 OM 19,7 23,7 30,9 38,7

6. SMI Eurex 8,6 11,4 14,4 17,7

7. AEX Euronext Amsterdam 7,4 11,2 12,9 12,5

8. WIG20 GPW 5,2 6,3 9,3 11,7

9. IBEX35 MEFF 4,9 6,4 8,4 7,3

10. MIB30 IDEM 3,6 4,0 4,7 4,9

Źródło: Eurex, Euronext, gPW, iDEM, MEFF, OM.
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W dalszej części tego podrozdziału szczegółowo opisano rozwój rynków najbardziej płyn-
nych instrumentów – kontraktów futures na Wig20 i opcji na ten indeks.

Wielkość rynku

W 2008 r. wartość obrotów netto kontraktami futures na Wig20 wyniosła 300,9 mld zł 
i była o 10% niższa niż w poprzednim roku. inwestorzy zawarli transakcje, których przedmiotem 
było 11,7 mln kontraktów, co oznacza 28-procentowy wzrost w porównaniu z 2007 r. (wykres 
5.4.17). Średnia liczba otwartych pozycji na koniec poszczególnych miesięcy wyniosła 70 297 szt. 
i była o 15% wyższa w porównaniu z poprzednim rokiem. Na koniec 2008 r. na rynku kontraktów 
terminowych na Wig20 działało dziewięciu animatorów, którzy zapewniali odpowiednią płynność 
tego rynku.

Wspomniany wzrost wolumenu obrotów kontraktami futures na Wig20 wynikał z kilku 
czynników. Najważniejszym z nich były zaburzenia na światowych rynkach finansowych i związa-
ny z nimi wzrost awersji do ryzyka, który przyczynił się do odpływu kapitału z rynków akcji, w tym 
rynków akcji krajów wschodzących. Wyprzedaż akcji spowodowała silny spadek ich cen, któremu 
towarzyszył znaczny wzrost zmienności. Wzrost zmienności cen akcji wpłynął na zwiększenie 
aktywności inwestorów o nastawieniu spekulacyjnym. Ponadto spadkom cen akcji w tych miesią-
cach towarzyszyły duże dzienne wahania indeksu Wig20 wyrażone w punktach indeksowych107 
oraz silna zmienność cen akcji (wykresy 5.4.18 i 5.4.19). zmienność indeksu Wig20 w ostatnim 
kwartale 2008 r. była najwyższa w ostatnich dziesięciu latach. 

innymi czynnikami, które determinowały wzrost wolumenu obrotów kontraktami futures na 
indeks Wig20, były: wzrost liczby uczestników rynku terminowego i aktywności krajowych inwe-
storów instytucjonalnych, zabezpieczających swoje portfele akcji przed spadkiem wartości oraz 
spekulujących na spadek cen akcji. Brak odpowiednich regulacji dotyczących krótkiej sprzedaży 
akcji na gPW powodował, że rynek instrumentów pochodnych był jedynym segmentem rynku 
giełdowego, na którym można było zarabiać w czasie spadku cen akcji.

Spadek wartości obrotów kontraktami futures na indeks Wig20 wynikający z niższej niż 
w 2007 r. wartości nominalnej tych kontraktów (niższy średni poziom indeksu) sprawił, że relacja 
wartości obrotów tymi kontraktami do wartości obrotów akcjami spółek wchodzących w skład 

107  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 
każdy punkt indeksowy, jeśli dobrze przewidział kierunek zmiany indeksu, albo płaci tak samo naliczoną kwotę, jeśli źle 
przewidział zmianę indeksu.

Tabela 5.4.8. Wielkość rynku instrumentów pochodnych związanych z rynkiem akcji na GPW 
w latach 2005−2008

2005 2006 2007 2008

A B A B A B A B

Futures na WIG20 112 648 5 156 953 186 440 6 242 128 334 467 9 169 649 300 880 11 743 240

Futures na TechWIG1 53 7 617 140 13 419 107 8 687 11 1 141

Futures na mWIG40 45 2 541 46 1 656 757 16 606 646 25 349

Opcje na WIG20 5 685 250 060 9 425 316 840 14 255 394 913 8 295 326 583

Jednostki indeksowe 
MiniWIG20 4 18 574 5 18 323 8 22 258 9 36 327

Futures na akcje 2 734 172 939 2 412 112 699 1 370 114 021 1 595 331 646

Opcje na akcje2 93 4 368 302 5 522 2 73 − −

uwaga: wartość obrotów liczona wg kursu zamknięcia instrumentu bazowego.
1 Kontrakty terminowe na TechWig notowane były do 20 czerwca 2008 r.
2 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, transakcje sesyjne i pakietowe, (mln zł), B – roczny wolumen obrotów (szt.)

Źródło: gPW.
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tego indeksu spadła w 2008 r. o 20,7 pkt proc., do 240,2%. Mimo to była to druga najwyższa war-
tość tego wskaźnika w dotychczasowej historii notowań kontraktów futures na Wig20 (wykres 
5.4.20). znacznie wyższą płynność tego segmentu rynku w porównaniu z płynnością akcji wcho-
dzących w skład indeksu Wig20 potwierdza również poziom spreadu bid-ask. W 2008 r. spread 
w transakcjach, których przedmiotem były kontrakty terminowe na Wig20 z serii o najbliższym ter-

Wykres 5.4.17. Kontrakty futures na WIG20 notowane na GPW w latach 2005−2008 

Źródło: gPW.
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Wykres 5.4.18. Wolumen obrotów kontraktami futures na indeks WIG20 oraz dzienne zmiany 
indeksu WIG20 w latach 2007−2008 

Źródło: serwis internetowy bossa.pl.
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Wykres 5.4.19. Zmienność historyczna i dzienne zmiany indeksu WIG20 w latach  
2007−2008

Źródło: Bloomberg.
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minie wygaśnięcia, najczęściej wynosił 1–2 pkt indeksowe, czyli 0,04–0,08%108. Dla akcji spółek 
wchodzących w skład tego indeksu spread ten wyniósł średnio 0,48%. Wysoka płynność rynku 
kontraktów futures na indeks Wig20, a więc możliwość 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 2008 r. wolumen obrotów opcjami na indeks Wig20 był o 18,2% niższy niż w poprzed-
nim roku i wyniósł 326 583 szt. Wartość transakcji opcjami indeksowymi zmniejszyła się o 41,8%, 
do 8,3 mld zł109. Wolumen i wartość obrotów opcjami spadły mimo zwiększenia oferty tych instru-
mentów przez gPW. Na koniec 2008 r. w obrocie znajdowało się 138 serii opcji, czyli o 40 więcej 
niż na koniec 2007 r. Do zmniejszenia wartości transakcji przyczynił się spadek indeksu Wig20, 
który negatywnie wpłynął na wartość nominalną opcji. Na rynku opcji indeksowych działało 
dwóch animatorów, którzy byli zobowiązani do podtrzymywania płynności rynku. z reguły byli 
aktywni tylko na kilku seriach opcji. gPW zobowiązuje animatorów rynku opcji indeksowych do 
stałego wystawiania zleceń kupna i sprzedaży opcji call i put dla: dwóch serii opcji wybranych 
spośród trzech serii z kursami wykonania najbliższymi poziomowi indeksu Wig20, mającymi 
najbliższy termin wygaśnięcia; dwóch serii opcji wybranych spośród trzech serii z kursami wyko-
nania najbliższymi poziomowi indeksu Wig20, mającymi dłuższy termin wygaśnięcia; oraz dowol-
nie wybranej przez animatora serii opcji kupna i opcji sprzedaży. W związku z tym, że na rynkach 
wielu serii opcji nie działali animatorzy, ich notowania charakteryzowały się szerokimi spreadami 
bid-ask, które w przypadku niektórych serii opcji dochodziły nawet do 10%. utrudniało to inwe-
storom zamykanie pozycji po cenie zbliżonej do ceny określanej jako fair value i sprawiało, że 
niechętnie zawierali transakcje, których przedmiotem były te opcje. 

Uczestnicy rynku

głównymi uczestnikami rynku kontraktów terminowych na indeks Wig20 byli inwestorzy 
indywidualni, których udział w wolumenie obrotów tymi kontraktami wyniósł 53% (wykres 5.4.21). 
W porównaniu z 2007 r. udział tej grupy inwestorów w wolumenie obrotów spadł o 3 pkt proc. 
i był najniższy w historii notowań tego instrumentu. W 2008 r. wzrosło znaczenie krajowych inwe-
storów instytucjonalnych na rynku kontraktów futures na indeks Wig20. inwestorzy ci odnotowa-
li najwyższy udział w obrotach na tym rynku w jego dziesięcioletniej historii. Wśród krajowych 
inwestorów instytucjonalnych prawie dwie trzecie obrotów generowali animatorzy rynku. Drugą 
najważniejszą grupę krajowych inwestorów instytucjonalnych stanowiły fundusze inwestycyjne, 

108  Średni poziom zamknięcia indeksu Wig20 w 2008 r. wyniósł 2 565,8 pkt.
109  gPW oprócz wartości obrotów opcjami indeksowymi według poziomu zamknięcia indeksu prezentuje również war-
tość premii zapłaconych przez inwestorów. W 2008 r. wartość premii wyniosła 465 mln zł i była o 0,6% niższa niż 
w poprzednim roku.

Wykres 5.4.20. Obroty kontraktami futures na indeks WIG20 i obroty akcjami wchodzącymi 
w skład tego indeksu w latach 2001−2008

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych gPW.
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których udział w wolumenie obrotów kontraktami futures krajowych inwestorów instytucjonal-
nych wyniósł 24%. udział inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami futures na indeks 
Wig20 nie zmienił się w porównaniu z poprzednim rokiem. Brak przepisów wykonawczych do 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych110 uniemożliwiał uczest-
nictwo OFE w rynku instrumentów pochodnych i zabezpieczanie portfeli akcji przed spadkiem cen 
na gPW. Na koniec 2008 r. akcje spółek krajowych notowanych na gPW znajdujące się w portfe-
lach OFE (29,2 mld zł) stanowiły około 28,4% free float spółek krajowych notowanych na gPW. 
Przy tak dużej wartości portfela OFE w stosunku do wielkości rynku w sytuacji spadku cen akcji, 
który nastąpił w 2008 r., zarządzający funduszami praktycznie nie mogli uniknąć strat. Sprzedaż 
dużych pakietów akcji przez OFE tylko pogłębiłaby spadki, co z kolei negatywnie wpłynęłoby na 
wartość papierów nadal znajdujących się w portfelach funduszy.

główną kategorię uczestników rynku opcji indeksowych stanowili inwestorzy indywidualni. 
udział tej grupy inwestorów zwiększył się w porównaniu z 2007 r. o 5 pkt proc. kosztem krajo-

110  Nie zostały wydane przepisy wykonawcze do art. 142 ust. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.u. z 2004 r., nr 159, poz. 1667 z późn. zm.). 

Wykres 5.4.21. Struktura inwestorów na rynku kontraktów futures na indeks WIG20 GPW1 

w latach 2005–2008, według wolumenu obrotów

1 Prezentowane udziały dotyczą wszystkich kontraktów futures notowanych na gPW. ze względu na dominację w obrotach transakcji 
kontraktami futures na indeks Wig20 można założyć, że wiernie oddają one udział poszczególnych grup inwestorów w rynku kontrak-
tów futures na indeks Wig20.

Źródło: gPW. 
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Wykres 5.4.22. Struktura inwestorów na rynku opcji na GPW1w latach 2005–2008, według 
wolumenu obrotów

1 Dla lat 2005−2007 prezentowane udziały dotyczą wszystkich opcji notowanych na gPW (opcji na indeks Wig20 i opcji na akcje 
pojedynczych spółek). ze względu na dominację w obrotach transakcji opcjami na indeks Wig20 można założyć, że wiernie oddają one 
udziały poszczególnych grup inwestorów w rynku opcji na indeks Wig20. Opcje na akcje spółek znajdowały się w obrocie giełdowym 
od 17.10.2005 r. do 04.07.2007 r.

Źródło: gPW.

Inwestorzy zagraniczni Inwestorzy indywidualni Krajowi inwestorzy instytucjonalni

%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2008200720062005

121231

58537175

30352624



5

Rynki finansowe

ROzWóJ SySTEMu FiNANSOWEgO W POlSCE W 2008 R. 271

wych inwestorów instytucjonalnych (wykres 5.4.22). Wśród krajowych inwestorów instytucjonal-
nych dominowali animatorzy rynku, którzy mieli aż 93-procentowy udział w transakcjach tej grupy 
inwestorów (wzrost o 6 pkt proc.). Pozostałą część stanowiły transakcje funduszy inwestycyjnych. 
udział inwestorów zagranicznych w obrotach opcjami indeksowymi na gPW nie zmienił się w po-
równaniu z poprzednim rokiem. Aktywność nierezydentów na rynku opcji indeksowych wynikała 
przede wszystkim z zabezpieczenia się przed spadkami cen akcji notowanych na gPW, które mie-
li w swoich portfelach. W okresie korekty jednym ze sposobów ochrony wartości portfela (oprócz 
sprzedaży kontraktów terminowych na Wig20) był zakup opcji sprzedaży na ten indeks111. 

5.4.3.2. Walutowe instrumenty pochodne

Walutowe kontrakty terminowe były przedmiotem obrotu na WgT i gPW. W ofercie WgT 
znajdowały się kontrakty terminowe na pary: uSD/PlN, EuR/PlN, EuR/uSD, gBP/uSD, gBP/PlN, 
CHF/PlN, EuR/HuF, EuR/CzK, SEK/PlN, NOK/PlN, EuR/SEK, EuR/NOK, uSD/JPy, EuR/JPy, uSD/CHF, 
EuR/CHF, AuD/uSD, uSD/CAD, EuR/gBP oraz 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. W 2008 r. WgT wprowadziła 
do obrotu opcje na kontrakty terminowe na kursy gBP/uSD i EuR/gBP. Większość walutowych 
kontraktów futures będących przedmiotem obrotu na WgT była rozliczana przez rzeczywistą 
dostawę walut. Na gPW w obrocie znajdowały się kontrakty futures na kursy uSD/PlN i EuR/PlN. 
Ponadto we wrześniu 2008 r. gPW wprowadziła do obrotu kontrakty na kursy CHF/PlN i gBP/PlN. 
Wszystkie walutowe kontrakty futures notowanych na gPW były rozliczane gotówkowo.

Wielkość rynku 

Wartość transakcji walutowymi instrumentami pochodnymi notowanymi na WgT była oko-
ło pięciokrotnie wyższa niż na gPW112. Pod względem wolumenu obrotów walutowymi instru-
mentami pochodnymi w 2008 r. większym rynkiem była gPW, gdzie liczba sprzedanych/kupionych 
walutowych instrumentów pochodnych była o ponad 21% wyższa niż na WgT. Płynność rynku 
walutowych kontraktów futures i opcji na walutowe kontrakty futures na WgT zapewniało dwóch 
animatorów. Na gPW także działało dwóch animatorów rynku walutowych kontraktów futures. 

Obroty walutowymi kontraktami futures na WgT w 2008 r. wyniosły 65 011 szt. (32 178 szt. 
w 2007 r.). Wysokie obroty tymi instrumentami zanotowano w marcu, czerwcu i wrześniu, co 
wiązało się z rolowaniem pozycji przez inwestorów113. W grudniu przedsiębiorstwa w mniejszym 
stopniu niż we wcześniejszych trzech miesiącach wygasania kontraktów futures rolowały pozycje. 
Niektóre z przedsiębiorstw aktywnych na rynku walutowych kontraktów terminowych oferowa-
nych przez WgT zawierały transakcje również na rynku instrumentów pochodnych OTC oferowa-
nych przez banki (głównie opcji walutowych). z powodu znacznego osłabienia złotego w ostatnim 
kwartale roku było konieczne uzupełnienie depozytów zabezpieczających w bankach, co wymu-
siło na przedsiębiorstwach zamknięcie pozycji w walutowych kontraktach terminowych na WgT.

Obroty opcjami na walutowe kontrakty futures na WgT wzrosły prawie sześciokrotnie w po-
równaniu z 2007 r. i wyniosły 44 475 szt. (tabela 5.4.9). Najwyższe obroty tymi instrumentami 
zanotowano w październiku, wyniosły one 11 582 szt. W tym miesiącu nastąpiła bowiem silna 
deprecjacja złotego wobec euro i innych walut obcych oraz znaczny wzrost zmienności tych kur-
sów (wykres 5.4.24).

111  Według obliczeń NBP na koniec 2007 r. akcje spółek ujętych w indeksie Wig20 stanowiły 68,3% portfela akcji  
nierezydentów. 
112  WgT nie publikowała danych dotyczących wartości obrotów walutowymi instrumentami pochodnymi. W niniejszym 
opracowaniu wartość transakcji walutowymi kontraktami futures i opcjami na walutowe kontrakty futures wyliczono na 
podstawie miesięcznych danych dotyczących wolumenu obrotów tymi instrumentami z wykorzystaniem średnich mie-
sięcznych kursów walutowych.
113  Walutowe kontrakty terminowe oferowane przez WgT wygasają co trzy miesiące, w trzecią środę marca, czerwca, 
września i grudnia. Najdłuższy termin wygaśnięcia kontraktów wynosi 12 miesięcy. W praktyce inwestorzy działający na 
tym rynku otwierają pozycje na najbardziej płynnej serii kontraktów, czyli serii o najbliższym terminie wygaśnięcia. Chęć 
zajęcia pozycji na długi termin zmusza zatem inwestorów do rolowania kontraktów co trzy miesiące.
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W 2008 r. nastąpił bardzo szybki rozwój rynku walutowych kontraktów terminowych na 
gPW. Wolumen obrotów wzrósł w porównaniu z 2007 r. prawie dwudziestodwukrotnie, do 
132 559 szt. (wykres 5.4.25), a wartość transakcji zwiększyła się o 60% i przekroczyła 166 mln zł. 
Najwyższą aktywność inwestorów na rynku walutowych kontraktów futures na gPW zanotowano 
we wrześniu i październiku, gdy wolumen obrotów tymi instrumentami wyniósł odpowiednio  
23,8 tys. szt. i 32,0 tys. szt.

Tak duży wzrost aktywności inwestorów w 2008 r. na rynku walutowych instrumentów 
pochodnych organizowanym przez WgT i gPW związany był z aprecjacją złotego względem euro 
i uSD w i połowie roku oraz silną deprecjacją złotego w ii połowie roku. Ponadto w okresie od 

Wykres 5.4.23. Walutowe kontrakty futures na WGT w latach 2005−2008

Źródło: WgT.
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Wykres 5.4.24. Miesięczny wolumen obrotów opcjami na walutowe kontrakty futures na WGT 
oraz średnia miesięczna zmienność kursów EUR/PLN, USD/PLN i EUR/USD w 2008 r.

Źródło: Bloomberg, WgT.
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Wykres 5.4.25. Walutowe kontrakty futures na GPW w latach 2005−2008

Źródło: gPW.
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sierpnia do grudnia znacznie wzrosła zmienność kursów walutowych, co zwiększyło niepewność 
inwestorów co do ich przyszłych poziomów. W szczególności sytuacja ta dotyczyła przedsię-
biorstw, które nie mogły precyzyjnie określić wysokości swoich wpływów eksportowych wyrażo-
nych w złotych. Spowodowało to wzrost ich zainteresowania zabezpieczaniem pozycji za pomocą 
walutowych kontraktów futures i opcji na te kontrakty. Przedsiębiorstwa często nabywały opcje 
out-of-the-money, aby zabezpieczyć się przed dużymi zmianami kursów walutowych. Najczęściej 
korzystały z korytarzowych strategii opcyjnych, aby obniżyć koszty zabezpieczenia pozycji walu-
towych114. Ponadto znaczna część przedsiębiorstw wykorzystywała rynek opcji na walutowe kon-
trakty futures również w celu pozyskiwania walut obcych. Rynek ten pozwalał bowiem jego 
uczestnikom (głównie średnim przedsiębiorstwom) na pozyskanie euro i uSD po kursach z rynku 
międzybankowego.

Struktura rynku

Najpopularniejszymi walutowymi kontraktami terminowymi na WgT były kontrakty na kurs 
EuR/PlN, których udział w wolumenie obrotów wzrósł w 2008 r. z 25% do 46%. Transakcje kon-
traktami futures na kurs uSD/PlN stanowiły 31% wolumenu obrotów (51% w 2006 r.). Ponadto 
zainteresowaniem inwestorów cieszyły się kontrakty na kurs EuR/uSD, których udział w wolumenie 
obrotów wyniósł 12% (14% w 2006 r.). 

W 2008 r. odnotowano prawie pięciokrotny wzrost wolumenu obrotów opcjami na kontrak-
ty futures na kurs EuR/PlN. Transakcje tymi instrumentami stanowiły ponad 46% całkowitego 
wolumenu obrotów na rynku opcji na walutowe kontrakty futures i ich udział w obrotach nie 
zmienił się w porównaniu z 2007 r.

Na gPW 80% wolumenu obrotów walutowymi kontraktami terminowymi przypadało na 
transakcje w segmencie uSD/PlN. W porównaniu z 2007 r. udział tego segmentu w rynku walu-
towych kontraktów terminowych na gPW spadł o 11,5 pkt proc. Spowodował to głównie bardzo 
duży wzrost obrotów w segmencie kontraktów terminowych na kurs EuR/PlN. Obroty kontrakta-
mi futures na pozostałe pary walutowe (CHF/PlN i gBP/PlN) były bardzo niskie, czego główną 
przyczyną był relatywnie krótki okres funkcjonowania tych segmentów rynku na gPW.

Uczestnicy rynku

Największą grupę inwestorów na rynku walutowych instrumentów pochodnych organizo-
wanym przez WgT stanowiły krajowe podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, któ-
re wykorzystywały ten rynek do zabezpieczania wartości należności z tytułu eksportu nominowa-
nych w walutach obcych. Drugą istotną kategorią uczestników rynku byli zagraniczni inwestorzy 

114  Strategia korytarzowa polega na jednoczesnym kupnie opcji put oraz sprzedaży opcji call na dany kurs walutowy. Obie 
opcje mają ten sam termin wygaśnięcia i w analizowanym przypadku w momencie zawarcia transakcji mają ujemną war-
tość wewnętrzną (opcje out-of-the-money – OTM). Strategia ta pozwala na zabezpieczenie się przed zmianami kursu 
walutowego wykraczającymi poza określone pasmo wahań i jednoczesne ograniczenie kosztów. Koszty, które ponosi inwe-
stor, nabywając opcję put, są bowiem w znacznej części pokrywane przez premię uzyskaną ze sprzedaży opcji call.

Tabela 5.4.9. Wielkość rynku opcji na walutowe kontrakty futures na WGT w latach 
2005−2007

2005 2006 2007 2008

A B A B A B A B

Kurs EUR/PLN 190 0 621 216 3 488 956 20 598 2 182

Kurs GBP/PLN – – – – 18 0 17 460 2 996

Kurs USD/PLN 355 0 543 71 3 730 717 6 048 217

Kurs EUR/USD 277 20 254 102 309 0 233 14

Inne kursy 9 0 6 0 59 7 136 b.d.

A – roczny wolumen obrotów (szt.)

B – liczba otwartych pozycji na koniec roku (szt.)

Źródło: WgT. 
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finansowi o charakterze spekulacyjnym, którzy często stanowili przeciwną stronę transakcji dla 
polskich przedsiębiorstw.

głównymi uczestnikami rynku organizowanego przez gPW byli inwestorzy indywidualni, 
którzy wykorzystywali walutowe kontrakty futures do spekulacji na zmiany kursu złotego. Małe 
zainteresowanie przedsiębiorstw tymi instrumentami mogło wynikać z ograniczonej różnorodno-
ści tych instrumentów, niskiej płynności rynku oraz z konkurencji ze strony innych rynków – OTC 
i WgT.
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Skróty używane w opracowaniu

1m  jednomiesięczny

3m trzymiesięczny

6m sześciomiesięczny

9m dziewięciomiesięczny

12m dwunastomiesięczny

1W jednotygodniowy

2W dwutygodniowy

1y jednoroczny

2y dwuletni

3y trzyletni

5y pięcioletni

ac auto casco

aSO alternatywny system obrotu

aUD dolar australijski

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

bUX indeks giełdy budapeszteńskiej

bWUk bieżący Wskaźnik Ufności konsumenckiej

caD dolar kanadyjski

ccbm correspondent central banking model

ccbm2 collateral central bank management

cDS credit default swap

cEc central European countries

cEc-5 czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

cEIOPS committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors

cESamE clearing and Settlement advisory and monitoring Expert Group

cESR committee of European Securities Regulators

cetO centralna tabela Ofert

chf frank szwajcarski

cIRS currency interest rate swap

cR(3, 5, 10) wskaźnik koncentracji (3, 5 lub 10 największych podmiotów)

cRD capital Requirements Directive

cVaR conditional value at risk
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cZk korona czeska

DbPD długoterminowe bankowe papiery dłużne

DPDP długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

DRP Dealerzy Rynku Pieniężnego

DSPW Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych

Dz.U. Dziennik Ustaw

Dz.Urz. nbP Dziennik Urzędowy narodowego banku Polskiego

Ebc Europejski bank centralny

EbI Europejski bank Inwestycyjny

Ecb European central bank

EcOfIn Economic and financial affairs council

EEa Europejski Obszar Gospodarczy

Efama European fund and asset management association

Emta trade association for Emerging markets

ESa 95 European System of accounts 95

EScb European System of central banks

ESI Eurosystem Single Interface

Etf Exchange traded fund

EUR euro

EURIbOR Euro Interbank Offered Rate

EVca European Private Equity and Venture capital association

EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza

fESE federation of European Securities Exchanges

fDEk fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych

fIScO fiscal compliance Group

fRa forward rate agreement

fUS fundusz Ubezpieczeń Społecznych

GbP funt brytyjski

GInb Generalny Inspektorat nadzoru bankowego

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GtSm Gretai Securities market

GUS Główny Urząd Statystyczny

hhI wskaźnik herfindahla-hirschmana

hUf forint węgierski

IkE indywidualne konto emerytalne

IPO Initial Public Offering

IRGt Izba Rozliczeniowa Giełd towarowych

IRS interest rate swap

It Information technology

jPy jen japoński

jSt jednostki samorządu terytorialnego

kbPD krótkoterminowe bankowe papiery dłużne
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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

kRS krajowy Rejestr Sądowy

kSf komitet Stabilności finansowej

kSkOk krajowa Spółdzielcza kasa Oszczędnościowo-kredytowa

LcG Legal certainty Group

LIbOR London Interbank Offered Rate

LtV loan-to-value

mbO wykup menedżerski

mf ministerstwo finansów

mIcEX moscow Interbank currency Exchange

mfW międzynarodowy fundusz Walutowy

mifID markets in financial Instruments Directive

mSP ministerstwo Skarbu Państwa 

mSR międzynarodowe Standardy Rachunkowości

mSSf międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej

mU12 12 krajów, które należały do strefy euro przed 1 stycznia 2007 r.

mU13 13 krajów, które należały do strefy euro przed 1 stycznia 2008 r.

mU15 15 krajów, które należały do strefy euro przed 1 stycznia 2009 r.

mWIG40 Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek

mWSZ minimalna wymagana stopa zwrotu

nbP narodowy bank Polski

ncIndex Indeks rynku newconnect

nfI narodowy fundusz Inwestycyjny

nfZ narodowy fundusz Zdrowia

nIm net interest margin

nnW następstwo nieszczęśliwego wypadku

nOk korona czeska

nSDR nowy System Depozytowo-Rozliczeniowy

nW nieszczęśliwy wypadek

O/n overnight

Oc odpowiedzialność cywilna

OfE otwarty fundusz emerytalny

OIS overnight index swap

Otc over-the-counter
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Otm out-of-the-money 

PaP Polska agencja Prasowa

PDa prawo do akcji

PfE pracowniczy fundusz emerytalny

PIU Polska Izba Ubezpieczeń

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

QIS4 czwarte Ilościowe badanie Wpływu (ang. Quantitive Impact Study 4)

ROa return on assets 

ROE return on equity

RPP Rada Polityki Pieniężnej

RRRf Rada Rozwoju Rynku finansowego

RPW Rejestr Papierów Wartościowych

RPW cetO Rynek Papierów Wartościowych cetO

RtGS real time gross settlement

RtS Russian trading Systems Exchange

S-E SORbnEt-EURO

S/n spot next

SBB sell-buy-back

Scf SEPa card framework

Sct SEPa credit transfer

SDD SEPa Direct Debit

SEk korona szwedzka 

SEPa Single Euro Payments area

SkOk Spółdzielcza kasa Oszczędnościowo-kredytowa 

SP Skarb Państwa

SPO Secondary Public Offering

SPW skarbowe papiery wartościowe

SSP single shared Platform

SW spot week

sWIG80 Warszawski Indeks Giełdowy małych Spółek

t2 taRGEt2

t2-nbP taRGEt2-nbP

t2S taRGEt2-Securities
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t/n tomorrow next

taIfEX taiwan futures Exchange

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

tGE towarowa Giełda Energii

tUW towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

tUW SkOk towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SkOk

tWE traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

UcItS Undertakings for collective Investment in transferable Securities

UE Unia Europejska

UE-15 15 krajów, które należały do Unii Europejskiej przed 1 maja 2004 r.

UfG Ubezpieczeniowy fundusz Gwarancyjny

Ufk ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Uknf Urząd komisji nadzoru finansowego

USa Stany Zjednoczone ameryki

USD dolar amerykański

VaR Value at Risk

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 

WWUk Wyprzedzający Wskaźnik Ufności konsumenckiej

WZa Walne Zgromadzenie akcjonariuszy

ZbP Związek banków Polskich

ZPL Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

ZOZ Zakład Opieki Zdrowotnej

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych


