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Wstęp

Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2009 r. jest kolejną edycją opracowania, w którym 
opisywane są zmiany zachodzące w systemie finansowym w danym roku. W publikacji przedsta-
wiono tendencje i bariery rozwoju wszystkich funkcjonujących w Polsce instytucji finansowych oraz 
rynków finansowych na tle stopniowo tracącego na sile w 2009 r. światowego kryzysu finanso-
wego. Analizie poddano także zmiany infrastruktury i regulacji prawnych dotyczących systemu 
finansowego oraz inicjatywy mające na celu integrację i zwiększenie bezpieczeństwa rynku finan-
sowego w unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętą zasadą zmiany, które zaszły w systemie finansowym 
w 2010 r., nie zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu, nawet jeśli były znane autorom 
w trakcie pisania tekstu.

W pierwszym rozdziale przedstawiono ewolucję wielkości i  struktury polskiego systemu 
finansowego, wskazując na nieznaczny spadek przewagi aktywów banków nad aktywami innych 
instytucji finansowych. Ponadto przeanalizowano zależności między zmianami w krajowym syste-
mie finansowym a  strukturą aktywów finansowych gospodarstw domowych i  zewnętrznymi 
źródłami finansowania przedsiębiorstw. Rozdział drugi opisuje zmiany aktów prawnych dotyczą-
cych systemu finansowego zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie unii Europejskiej. 
Przedstawiono również stan prac organów unijnych nad wybranymi regulacjami. Rozdział trzeci 
zawiera opis najważniejszych zmian infrastruktury systemu finansowego, w tym w zakresie uczest-
nictwa polskich systemów rozliczeniowych w systemie europejskim.

W rozdziale czwartym przedstawiono analizę zmian, które w 2009 r. zaszły w poszczegól-
nych sektorach instytucji finansowych. W miarę możliwości zmiany te opisywane są na tle tenden-
cji występujących w państwach naszego regionu oraz wybranych krajach unii Europejskiej. W pol-
skim systemie finansowym najważniejszą rolę odgrywają banki i dlatego sektor bankowy analizo-
wany jest w pierwszej kolejności. Szczegółowo przedstawiono zmiany struktury należności i zobo-
wiązań banków komercyjnych, w  tym wynikające z  reakcji banków na zaburzenia na rynkach 
finansowych. W następnych podrozdziałach scharakteryzowano instytucje quasi-bankowe oraz 
instytucje pełniące funkcję pośredników w dystrybucji produktów finansowych. Kolejnymi analizo-
wanymi instytucjami finansowymi są fundusze inwestycyjne i emerytalne. W tym rozdziale przed-
stawiono także sytuację w sektorze ubezpieczeń oraz sektorze podmiotów prowadzących działal-
ność maklerską.

W rozdziale piątym zaprezentowano podstawowe tendencje występujące na rynkach finan-
sowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian płynności na tych rynkach, wynikających z czynni-
ków globalnych i lokalnych. Najpierw opisano ewolucję rynku pieniężnego i jego poszczególnych 
segmentów (rynków: bonów skarbowych, bonów pieniężnych, krótkoterminowych papierów dłuż-
nych przedsiębiorstw i banków, a także transakcji o charakterze lokacyjnym) oraz działania NBP 
w ramach Pakietu zaufania, realizowane w reakcji na zakłócenia w funkcjonowaniu tego rynku. 
W kolejnej części rozdziału przedstawione są zmiany na polskim rynku kapitałowym. Analizie pod-
dano rozwój rynków: obligacji skarbowych, obligacji komunalnych, obligacji NBP, a także długoter-
minowych instrumentów dłużnych banków i obligacji przedsiębiorstw. Osobna część rozdziału 
poświęcona została rynkowi akcji i innych instrumentów udziałowych. Rozdział piąty zawiera także 
opis zmian zachodzących na rynku walutowym oraz ewolucji rynku instrumentów pochodnych 
w Polsce, w podziale na instrumenty giełdowe i pozagiełdowe.
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1

System finansowy w Polsce

1.1. Ewolucja wielkości i struktury systemu finansowego w Polsce

W 2009 r. w polskiej gospodarce odczuwalne były skutki światowego kryzysu. Polska była 
jedynym krajem unii Europejskiej, który odnotował wzrost gospodarczy, ale jego tempo wyraźnie 
się zmniejszyło (z 5,1% w 2008 r. do 1,7%). Spadła dynamika wzrostu dochodów do dyspozycji 
gospodarstw domowych i wzrosła stopa bezrobocia. Niepewność co do perspektyw rozwoju 
gospodarczego na świecie i w Polsce oraz niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych1 spowodowały, 
że krajowe przedsiębiorstwa rzadziej niż w latach poprzednich rozpoczynały nowe inwestycje. Poli-
tyka kredytowa banków również uległa zaostrzeniu, co prowadziło do spadku tempa wzrostu akcji 
kredytowej. Jednak stopniowa poprawa perspektyw rozwoju polskiej gospodarki i spadek awersji 
do ryzyka na światowych rynkach finansowych w 2009 r. przyczyniły się do rozwoju systemu finan-
sowego w Polsce. Od połowy lutego rozpoczął się sukcesywny wzrost cen akcji na GPW, a od kwiet-
nia powrót inwestorów zagranicznych na krajowy rynek obligacji skarbowych. W rezultacie znacz-
nie zwiększyła się kapitalizacja rynku akcji, odnotowano również wzrost wartości aktywów wszyst-
kich rodzajów instytucji finansowych.

1 Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2009 
oraz prognoz koniunktury na I kw. 2010, Warszawa, styczeń 2010, NBP, s. 40–41.

Wykres 1.1. 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 
panelowe obejmowały informacje o systemach finansowych 175 krajów za lata 1985–2008.

Wykorzystano następujące mierniki rozwoju poszczególnych sektorów systemu finansowego: sektor bankowy – kredyty dla sektora 
niepublicznego do PKB (dla Polski kredyty i pożyczki sektora bankowego dla sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach 
obcych), 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: opracowano na podstawie danych Banku Światowego i NBP.
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Analiza instytucji i rynków finansowych różnych krajów uwzględniająca stopień ich rozwoju 
gospodarczego wskazuje, że system finansowy w Polsce, w tym sektor bankowy, jest relatywnie 
słabo rozwinięty. Zmiany, które w ostatnich latach zachodzą w systemie finansowym w Polsce oraz 
w innych krajach, są podobne (wykres 1.1). Charakterystyczna dla Polski była relatywnie niska kapi-
talizacja rynku akcji i mała wartość zadłużenia z tytułu emisji papierów dłużnych sektora prywat-
nego. W 2009 r. polski rynek akcji pozostawał jednak największym rynkiem regionu zarówno pod 
względem kapitalizacji, jak i liczby notowanych spółek.

Na koniec 2009 r. wartość aktywów krajowych instytucji finansowych wyniosła 1 492,1 mld 
zł. Relacja aktywów systemu finansowego do PKB zwiększyła się nieznacznie w  porównaniu 
z 2008 r. (o 0,7 pkt proc.) i wyniosła 111,0%. Polska gospodarka, podobnie jak gospodarki innych 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wciąż charakteryzowała się względnie niskim poziomem 
pośrednictwa finansowego2 (tabela 1.1).

W analizowanym okresie liczba banków komercyjnych funkcjonujących na polskim rynku 
zmniejszyła się o trzy podmioty. Na koniec 2009 r. działalność prowadziło 67 banków komercyjnych, 
w tym 18 oddziałów instytucji kredytowych. Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się o trzy 
podmioty, a zakładów ubezpieczeń o jeden podmiot. Nie zmieniła się liczba Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-ów) oraz powszechnych towarzystw emerytalnych. 
W 2009 r. nastąpił istotny wzrost liczby funduszy inwestycyjnych, nieznacznie zwiększyła się także 

2 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 2006–2009 (w %)

2006 2007 2008 2009

Polska 96,5 103,1 110,3 111,0

Czechy 125,6 134,3 137,3 138,4

Węgry 128,5 140,9 153,5 165,3

Strefa euro 416,2 439,8 434,8 447,6

Źródło: dla strefy euro: EU Banking Structures, Frankfurt 2010, ECB; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki 
centralne oraz dane GuS.

Tabela 1.2. Liczba instytucji finansowych w Polsce w latach 2002–20091

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Banki komercyjne2 59 58 57 61 63 64 70 67

Banki spółdzielcze 605 600 596 588 584 581 579 576

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

Zakłady ubezpieczeń3 72 76 69 68 65 67 66 65

Fundusze inwestycyjne  
(towarzystwa funduszy inwestycyjnych)4

124
(19)

137
(17)

154
(20)

190
(23)

241
(26)

277
(33)

319 
(39)

369
(43)

Powszechne towarzystwa emerytalne 17 16 15 15 15 15 14 14

Podmioty maklerskie 38 36 40 42 47 53 58 59

1 W  tabeli podano liczbę instytucji, których aktywa zostały uwzględnione w  tabeli 1.3. Nie uwzględniono zagranicznych pod-
miotów, 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 2004–2008 obejmuje również oddziały instytucji 
kredytowych. W 2004 r. funkcjonowały trzy, w 2005 r. siedem, w 2006 r. 12, w 2007 r. 14, a w 2008 i 2009 r. 18 oddziałów instytucji 
kredytowych.
3 Podmioty prowadzące działalność operacyjną. Liczba zakładów ubezpieczeń obejmuje również oddziały główne zagranicznych zakła-
dów 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 2004–2009 – jeden oddział.
4 Do 2007  r. włącznie liczba utworzonych funduszy inwestycyjnych (decyzją KNF), od 2008  r. liczba podmiotów zarejestrowanych 
w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Źródło: NBP, uKNF, KSKOK.
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liczba podmiotów prowadzących działalność maklerską (tabela 1.2). Ponadto polskie ograny nad-
zoru otrzymały kolejne zawiadomienia dotyczące zamiaru prowadzenia działalności na terenie Pol-
ski przez podmioty zagraniczne.

W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości aktywów wszystkich rodzajów instytu-
cji finansowych (tabela 1.3). Dynamika wzrostu wartości aktywów całego systemu była jednak niż-
sza niż przed rokiem (6% w porównaniu z 16% w 2008 r., tabela 1.4). W 2008 r. przyrost aktywów 
systemu finansowego wynikał przede wszystkim z istotnego zwiększenia się aktywów sektora ban-
kowego (głównie na skutek wzrostu portfela kredytów mieszkaniowych), natomiast w 2009 r. do 
wzrostu wartości aktywów w znacznym stopniu przyczyniły się niebankowe instytucje finansowe. 
Wartość aktywów funduszy emerytalnych zwiększyła się o 40,3 mld zł, funduszy inwestycyjnych 
o 19,5 mld zł, a sektora bankowego o 20,5 mld zł. Pozostałe instytucje odnotowały niewielki wzrost 
wartości aktywów.

Wzrost aktywów funduszy emerytalnych był spowodowany wzrostem wyceny ich portfela 
inwestycyjnego oraz napływem składek przekazanych przez ZuS. Do wzrostu wartości aktywów 
funduszy inwestycyjnych oprócz wzrostu cen na rynku akcji GPW przyczyniła się również większa 

Tabela 1.3. Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2002–2009 (w mld zł)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Banki komercyjne i spółdzielcze 466,5 489,0 538,5 586,5 681,8 792,8 1 039,1 1 059,6

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 2,5 3,3 4,2 5,3 6,0 7,3 9,4 11,6

Zakłady ubezpieczeń 57,6 65,7 77,9 89,6 108,6 126,9 137,9 139,0

Fundusze inwestycyjne 23,0 33,8 37,6 61,6 99,2 133,8 73,9 93,4

Otwarte fundusze emerytalne 31,6 44,8 62,6 86,1 116,6 140,0 138,3 178,6

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

Łącznie 584,0 640,3 726,3 836,0 1 023,0 1 212,6 1 407,2 1 492,1

Źródło: NBP, uKNF, Analizy Online, KSKOK.

Tabela 1.4. Przyrost aktywów instytucji finansowych w Polsce w latach 2006–2009 (r/r, w %)

2006 2007 2008 2009

Banki komercyjne i spółdzielcze 16,2 16,3 31,1 2,0

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 12,0 22,7 29,0 23,2

Zakłady ubezpieczeń 21,2 16,9 8,7 0,8

Fundusze inwestycyjne 61,0 34,9 -44,8 26,4

Otwarte fundusze emerytalne 35,4 20,1 -1,2 29,1

Podmioty maklerskie 56,5 9,3 -27,1 15,1

Łącznie 22,4 18,5 16,0 6,0

Źródło: NBP, uKNF, Analizy Online, KSKOK.

Wykres 1.2. Relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do depozytów gospodarstw 
domowych w bankach w latach 2002–2009

Źródło: NBP, Analizy Online.
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skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka i zainteresowanie inwestycjami w tytuły uczestnic-
twa. W 2008 r. spadki cen akcji na GPW i zaburzenia na światowym rynku finansowym przyczyniły 
się umarzania tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i lokowania nadwyżek finansowych 
w bezpieczniejsze kategorie aktywów, szczególnie depozyty bankowe. W 2009 r. odnotowano 

Wykres 1.3. Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2009

Źródło: NBP, uKNF, Analizy Online, KSKOK.
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Źródło: dla Słowacji: EU Banking Structures, Frankfurt 2010, ECB; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe 
banki centralne.
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dodatnie saldo napływu środków do funduszy inwestycyjnych. Relacja aktywów funduszy inwesty-
cyjnych do depozytów gospodarstw domowych w bankach zwiększyła się, mimo silnej konkurencji 
banków o stabilne źródła finansowania (wykres 1.2).

Po rocznej przerwie w 2009 r. ponownie zmniejszył się udział sektora bankowego w akty-
wach systemu finansowego. udział niebankowych instytucji finansowych w aktywach systemu 
finansowego wzrósł w latach 2002–2009 z 20,1% do 29,0% (wykresy 1.3 i 1.4).

Tabela 1.5. Stopień rozwoju sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze) w wybranych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2007–2009 (w %)

Kraj 
Aktywa/PKB Kredyty1/PKB Depozyty2/PKB

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Polska 67,4 81,5 78,9 35,9 45,9 46,2 35,4 38,7 41,5

Czechy3 105,4 109,2 112,9 50,3 55,2 56,5 58,5 59,1 63,9

Węgry 95,9 109,9 111,1 47,7 54,7 52,5 34,5 36,5 37,2

Strefa euro4 316,7 330,6 333,6 134,7 137,4 141,5 111,6 116,6 122,7

1 Kredyty i pożyczki sektora bankowego dla sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych.
2 Depozyty sektora niefinansowego w bankach 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. Dane dla 16 krajów należących do strefy euro.

Źródło: dla strefy euro: EU Banking Structures, Frankfurt 2010, ECB; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki 
centralne oraz dane GuS.

Tabela 1.6. Wybrane wielkości związane z  rynkiem kapitałowym w wybranych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2007–20091

Kraj

Kapitalizacja rynku akcji2
(w mld euro) Kapitalizacja rynku akcji w relacji do PKB

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Polska 142,7 64,4 103,1 43,4 21,1 31,5

Czechy 48,0 29,6 31,3 37,7 20,0 22,8

Węgry 31,5 13,3 20,9 31,2 12,6 22,5

2008 2009 2008 2009

Strefa euro3 3 696,1 4 794,7 40,2 53,5

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

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Polska 46,9 61,8 41,7 375 (105) 458 (94) 486 (39)

Czechy 52,4 84,8 42,4 32 (2) 29 (2) 25 (0)

Węgry 109,7 157,2 89,5 41 (3) 43 (4) 46 (4)

2008 2009
Liczba notowanych spółek

2008 2009

Strefa euro3 244,9 102,5 6 800 6 955

1 Wszystkie zaprezentowane wartości obejmują również alternatywne systemy obrotu, o  ile takie platformy są prowadzone przez 
operatora danego rynku giełdowego. Sytuacja ta dotyczy następujących rynków: Polska (NewConnect), Euronext (Alternext), Irlandia 
(IEX), Austria (Dritter Markt), Luksemburg (Euro MTF), Grecja (Alternative Market).
2 W przypadku Polski kapitalizacja dotyczy spółek krajowych, w przypadku pozostałych krajów spółek krajowych oraz tych spółek 
zagranicznych, które są notowane wyłącznie na danym rynku.
3 Wskaźniki liczone dla strefy euro za 2008 r. 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. Wskaźniki liczone dla strefy euro za 2009 r. obej-
mują dodatkowo rynek Bratislava 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.
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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 naj-
mniej zorientowany bankowo spośród systemów finansowych krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej (wykres 1.5). We wszystkich krajach regionu poziom rozwoju sektora bankowego był jednak 
relatywnie niski w porównaniu z krajami strefy euro (tabela 1.5).

W 2009 r. polski rynek akcji pozostawał największym rynkiem regionu (zarówno pod wzglę-
dem kapitalizacji, jak i liczby notowanych spółek). Ponadto kapitalizacja GPW była wyższa niż kapi-
talizacja ośmiu rynków krajów strefy euro3. Po okresie znacznych spadków cen akcji, spowodowa-
nych zaburzeniami na światowym rynku finansowym, w 2009 r. na polskim rynku kapitałowym 
odnotowano zdecydowaną poprawę sytuacji. W ciągu roku indeks WIG wzrósł o 46,9% (w porów-
naniu ze spadkiem o 51,1% w poprzednim roku), a kapitalizacja spółek krajowych zwiększyła się 
o 57,5% (w porównaniu ze spadkiem o 47,6% w 2008 r.). Do obrotu na rynku regulowanym wpro-
wadzono akcje 13 nowych spółek (33 w 2008 r.), natomiast na nieregulowanym rynku NewConnect 
– 26 spółek (61 w 2008 r.). Wartość nowych emisji akcji debiutujących spółek wyniosła 7 mld zł, 
ponad dwa razy więcej niż w poprzednim roku. Na rynku węgierskim do obrotu wprowadzono 
cztery nowe spółki, natomiast na czeskim – żadnej. Podstawowe wskaźniki opisujące stopień roz-
woju rynków akcji w omawianych krajach przedstawia tabela 1.6.

W 2009 r. w niektórych segmentach rynku finansowego utrzymywał się zapoczątkowany 
w IV kwartale 2008 r. spadek obrotów (tabela 1.7). W związku z trwającą awersją do ryzyka i ogra-
niczeniem limitów kredytowych wzajemnie nakładanych na siebie przez banki odnotowano spadek 
aktywności na rynku lokat międzybankowych, transakcji fx swap oraz pozagiełdowych instrumen-
tów pochodnych. Skutki zaburzeń w funkcjonowaniu krajowego rynku pieniężnego były łagodzone 
przez działania podejmowane przez NBP w ramach Pakietu zaufania.

3 W 2009 r. kapitalizacja GPW była wyższa od kapitalizacji następujących rynków strefy euro: słowackiego, słoweń-
skiego, cypryjskiego, maltańskiego, irlandzkiego, greckiego, luksemburskiego, a także austriackiego.

Tabela 1.7. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku finansowym w latach 2006–
2009 (w mln zł)

2006 2007 2008 2009

Akcje 693,2 954,1 666,8 698,2

Obligacje skarbowe 18 123,5 20 820,6 17 155,1 13 827,8

Bony skarbowe 1 056,4 402,3 1 244,5 2 454,7

Lokaty międzybankowe 9 772,1 11 483,8 10 263,5 7 259,4

Transakcje fx swap 14 244,8 12 447,7 10 709,2 9 385,6

Kasowy rynek walutowy 3 998,9 4 040,2 4 236,4 3 906,6

Opcje walutowe 596,0 1 225,2 1 833,0 579,5

Transakcje FRA 5 242,0 6 047,5 7 625,9 2 399,4

Transakcje IRS 1 234,6 1 795,7 1 827,0 682,5

Transakcje OIS 916,6 2 376,1 1 912,5 868,2

Kontrakty futures na indeks WIG20 742,8 1 343,2 1 198,2 995,1

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. Dla bonów i  obligacji skarbowych wartość transakcji warunkowych (repo i  sell-buy-back) wyliczono według wartości wymiany 
początkowej. Dla transakcji fx swap wartość obrotów netto wyliczono według wartości wymiany początkowej.

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

4. Wartość obrotów akcjami uwzględnia wartość transakcji sesyjnych i pakietowych.

5. Wartość obrotów kontraktami futures na indeks WIG20 wyliczono według kwot rozliczenia, uwzględniając transakcje sesyjne 
i pakietowe.

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

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

Źródło: opracowano na podstawie danych GPW, Ministerstwa Finansów i NBP.
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1.2. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa na rynku finansowym w Polsce

System finansowy ułatwia przepływ kapitału między podmiotami dysponującymi nadwyż-
kami a podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie na środki pieniężne. Obieg środków w systemie 
finansowym może odbywać się za pośrednictwem banków lub rynku finansowego, na którym 
przedsiębiorstwa emitują papiery wartościowe (akcje lub obligacje). Inwestorzy, w tym gospodar-
stwa domowe, mogą je nabywać bezpośrednio na rynku finansowym lub za pośrednictwem insty-
tucji finansowych (m.in. funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych).

1.2.1. Aktywa finansowe gospodarstw domowych

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

Badania nastrojów społecznych prowadzone na polskim rynku4 wskazują, że w 2009 r. jedy-
nie 27,2% respondentów deklarowało posiadanie oszczędności, a 16,2% deklarowało możliwość 
ich zgromadzenia w ciągu najbliższego roku (spadek o 3,8 pkt proc. w stosunku do poprzedniego 
okresu). Badania wskazują również na cykliczność oczekiwań społecznych co do kształtowania się 
własnych zasobów finansowych i gromadzenia oszczędności. Na oczekiwania te wpływają m.in. 
zmiany dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych (wykres 1.6).

W 2009 r. wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych5 zwiększyła się o 16,1% 
w porównaniu z 2008 r. (rok wcześniej odnotowano spadek wartości aktywów o 1,5%) i na koniec 
grudnia wyniosła 859,2 mld zł. Wartość aktywów w relacji do PKB wyniosła 63,9%, co oznacza 
wzrost o 5,9 pkt proc. w porównaniu z poprzednim okresem (wykres 1.7). Do wzrostu aktywów 
w największym stopniu przyczyniły się zmiany wartości dwóch kategorii: depozytów bankowych 
i aktywów funduszy emerytalnych. Istotnie wzrosła również wartość tytułów uczestnictwa fun-
duszy inwestycyjnych i akcji notowanych na GPW posiadanych przez gospodarstwa domowe. 

4 Badania nastrojów społecznych prowadzone przez firmę Ipsos.
5 W niniejszej analizie aktywa finansowe gospodarstw domowych obejmują następujące pozycje: depozyty groma-
dzone w bankach i SKOK-ach, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (równe wartości aktywów netto funduszy 
inwestycyjnych z wyjątkiem aktywów funduszy, o których wiadomo, że są skierowane tylko do osób prawnych), tytuły 
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (uFK) i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie, środki 
na rachunkach otwartych funduszy emerytalnych, skarbowe papiery wartościowe, akcje notowane na GPW, gotówkę 
w obiegu pozostającą poza kasami banków oraz nieskarbowe papiery wartościowe.

Wykres 1.6. Badania nastrojów społecznych dotyczące oszczędności oraz dynamika dochodów 
do dyspozycji w latach 2002–2009

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

Źródło: opracowano na podstawie danych Ipsos i GuS.
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Ostatnia z wymienionych kategorii charakteryzowała się również najwyższą dynamiką wzrostu. 
Największy wpływ na zmiany wartości tych aktywów i ich strukturę miały wzrosty cen akcji na 
GPW oraz silna konkurencja banków o depozyty sektora niefinansowego.

Główną pozycją aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostawały depozyty ban-
kowe (wykres 1.8). Ich wartość wzrosła na koniec 2009  r. do 376,8 mld zł w  porównaniu 
z 328,1 mld zł na koniec 2008 r. Przyczyniła się do tego silna, szczególnie w I połowie roku, konku-
rencja banków o depozyty sektora niefinansowego, wynikająca z ograniczonych możliwości pozy-
skania środków na krajowym rynku pieniężnym i dążenia do posiadania stabilnych źródeł finanso-
wania. W jej wyniku oprocentowanie nowych depozytów terminowych gospodarstw domowych 
było wyższe niż oprocentowanie lokat na rynku międzybankowym.

Drugą istotną pozycją aktywów finansowych gospodarstw domowych w 2009 r. pozosta-
wały środki na rachunkach w otwartych funduszach emerytalnych. Mają one jednak inny charakter 
niż pozostałe formy lokowania, są bowiem obligatoryjne, co determinuje stały dopływ środków. 
Ponadto nie ma możliwości wypłacenia zgromadzonego w OFE kapitału przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego. Na koniec 2009 r. wartość tych środków w portfelu gospodarstw domowych wynio-
sła 178,6 mld zł (20,8% udziału w całości aktywów), co oznacza wzrost o 29,1% w porównaniu ze 
stanem na koniec 2008 r. Wzrost tej kategorii aktywów był spowodowany wzrostem wyceny port-
fela inwestycyjnego funduszy emerytalnych, a także napływem składek przekazanych przez ZuS.

Wykres 1.8. Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w latach 2002–2009, 
wg stanu na koniec okresów

Źródło: NBP, GuS, KSKOK, uKNF.
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Wykres 1.7. Aktywa finansowe gospodarstw domowych w latach 2002–2009

Źródło: NBP, GuS, KSKOK, uKNF.

31,6 44,8 62,6 86,1 116,6 140,0 138,3 178,6

365,9 400,4

859,2

434,7
509,1 636,5

751,2

45,2 47,5 47,0
51,8

60,0 63,8
58,0

63,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%mld zł

Aktywa finansowe gospodarstw domowych – lewa oś
w tym środki na rachunkach w OFE – lewa oś
Relacja aktywów finansowych gospodarstw domowych do PKB – prawa oś

739,8



14

1

System finansowy w Polsce

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

Trzecią co do wartości pozycją aktywów gospodarstw domowych w 2009 r. była, podobnie 
jak w poprzednim roku, gotówka w obiegu (bez kas banków). Wartość tej kategorii aktywów na 
koniec roku wyniosła 89,8 mld zł, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z 2008 r. (o 1,1%).

Kolejną istotną pozycję aktywów finansowych gospodarstw domowych stanowiły tytuły uczest-
nictwa funduszy inwestycyjnych. Spadki cen akcji na GPW zapoczątkowane w II połowie 2007 r. spo-
wodowały zmniejszenie zainteresowania gospodarstw domowych inwestycjami na tym rynku, zarówno 
w formie samodzielnych inwestycji, jak i za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Wzrost awersji do 

Tabela 1.8. Struktura oraz dynamika (r/r) wybranych pozycji aktywów finansowych 
gospodarstw domowych w latach 2006–2009, wg stanu na koniec okresów

2006 2007 2008 2009

Udział w aktywach gospodarstw domowych ogółem (w %)

Depozyty bankowe 37,2 34,7 44,3 43,8

Środki zgromadzone na rachunkach w OFE 18,3 18,6 18,7 20,8

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 14,8 17,1 8,3 9,1

Tytuły uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
(UFK) i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie 8,3 8,4 9,2 7,9

Akcje notowane na GPW 7,2 8,1 3,8 4,9

Skarbowe papiery wartościowe 2,0 1,4 1,8 1,5

Depozyty w SKOK-ach 0,9 0,9 1,2 1,3

Gotówka w obiegu (bez kas banków) 10,8 10,3 12,3 10,4

Przyrost aktywów gospodarstw domowych (r/r, w %)

Aktywa finansowe ogółem 25,0 18,0 -1,5 16,1

Depozyty bankowe 8,6 9,9 26,0 14,8

Środki zgromadzone na rachunkach w OFE 35,4 20,1 -1,2 29,2

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 62,5 36,6 -52,1 26,9

Tytuły uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
(UFK) i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie 26,8 18,9 7,5 0,2

Akcje notowane na GPW 78,0 33,3 -54,4 49,4

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

Depozyty w SKOK-ach 11,3 20,7 28,3 26,0

Gotówka w obiegu (bez kas banków) 20,3 12,2 17,7 -1,1

Źródło: NBP, GuS, KSKOK, uKNF.

Wykres 1.9. Miesięczne zmiany wybranych pozycji aktywów gospodarstw domowych 
w latach 2005–2009

Źródło: NBP.
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ryzyka prowadził do umarzania tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w 2008 r. i lokowania 
nadwyżek finansowych w bezpieczniejsze aktywa, szczególnie depozyty składane w bankach i SKOK-ach 
(wykres 1.9). Poprawa sytuacji na rynku akcji GPW w 2009 r. spowodowała stopniowe odwracanie tej 
tendencji. W analizowanym okresie odnotowano niewielkie dodatnie (3 mld zł) saldo napływu środków 
do funduszy inwestycyjnych (wobec ujemnego salda o wartości 29 mld zł rok wcześniej, wykres 1.10). 
Na wzrost wartości tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych posiadanych przez gospodarstwa 
domowe wpłynął również wzrost cen instrumentów finansowych. Na koniec 2009 r. wartość tej kate-
gorii aktywów wyniosła 78,1 mld zł w porównaniu z 61,5 mld zł na koniec 2008 r.

W 2009 r. w związku z poprawą sytuacji na krajowym rynku kapitałowym zwiększyła się 
także wartość akcji notowanych na GPW posiadanych przez gospodarstwa domowe (z 27,9 mld zł 
w 2008 r. do 41,7 mld zł na koniec 2009 r.). Wartość inwestycji gospodarstw domowych w pro-
dukty ubezpieczeń na życie wraz z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (uFK) zwiększyła 
się nieznacznie (z 67,8 mld zł na koniec 2008 r. do 68,0 mld zł na koniec 2009 r.). Wzrost cen akcji 
i związany z tym spadek awersji do ryzyka zmniejszyły zainteresowanie inwestycjami w instrumenty 
finansowe uznawane za bezpieczne. W 2009 r. wartość skarbowych papierów wartościowych 
w portfelu gospodarstw domowych nieznacznie spadła (do 12,5 mld zł). Depozyty w SKOK-ach oraz 
nieskarbowe papiery wartościowe także miały nieznaczny udział w strukturze aktywów gospo-
darstw domowych (odpowiednio 1,3% i 0,3%).

1.2.2. Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw

W 2009 r. przedsiębiorstwa krajowe nadal odczuwały skutki globalnego kryzysu finanso-
wego, gdyż kraje Europy Zachodniej, które były ich głównymi partnerami handlowymi, odnotowały 
ujemne tempo wzrostu gospodarczego. Na sytuację wielu przedsiębiorstw wpływało także niskie 
tempo wzrostu popytu wewnętrznego6. Mimo to nastąpiła poprawa sytuacji finansowej przedsię-
biorstw działających w Polsce. Przychody z całej działalności wzrosły bardziej (wzrost o 0,8% 
w porównaniu z 2008 r.) niż koszty ich uzyskania (wzrost o 0,1%), co wpłynęło na poprawę wyniku 
finansowego netto przedsiębiorstw7. Wynik z działalności finansowej był jednak ujemny, na co 
mogły wpłynąć rozliczenia opcji walutowych, z tytułu których niektóre przedsiębiorstwa poniosły 
znaczne straty.

utrzymująca się niestabilna sytuacja w światowym systemie finansowym, duża niepew-
ność co do perspektyw rozwoju gospodarczego na świecie i w Polsce oraz niskie wykorzystanie 
mocy produkcyjnych8 spowodowały, że krajowe przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu niż 

6 Raport o inflacji – luty 2010 r., Warszawa 2010, NBP, s. 22–24.
7 Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, Warszawa 2010, GuS.
8 Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2009 
oraz prognoz koniunktury na I kw. 2010, Warszawa, styczeń 2010, NBP, s. 40–41.

Wykres 1.10. Saldo napływu środków do funduszy inwestycyjnych i  zmiana wartości 
depozytów bankowych od gospodarstw domowych w latach 2006–2009

Źródło: NBP, Analizy Online.
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w poprzednich latach rozpoczynały nowe inwestycje. W 2009 r. wartość nakładów brutto na 
środki trwałe była o 0,3% niższa niż w 2008 r. (wykres 1.11). Część przedsiębiorstw decydowała 
się jednak na pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, ponieważ kontynuowały inwestycje 
rozpoczęte w poprzednich latach. Wartość środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych 
w 2009 r. wyniosła 47,7 mld zł9 i była o 58,2 % niższa niż w 2008 r. Można zatem wnioskować, 
że inwestycje te w większym stopniu niż w 2008 r. były finansowane ze źródeł wewnętrznych 
– głównie z zysków z ubiegłych lat.

W porównaniu z 2008 r. przedsiębiorstwa istotnie zmniejszyły wykorzystanie kredytów 
bankowych do finansowania swojej działalności. Na koniec 2009 r. wartość kredytów dla przed-
siębiorstw była prawie o 8,7 mld zł niższa niż na koniec poprzedniego roku. Wzrostowi zadłu-
żenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów bankowych w I połowie 2009 r. sprzyjało ich zapotrze-
bowanie na środki finansowe, wynikające głównie z potrzeby finansowania zapasów i kapitału 
obrotowego. Jednak w II połowie roku wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów 
bankowych wyraźnie się zmniejszyła. Przyczyniło się do tego słabe zainteresowanie przedsię-
biorstw kredytami długoterminowymi. W opinii banków mniejszy popyt na kredyty ze strony 
przedsiębiorstw wynikał m.in. ze spadku ich zapotrzebowania na finansowanie inwestycji oraz 
fuzji i przejęć. Na spadek wartości kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorstwom miało 
także wpływ zaostrzenie warunków i kryteriów ich udzielania przez banki oraz podniesienie 
marż kredytowych, wynikające przede wszystkim z obaw przed skutkami spowolnienia gospo-
darczego w Polsce oraz w krajach partnerów handlowych, utrudniającymi wycenę podejmowa-
nego ryzyka kredytowego10.

Wartość emisji akcji na GPW była najwyższa w obecnym dziesięcioleciu. Wynikało to z wyraź-
nej poprawy sytuacji na warszawskiej giełdzie, co przyczyniało się do wyższej wyceny spółek, oraz 
przeprowadzenia dwóch ofert sprzedaży akcji o wartościach przekraczających 5 mld zł. W 2009 r. 
spółki pozyskały ze zorganizowanego rynku akcji rekordową kwotę 19,7 mld zł. Łącznie na głów-
nym rynku GPW i na rynku NewConnect zadebiutowało 39 krajowych przedsiębiorstw. Alterna-
tywny system obrotu NewConnect umożliwiał pozyskanie kapitału nawet małym podmiotom oraz 
spółkom o krótkiej historii działalności, ze względu na stosunkowo niskie koszty przeprowadzenia 
emisji kierowanej na ten rynek oraz niższe niż na głównym rynku GPW wymogi informacyjne 

9 Wartość ta obejmuje: zmianę wartości kredytów bankowych dla przedsiębiorstw, emisje akcji na GPW z wyłącze-
niem akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, emisje długoterminowych obligacji przedsiębiorstw 
na rynku krajowym, emisje długoterminowych obligacji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, leasing i zmianę 
wartości pożyczek od podmiotów dominujących (bez pożyczek handlowych).
10 Szerzej w: Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje 
z 2009 i 2010 r., Warszawa, NBP.

Wykres 1.11. Wartość środków pozyskanych przez polskie przedsiębiorstwa ze źródeł 
zewnętrznych na tle cyklu koniunkturalnego w latach 2002–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych GuS, KDPW i NBP.
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i opłaty za notowanie walorów11. Wzrost skali finansowania za pośrednictwem rynku akcji GPW, 
w połączeniu z dużym spadkiem zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów sprawił, że w porów-
naniu z 2008 r. istotnie zwiększyła się przewaga finansowania rynkowego nad finansowaniem ban-
kowym i była ona najwyższa w bieżącej dekadzie.

Najważniejszym zewnętrznym źródłem finansowania polskich przedsiębiorstw w 2009 r. 
był leasing. Wartość aktywów oddanych w leasing była jednak znacznie niższa niż w poprzed-
nim roku i wyniosła 23 mld zł. Wynikało to ze słabych, w ocenie przedsiębiorstw, perspektyw 
rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce oraz relatywnie niewielkiego wykorzystania mocy pro-
dukcyjnych, co przyczyniało się do zmniejszenia popytu przedsiębiorstw na dobra inwestycyjne. 
Ponadto firmy leasingowe miały większe niż w poprzednich latach problemy z pozyskaniem 
finansowania swojej działalności. Z usług firm leasingowych nadal korzystały głównie małe 
i średnie przedsiębiorstwa.

W 2009 r. wartość środków pozyskanych przez przedsiębiorstwa z emisji długoterminowych 
obligacji na krajowym rynku finansowym wyniosła prawie 2,4 mld zł i była o 16% niższa w porów-
naniu z 2008 r. Wartość nowych emisji tych papierów dłużnych od kilku lat (z wyjątkiem 2007 r., 
kiedy dobra koniunktura na rynkach finansowych ułatwiała plasowanie emisji na rynku) utrzymuje 
się na zbliżonym poziomie.

11 Szerzej o rynku NewConnect w rozdziale 3.3 i w rozdziale 5.2.

Wykres 1.12. Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw w latach 2002–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych KDPW, Fitch Polska i NBP.
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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: opracowano na podstawie danych KDPW, Fitch Polska SA i NBP.
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Z dostępnych informacji wynika, że w analizowanym okresie polskie przedsiębiorstwa 
nie przeprowadziły emisji długoterminowych obligacji na rynkach zagranicznych. Mogło się to 
wiązać z nadal odczuwanymi skutkami kryzysu finansowego. Wzrost awersji do ryzyka wśród 
inwestorów instytucjonalnych powodował ograniczenie popytu na obligacje przedsiębiorstw 
i zwiększenie kosztów takiego finansowania. Jednak nawet w latach dobrej koniunktury na 
światowych rynkach finansowych krajowe przedsiębiorstwa rzadko korzystały z  tej formy 
finansowania.

W 2009 r. polskie przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu niż w poprzednim roku korzystały 
z długoterminowych pożyczek od bezpośrednich inwestorów zagranicznych. Na koniec 2009 r. 
wartość tych pożyczek wyniosła 115,5 mld zł i była o 11,3 mld zł wyższa niż na koniec 2008 r. Z tej 
formy zewnętrznego finansowania korzystała relatywnie niewielka grupa przedsiębiorstw.
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Regulacje systemu finansowego

Rozwój systemu finansowego zależy nie tylko od warunków ekonomicznych, ale także od 
regulacji dotyczących instytucji i rynków finansowych. W niniejszym rozdziale oprócz najważniej-
szych zmian w zakresie tych regulacji, wprowadzonych w prawie krajowym w 2009 r., zaprezento-
wano również zmiany w prawie wspólnotowym. Działania podejmowane w uE, mające na celu 
stworzenie jednolitego europejskiego rynku finansowego i zapewnienie stabilności jego funkcjono-
wania, wytyczają bowiem główne kierunki przyszłych zmian regulacji dotyczących systemu finan-
sowego w Polsce. Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia zgodności przepisów krajo-
wych z wymogami prawa tworzonego na szczeblu unii Europejskiej. Dlatego wiele zmian wprowa-
dzanych w polskim prawie wynika z dostosowania do prawa wspólnotowego.

2.1. Zmiany regulacji systemu finansowego w Polsce

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w 2009 r. w krajowych przepisach prawnych, 
mających wpływ na cały sektor usług finansowych, należy zaliczyć:

– przyjęcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym1,

– przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece2,

– nowelizację Prawa upadłościowego i naprawczego3.

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

– nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym4,

– nowelizacja ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy Prawo dewizowe5,

–  nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz 
ustawy o Narodowym Banku Polskim6,

–  nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne oraz ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego7,

1 ustawa z dnia 12 lutego 2009  r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz.u. 
z 2009 r., nr 39 poz. 308). Przepisy weszły w życie 13 marca 2009 r. 
2 ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.u. z 2009 r., nr 131, poz. 1075). Przepisy wejdą w życie 20 lutego 2011 r. 
3 ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.u. z 2009 r., nr 53, poz. 434). Przepisy weszły w życie 
2 maja 2009 r. 
4 ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy Prawo ban-
kowe (Dz.u. z 2009 r., nr 144, poz. 1176). Przepisy weszły w życie 19 września 2009 r. 
5 ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy Prawo dewizowe (Dz.u. 
z 2009 r., nr 69, poz. 589). Przepisy weszły w życie 8 listopada 2009 r.
6 ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz 
ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.u. z 2009 r., nr 143, poz. 1164). Przepisy weszły w życie 3 września 2009 r.
7 ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 
oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.u. z 2009 r., 
nr 65, poz. 545). Przepisy weszły w życie 15 maja 2009 r. 
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–  nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 
zrzeszających8,

–  przyjęcie przez KNF uchwały w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do fundu-
szy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy 
podstawowych banku9.

W 2009 r. dokonano także kilku istotnych zmian w regulacjach dotyczących działalności nie-
bankowych instytucji finansowych. Spośród nich należy wymienić:

– dwie nowelizacje ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej10,

–  nowelizację ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy 
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych11,

–  nowelizację ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych 
programach emerytalnych12,

– przyjęcie przepisów wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych13.

Zmieniono także regulacje dotyczące rynku kapitałowego. Przyjęto następujące akty prawne:

– nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi14,

–  ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym15,

– ustawę o finansach publicznych (w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego)16,

–  nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso-
wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych17.

8 ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i ban-
kach zrzeszających (Dz.u. z 2009 r., nr 127, poz. 1050). Przepisy weszły w życie 28 sierpnia 2009 r.
9 uchwała Komisji Nadzoru Finansowego nr 314/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie innych pozycji 
bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do 
funduszy podstawowych banku (Dz.urz. z 2009 r., nr 1, poz. 8). Przepisy weszły w życie 14 października 2009 r. 
10 ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.u. z 2009 r., nr 42, poz. 341). Przepisy weszły w życie 18 czerwca 2009 r.
ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych (Dz.u. z 2009 r., nr 115, poz. 962). Przepisy weszły w życie 5 sierpnia 2009 r.
11 ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 
ustawy o  zmianie ustawy o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.u. z 2009 r., nr 127, poz. 1048). Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2010 r.
12 ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pra-
cowniczych programach emerytalnych (Dz.u. z 2010 r., nr 18, poz. 98). Przepisy weszły w życie 19 lutego 2010 r.
13 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa 
(Dz.u. z 2009 r., nr 62, poz. 507). Przepisy weszły w życie 6 maja 2009 r. 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących dzia-
łalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz.u. 
z 2009 r., nr 62, poz. 507). Przepisy weszły w życie 13 lipca 2009 r.
14 ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.u. z 2009 r., nr 165, poz. 1316). Przepisy weszły w życie 21 października 2009 r. z wyjątkiem przepisów 
dotyczących wprowadzenia ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu przez akcjonariuszy KDPW do 40%; przepisy 
te wejdą w życie 7 kwietnia 2011 r.
15 ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.u. z 2009 r., nr 77, poz. 649). Przepisy weszły w życie 
6 czerwca 2009 r. 
16 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.u. z 2009 r., nr 157 poz. 1240) zastąpiła ustawę 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.u. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Terminy wejścia 
w życie poszczególnych przepisów określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finan-
sach publicznych (Dz.u. z 2009 r., nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
17 ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicz-
nej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.u. z 2009 r., nr 115, poz. 962). Przepisy weszły w życie 5 sierpnia 2009 r.
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2.1.1. Regulacje mające wpływ na cały sektor usług finansowych

Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

Przyjęcie w 2009 r. ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finanso-
wym miało na celu stworzenie podstaw prawnych umożliwiających udzielenie pomocy przez Skarb 
Państwa instytucjom finansowym mającym problemy z płynnością. Zgodnie z przyjętymi rozwiąza-
niami pomoc ta będzie mogła być udzielana w formie gwarancji Skarbu Państwa, pożyczek skarbo-
wych papierów wartościowych oraz sprzedaży skarbowych papierów wartościowych (z odroczo-
nym terminem płatności, z rozłożeniem płatności na raty lub w drodze oferty kierowanej do okre-
ślonej instytucji finansowej).

W ustawie określono podmioty uprawnione do otrzymania tej pomocy. Są to: banki krajowe, 
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, krajowe 
zakłady ubezpieczeń oraz fundusze emerytalne. Pomocy tej w drodze umowy może udzielić Mini-
ster Finansów w imieniu Skarbu Państwa, na wniosek instytucji finansowej. Warunkiem udzielenia 
pomocy jest zasięgnięcie przez Ministra Finansów opinii Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz 
Prezesa NBP, a w przypadku pomocy udzielanej bankowi – również Bankowego Funduszu Gwaran-
cyjnego (BFG).

Zgodnie z przepisami ustawy instytucje finansowe mogły otrzymać pomoc Skarbu Państwa 
do 31 grudnia 2009 r.18, jednak żaden z uprawnionych podmiotów nie wystąpił z wnioskiem o jej 
udzielenie19.

W 2009 r. opracowano także projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finanso-
wych20. W przepisach tych będą określone zasady, warunki i tryb dokapitalizowania przez Skarb 
Państwa instytucji finansowych w przypadku wystąpienia okoliczności grożących utratą ich wypła-
calności oraz przejmowania tych instytucji przez Skarb Państwa.

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece miały na celu usprawnienie i uproszcze-
nie funkcjonowania hipoteki, m.in. przez likwidację podziału hipoteki zwykłej i kaucyjnej oraz wpro-
wadzenie możliwości zabezpieczenia jedną hipoteką więcej niż jednej wierzytelności tego samego 
wierzyciela. Inną istotną zmianą było wprowadzenie możliwości zabezpieczenia hipoteką kilku wie-
rzytelności w przypadku finansowania przez różne podmioty tego samego przedsięwzięcia, np. 
w formie kredytu konsorcjalnego. Rozwiązanie to zakłada powołanie przez uczestników konsorcjum 
administratora hipoteki, który byłby upoważniony przez pozostałych wierzycieli do ustanowienia 
hipoteki zabezpieczającej ich wierzytelności oraz do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela 
hipotecznego.

Pozostałe zmiany w tej ustawie dotyczyły:

–  wprowadzenia instytucji rozporządzania wolnym miejscem hipotecznym, polegającej na 
tym, że w razie wygaśnięcia hipoteki właścicielowi nieruchomości przysługuje w granicach 
wygasłej hipoteki uprawnienie do rozporządzania zwolnionym miejscem hipotecznym,

–  rezygnacji z zasady „posuwania się hipotek naprzód”, polegającej na tym, że w przypadku 
wygaśnięcia hipoteki z wyższym pierwszeństwem hipoteka o niższym pierwszeństwie prze-
suwa się i zajmuje miejsce wyższe w kolejności zabezpieczenia,

–  umożliwienia stronom umowy o ustanowienie hipoteki wyboru waluty hipoteki niezależnie 
od waluty wierzytelności.

18 Art. 20 ust. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia 
instytucjom finansowym (Dz.u. z 2009 r., nr 39, poz. 308).
19 uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finan-
sowym (druk sejmowy nr 2470, VI kadencja), www.sejm.gov.pl.
20 Druk sejmowy nr 1691, VI kadencja, www.sejm.gov.pl.
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Wprowadzone rozwiązania powinny przyczynić się do ograniczenia ryzyka prawnego zwią-
zanego z ustanawianiem hipoteki oraz obniżenia kosztów związanych z uzyskaniem kredytów lub 
pożyczek zabezpieczonych hipoteką.

Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego

Zmiany w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, które weszły w życie 2 maja 2009 r., 
miały na celu usprawnienie postępowań naprawczych i upadłościowych. Nowe przepisy ułatwiają 
prowadzenie postępowań naprawczych przez przedsiębiorców. Z rozwiązań tych będą mogli sko-
rzystać przedsiębiorcy, pod warunkiem że opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań nie jest dłuższe 
niż trzy miesiące, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej 
przedsiębiorstwa. W świetle poprzednio obowiązujących przepisów ustawy tylko przedsiębiorcy 
wypłacalni mogli wszcząć postępowanie naprawcze.

Ważną zmianą wprowadzoną w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze było ujednolicenie 
praw wierzyciela zabezpieczonego przewłaszczeniem na zabezpieczenie z prawami zastawnika 
w postępowaniu upadłościowym. W związku z tym wierzycielowi zabezpieczonemu przewłaszcze-
niem na zabezpieczenie nie przysługuje roszczenie o wyłączenie z masy upadłości przedmiotu prze-
właszczenia na zabezpieczenie.

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadziła także zmiany w ustawie 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Przyjęto rozwiązanie, że koszty postępowania upadłościo-
wego banku będzie pokrywać BFG, a nie jak dotychczas NBP.

2.1.2. Regulacje dotyczące sektora usług bankowych

 Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo 
bankowe

Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym związana była z dostosowaniem 
polskiego prawa do przepisów prawa europejskiego. Wprowadzenie dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady nowelizującej dyrektywę w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu 
do poziomu gwarancji oraz terminu jej wypłaty21 do polskiego porządku prawnego zostało podzie-
lone na dwa etapy. Najistotniejsze zmiany wprowadzone w 2009 r. dotyczyły:

–  skrócenia z trzech miesięcy do 10 dni roboczych czasu, o jaki może być wydłużony okres 
wypłat środków gwarantowanych przez BFG,

–  nałożenia na oddziały banków zagranicznych nieobjęte systemem BFG oraz instytucje kre-
dytowe prowadzące działalność na terytorium Polski obowiązku informowania osób korzy-
stających z ich usług m.in. o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz o uczestnictwie 
w systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania,

–  umożliwienie BFG zawierania porozumień i wymiany informacji z innymi podmiotami odpo-
wiedzialnymi za systemy gwarantowania depozytów w państwach członkowskich uE.

Kolejne zmiany w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wynikające z dostosowania 
przepisów prawa polskiego do przepisów prawa unijnego, powinny zostać wprowadzone w 2010 r. 
Będą obejmowały m.in. zwiększenie gwarancji depozytów dla osób fizycznych z równowartości 
w złotych 50 tys. euro do równowartości w złotych 100 tys. euro, skrócenie terminu wypłaty środków 
gwarantowanych oraz terminu, który KNF ma na podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności banku.

Nowelizacje ustawy o Narodowym Banku Polskim

W 2009 r. dokonano dwóch nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim. Pierwsza noweli-
zacja, z 3 marca 2009 r., związana była z wypełnieniem wymogów przewidzianych w rozporządzeniu 
Europejskiego Banku Centralnego dotyczącym danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań 

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 
94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu jej 
wypłaty (Dz.urz. uE L 68 z 2009 r., s. 3).
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funduszy inwestycyjnych22. Nowe przepisy mają na celu m.in. objęcie obowiązkiem przekazywania NBP 
przez niebankowe instytucje finansowe, w tym TFI23, danych niezbędnych do ustalania polityki pienięż-
nej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa. Nowelizacja ustawy o NBP wprowadziła również 
podstawę prawną określenia w przepisach wykonawczych – rozporządzeniach Ministra Finansów – spo-
sobu, szczegółowego zakresu i terminu przekazywania tych danych24.

Ponadto nowe przepisy nałożyły na określone w ustawie podmioty25 stały obowiązek prze-
kazywania NBP danych statystycznych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz mię-
dzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Według poprzednio obowiązujących przepisów dane te prze-
kazywane były na żądanie NBP.

W tej nowelizacji ustawy o NBP przyjęto także przepisy odnośnie do zasad wymiany infor-
macji między NBP a GuS. Zgodnie z nowymi przepisami (art. 23 ust. 11) szczegółowy zakres i tryb 
przekazywania tych danych określi umowa o wymianie informacji zawarta między Prezesem NBP 
a Prezesem GuS.

Kolejne zmiany w ustawie o NBP zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o autostradach 
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym z 16 lipca 2009 r. Zmiany te miały umożliwić NBP 
przeprowadzanie przetargów i organizowanie obrotu papierami wartościowymi poręczanymi lub 
gwarantowanymi przez Skarb Państwa, a więc także tzw. obligacjami infrastrukturalnymi. Zgodnie 
bowiem z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym obligacje emitowane przez BGK na rzecz KFD są poręczane lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa.

 Nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 
Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o Banku Gospodarstwa 
Krajowego

Zmiany w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz nie-
które osoby prawne miały na celu zwiększenie skali poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK 
podmiotom z sektora MSP i ułatwienie w ten sposób dostępu do zewnętrznego finansowania 
(głównie w formie kredytów) małym i średnim przedsiębiorcom. Najistotniejsze zmiany dotyczyły:

–  likwidacji Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz przyjęcia rozwiązania, że BGK 
będzie udzielał poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych ze środków wła-
snych i na własny rachunek,

–  umożliwienia udzielania przez BGK poręczeń i gwarancji w imieniu i na rachunek Skarbu 
Państwa,

–  przyjęcia zasady, że BGK w ramach programów rządowych będzie mógł poręczać lub gwa-
rantować nie tylko spłatę kredytów i pożyczek oraz wykonanie zobowiązań wynikających 
z obligacji, ale również wykonanie innych zobowiązań, w szczególności dobrego wykona-
nia kontraktu lub wniesienia wadium,

–  zmniejszenia z 60% do 50% wartości zobowiązania wraz z odsetkami i innymi kosztami 
bezpośrednio związanymi ze zobowiązaniem, która będzie mogła być objęta poręczeniem 
lub gwarancją Skarbu Państwa udzielanymi przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów,

–  rozszerzenia katalogu celów kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją o wspieranie 
eksportu polskich towarów i usług w ramach realizacji programów rządowych.

22 Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 958/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące danych sta-
tystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (Dz.urz. uE L 211 z 2007 r., s. 8).
23 Dane te będą dotyczyć funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI.
24 Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania 
do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pie-
niężnej państwa (Dz.u. z 2009 r., nr 221, poz. 1740).
25 Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity Dz.u. z 2005 r., 
nr 1, poz. 2 z późn. zm.) są to: naczelne organy państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, 
banki i inne osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz inni przedsiębiorcy.
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Nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne wprowadziła również zmiany w ustawie o Banku Gospodarstwa Krajo-
wego. uściślono podstawowe cele działalności BGK oraz rozszerzono katalog czynności wyko-
nywanych przez BGK na podstawie odrębnych przepisów przez wskazanie, że zadaniem BGK jest 
prowadzenie działalności gwarancyjnej lub poręczeniowej w ramach realizacji programów rzą-
dowych na podstawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 
oraz niektóre osoby prawne. Do zadań BGK dołączono także wspieranie eksportu polskich towa-
rów i usług oraz wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na zasadach wskazanych 
w odrębnych przepisach lub w ramach realizacji programów rządowych. W ustawie określono 
źródła finansowania programów rządowych przez BGK. Wprowadzone przepisy umożliwiają 
także Ministrowi Finansów przekazywanie skarbowych papierów wartościowych na zwiększenie 
funduszu statutowego BGK. Ponadto zmodyfikowano zasady powoływania i funkcjonowania 
Rady Nadzorczej i Zarządu BGK (m.in. wprowadzono kadencję wspólną Rady Nadzorczej i kaden-
cję wspólną Zarządu, zwiększono kompetencje Ministra Finansów w odniesieniu do tych orga-
nów, określono zasady delegowania członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności 
członków Zarządu).

 Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się 
i bankach zrzeszających

Zmiany wprowadzone w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu 
się i bankach zrzeszających miały na celu umożliwienie bankom spółdzielczym, za zgodą banku 
zrzeszającego, emisji bankowych papierów wartościowych oraz zaciągania zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych. Nowe przepisy pozwalają tym instytucjom kredytowym na zwięk-
szenie funduszy własnych w ramach pożyczek podporządkowanych zaciąganych w formie emisji 
dłużnych papierów wartościowych. Powinno to ułatwić rozwój tych banków spółdzielczych, których 
dalsza działalność mogłaby być ograniczona małą bazą kapitałową.

Kolejna zmiana w ustawie umożliwia bankom spółdzielczym prowadzenie, za zgodą banku 
zrzeszającego, skupu i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwo w dokonywaniu przeka-
zów pieniężnych i rozliczeń w obrocie dewizowym.

 Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie innych pozycji bilansu 
banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu 
i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku

Zgodnie z ww. uchwałą KNF od 14 października 2009 r. w ciągu dwóch lat od wejścia 
w życie uchwały banki mogą za zgodą KNF zaliczać do funduszy podstawowych wyemitowane 
obligacje zamienne o terminie wykupu nie krótszym niż pięć lat od daty zamknięcia emisji lub obli-
gacje długoterminowe o terminie wykupu nie krótszym niż 10 lat i nie dłuższym niż 30 lat, które 
emitent będący bankiem może wykupić, a które obligatariuszowi przyznają prawo wyłącznie do 
otrzymania oprocentowania. Zgodnie z uchwałą obligacje zamienne i obligacje długoterminowe 
mogą być zaliczone do funduszy podstawowych banku odpowiednio do wysokości 50% i 35% 
tych funduszy. Przepis § 2 ust. 1 uchwały określa szczegółowe kryteria, jakie muszą być spełnione, 
aby dłużne papiery wartościowe mogły być zaliczone do funduszy podstawowych banku. Jest to 
możliwe, jeżeli warunki ich emisji uprawniają emitenta do wstrzymania lub odroczenia wypłaty 
oprocentowania w przypadku istotnego pogorszenia sytuacji finansowej banku. Istotną kwestią 
jest również wskazanie w warunkach emisji, że w razie upadłości lub likwidacji emitenta roszcze-
nia obligatariuszy zaspokajane będą w ostatniej kolejności.

Przyjęcie tej uchwały miało na celu stworzenie nowych możliwości zwiększenia funduszy 
własnych przez banki. Wprowadzone rozwiązania mogą być korzystne w szczególności dla ban-
ków spółdzielczych. Ich udziałowcy podlegają bowiem innym przepisom niż akcjonariusze 
w bankach działających w formie spółek akcyjnych i wartość udziałów nie ma odzwierciedlenia 
w liczbie głosów.
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2.1.3. Regulacje dotyczące niebankowych instytucji finansowych

Zakłady ubezpieczeń

W 2009 r. dokonano dwóch istotnych nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 
Pierwsza nowelizacja, z 13 lutego 2009 r., miała na celu dostosowanie polskiego prawa do przepi-
sów prawa unijnego w zakresie warunków prowadzenia działalności reasekuracyjnej26. Do pol-
skiego porządku prawnego wprowadzono przepisy dotyczące organizacji zakładów reasekuracji, 
ich gospodarki finansowej oraz sprawowania nad nimi nadzoru ostrożnościowego przez KNF. Nowe 
przepisy ograniczają funkcje zakładów reasekuracji wyłącznie do prowadzenia działalności reaseku-
racyjnej i czynności z nią związanych. W ustawie o działalności ubezpieczeniowej w odniesieniu do 
zakładów reasekuracji wprowadzono wymóg tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
w wysokości umożliwiającej wywiązanie się przez nie ze zobowiązań z tytułu zawartych umów 
reasekuracji oraz posiadania aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Okre-
ślono także zasady lokowania tych aktywów. Ponadto ustanowiono wymóg posiadania przez 
zakłady reasekuracji środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności i kapitału gwarancyj-
nego oraz określono, jakie kategorie środków zakładu reasekuracji będą zaliczane do środków wła-
snych na pokrycie marginesu wypłacalności i kapitału gwarancyjnego.

Najistotniejsze zmiany w zakresie nadzoru KNF nad zakładami reasekuracji dotyczyły:

–  zmiany warunków udzielania i cofania zezwolenia KNF na wykonywanie działalności 
reasekuracyjnej27,

–  wprowadzenia zasady jednolitej licencji oraz nadzoru państwa macierzystego w odniesie-
niu do prowadzenia działalności reasekuracyjnej,

–  ustanowienia warunków udzielenia przez organ nadzoru zgody na wykonanie przez zakłady 
reasekuracji lub zakład reasekuracji i zakład ubezpieczeń umowy o przeniesieniu portfela 
ryzyka,

–  określenia wymogów dotyczących sprawozdawczości zakładów reasekuracji.

Druga nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 18 czerwca 2009 r. wynikała 
z potrzeb pełnego dostosowania polskich przepisów do prawa europejskiego28. Zmiana dotyczyła 
obowiązku powiadamiania KNF o osiągnięciu przez zakład ubezpieczeń 33% głosów na walnym 
zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym. Obowiązujący dotychczas próg 33% podnie-
siono do 331⁄3%29.

Fundusze emerytalne

Nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych miała na celu 
ograniczenie opłat pobieranych przez PTE od składek emerytalnych przekazywanych do OFE, a więc 
zwiększenie środków gromadzonych przez uczestników w OFE. Zgodnie z nowymi przepisami od 
1 stycznia 2010 r. opłata od składki nie może być wyższa niż 3,5% wpłacanych środków. Nowe roz-
wiązania zmieniły także sposób naliczania opłat za zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym. 
Według obowiązujących przepisów stawki opłaty za zarządzanie aktywami OFE zmniejszały się 

26 Dyrektywa nr 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 73/239/EWG, a także dyrektywę 98/78/WE i 2002/83/WE (Dz.urz. uE L 335 z 2009 r., s. 1).
27 Zgodnie z nowymi przepisami zakłady ubezpieczeń, które do wejścia w życie nowelizacji ustawy uzyskały zezwo-
lenie organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej jako zakład reasekuracji, mogą prowadzić 
działalność reasekuracyjną w zakresie uzyskanych zezwoleń.
28 16 października 2008 r. Komisja Europejska na podstawie art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie 
(TWE) wystosowała pismo wszczynające postępowanie w związku z naruszeniem przez Polskę obowiązków traktato-
wych (wezwanie do usunięcia uchybienia – naruszenie nr 2007/4559). Por. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk sejmowy nr 2022, VI kadencja 
sejmu, www.sejm.gov.pl).
29 Analogiczne zmiany wprowadzone zostały w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedno-
lity Dz.u. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). Nowe rozwiązania, które weszły w życie 5 sierpnia 2009 r., dodały 
obowiązek powiadomienia KNF o osiągnięciu progu 331⁄3% głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
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wraz ze wzrostem wartości tych aktywów. Obecnie stawki opłaty degresywnej obowiązują do 
wysokości 45 mld zł aktywów funduszu. Wprowadzono jednak maksymalną wysokość opłaty 
w odniesieniu do funduszy zarządzających aktywami przewyższającymi wartość 45 mld zł. Została 
ona ustalona kwotowo i nie zmienia się wraz ze wzrostem wysokości zarządzanych aktywów. Skut-
kiem przyjętych rozwiązań będzie obniżenie wysokości stawki opłat pobieranych przez największe 
OFE po przekroczeniu wysokości 45 mld zł.

Indywidualne konta emerytalne

Nowelizacja ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) i pracowniczych progra-
mach emerytalnych dostosowała przepisy prawa polskiego do prawa europejskiego. Wprowadzone 
zmiany polegały na usunięciu z polskich regulacji przepisów naruszających postanowienia Traktatu 
ustanawiającego Wspólnoty Europejskiej (TWE), a odnoszących się do zasady swobody przepływu 
kapitału30. Nowe przepisy umożliwiają wpłacanie środków na IKE osobom fizycznym, które nie mają 
w Polsce stałego miejsca zamieszkania i podlegają tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatko-
wemu. Osobom tym przysługuje także zwolnienie podatkowe od dochodów ze środków zgroma-
dzonych na IKE.

Kolejna poprawka w tej ustawie wiązała się z wprowadzeniem zmian w ustawie o indywidu-
alnych kontach emerytalnych w 2008 r.31, umożliwiających częściową wypłatę środków z konta bez 
konieczności rozwiązania umowy o prowadzenie IKE. ustawę uzupełniono o przepisy określające, 
że zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej środkami zgromadzonymi na IKE będzie traktowane 
jako częściowa wypłata środków z IKE.

W nowelizacji ustawy o  indywidualnych kontach emerytalnych rozszerzono także zakres 
informacji, które instytucje finansowe muszą przekazywać przy wypłacie transferowej, o nazwę 
instytucji dokonującej częściowej wypłaty oraz dane o aktualnej wartości środków pochodzących 
z wpłat na IKE. Pozostałe zmiany wprowadzone w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych 
miały głównie charakter porządkowy. Polegały one m.in. na doprecyzowaniu definicji „wpłaty” 
(zgodnie z nowymi rozwiązaniami pożytki z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE mogą 
stanowić wpłatę na IKE).

Fundusze inwestycyjne

W 2009 r. przyjęto dwa akty wykonawcze do ustawy o funduszach inwestycyjnych32. Ich 
celem było dostosowanie polskiego prawa do postanowień regulacji MiFID33. Dnia 6 maja 2009 r. 
weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczest-
nictwa oraz tytułów uczestnictwa. W przyjętym rozporządzeniu skorzystano z wyłączenia opcyj-
nego zawartego w dyrektywie MiFID i wprowadzono możliwość dystrybucji jednostek i tytułów 
uczestnictwa za pośrednictwem innych podmiotów niż banki oraz firmy inwestycyjne, pod warun-
kiem uzyskania przez nie zezwolenia KNF. Zgodnie z nowymi przepisami podmioty te przed przy-
jęciem zlecenia muszą uzyskać od klienta informację dotyczącą jego wiedzy i doświadczenia 
w zakresie inwestowania w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa oraz dokonać oceny, 
czy te produkty są dla niego odpowiednie. Ponadto przepisy nakazują tym podmiotom szczegó-
łowe informowanie klientów o ryzyku związanym z inwestycjami w produkty oferowane przez 
fundusze inwestycyjne.

30 Na niezgodność polskich regulacji z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym KE zwróciła uwagę w tzw. wezwaniu do usunięcia uchybienia 
– naruszenie nr 2008/2246. Por. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach eme-
rytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk nr 2386, VI kadencja sejmu). 
31 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).
32 ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.u. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
33 Dyrektywa nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instru-
mentów finansowych (Dz.urz. uE L 145 z 2004 r., s. 1) oraz dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. 
wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 
na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.urz. uE L 241 z 2006 r., s. 26).
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Wprowadzone w życie 23 grudnia 2009 r. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 
postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych prowadzących działalność w zakresie zarzą-
dzania portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 
lub doradztwa inwestycyjnego nakłada również na towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) obo-
wiązek przeprowadzania kompleksowej oceny profilu ryzyka potencjalnego klienta, a także przed-
stawiania pełnej informacji o ryzyku związanym z oferowanymi produktami. Zgodnie z nowymi 
przepisami przed zawarciem umowy o świadczenie usług TFI zwraca się do potencjalnego klienta 
o przedstawienie podstawowych informacji na temat jego wiedzy o inwestowaniu w instrumenty 
finansowe i doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do oceny, czy usługa, która ma być świad-
czona na podstawie zawieranej umowy, będzie dla niego odpowiednia. Ponadto wprowadzone 
przepisy nałożyły na TFI świadczące usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych obo-
wiązek ustalenia sposobu oceny efektywności świadczonej usługi. Rozwiązanie to ma na celu 
umożliwienie klientowi korzystającemu z usługi ocenę wyników osiąganych przez TFI.

2.1.4. Regulacje dotyczące rynku kapitałowego

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Dnia 19 marca 2009 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał ostateczny wyrok w spra-
wie Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej34 dotyczącej uchybienia polegającego 
na niewykonaniu w terminie do 31 stycznia 2007 r. dyrektywy nr 2006/73/WE35, wprowadzającej 
środki wykonawcze do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/39/WE36. W sentencji 
wyroku ETS stwierdził, że przez nieprzyjęcie w przewidzianym terminie wszystkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych do wykonania tej dyrektywy Polska uchy-
biła zobowiązaniom na niej ciążącym.

W dniu 16 lipca 2009 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) wydał wyrok w sprawie ustawy z dnia 
4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw. ustawa ta została skierowana do TK przez Prezydenta RP 22 września 2008 r. z wnioskiem 
o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów nakazujących NBP zbycie 
akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia 
w życie tej ustawy oraz pozbawiających NBP możliwości wykonywania prawa głosu z akcji KDPW 
w przypadku niezastosowania się do tego nakazu w wyznaczonym terminie37. Dnia 16 lipca 2009 r. 
TK orzekł o niezgodności zakwestionowanych przepisów z ustawą zasadniczą. TK jednocześnie 
stwierdził, że przepisy te nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą, co pozwoliło na przepro-
wadzenie w Parlamencie prac nad usunięciem z tej ustawy przepisów niezgodnych z Konstytucją.

W rezultacie 21 października 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw38. Pozwoliło to na przenie-
sienie do polskiego prawa wszystkich postanowień dyrektywy MiFID39 w odniesieniu do firm inwesty-
cyjnych i banków (w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych) oraz postanowienia dyrektywy CRD40 

34 Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 marca 2009 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.urz. uE C 113/20 z 2009 r., s. 11).
35 Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności 
przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.urz. uE L 241 z 2006 r., s. 26).
36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instru-
mentów finansowych (Dz.urz. uE L 145 z 2004 r., s. 1).
37 Szerzej na ten temat w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., Warszawa 2010, NBP, s. 31.
38 ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.u. z 2009 r., nr 165, poz. 1316). ustawa weszła w życie 21 października 2009 r. z wyjątkiem przepisów art. 
46a, które wejdą w życie 7 kwietnia 2011 r.
39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. oraz dyrektywa Komisji 
2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r.
40 W krajach członkowskich unii Europejskiej Nowa umowa Kapitałowa została wprowadzona w postaci dwóch 
dyrektyw, określanych dalej łącznie mianem dyrektywy CRD. Są to: 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 L 177 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 instytucji kredytowych (Dz.urz. uE L 177 
z 2006 r., s. 201).
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w odniesieniu do domów maklerskich41. Do najważniejszych zmian w ustawie o obrocie instrumentami 
finansowymi należy zaliczyć:

– wprowadzenie definicji klienta profesjonalnego i detalicznego,

–  umożliwienie uczestnikom rynku wyboru innego niż Krajowy Depozyt Papierów Wartościo-
wych podmiotu dokonującego rozliczeń lub rozrachunku transakcji,

–  usprawnienie systemu wypłat rekompensat prowadzonego przez KDPW,

–  nałożenia na domy maklerskie obowiązku samodzielnego wyliczania tzw. kapitału 
wewnętrznego na podstawie wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej.

Wprowadzanie w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi pojęć klienta profesjonalnego 
oraz klienta detalicznego i kryteriów przyporządkowania podmiotów korzystających z usług finanso-
wych do jednej z tych grup klientów42 miało na celu zwiększenie ochrony inwestorów. Szczegółowe 
zasady klasyfikowania klientów profesjonalnych lub detalicznych oraz badania adekwatności oferowa-
nych instrumentów finansowych do ich profilu ryzyka i wiedzy z zakresu finansów określono w prze-
pisach rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyj-
nych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz 
banków powierniczych43. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia firmy inwestycyjne zostały zobo-
wiązane do przeprowadzenia oceny każdego klienta oraz zaliczenia go do grupy klientów profesjonal-
nych, uprawnionych kontrahentów44 lub klientów detalicznych. Wprowadzone rozwiązania nakazują 
firmom inwestycyjnym przekazywanie informacji klientowi detalicznemu na temat instrumentów finan-
sowych oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w te instrumenty. Informacje te powinny być przed-
stawiane w sposób zrozumiały dla nieprofesjonalisty oraz wskazywać nie tylko korzyści z inwestycji 
w instrumenty finansowe, ale również zagrożenia związane z tymi inwestycjami. Rozporządzenie to 
reguluje również wymagania odnoszące się do obsługi zleceń klientów, zapobiegania konfliktowi inte-
resów oraz sporządzania i przekazywania klientom sprawozdań o zawartych transakcjach. Wprowadza 
także przepisy dotyczące reklamy i promocji usług świadczonych przez podmioty maklerskie oraz 
udzielania potencjalnym klientom informacji o firmie inwestycyjnej i świadczonych przez nią usługach.

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wprowadziła również zmiany 
w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na regulowanym rynku giełdowym i pozagiełdowym 
oraz dokonywania rozrachunku tych transakcji. Zgodnie z nowymi przepisami podmiotami upraw-
nionymi do rozliczania i dokonywania rozrachunku stały się, oprócz Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, także inne izby rozliczeniowe i rozrachunkowe. Nie miało to jednak na razie dużego 
znaczenia dla funkcjonowania krajowej infrastruktury systemu finansowego, gdyż na polskim rynku 
kapitałowym funkcjonuje jeden podmiot uprawniony do rozliczania i dokonywania rozrachunku 
transakcji instrumentami finansowymi45.

41 ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.u. z 2009 r., nr 165, poz. 1316) zniosła obowiązek finansowego wydzielenia działalności maklerskiej pro-
wadzonej przez bank. Odstąpiono od wymogu ustanowienia odrębnego kapitału założycielskiego na tę działalność, 
prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych, sporządzania odrębnych sprawozdań finansowych oraz ograniczono 
wymogi adekwatności kapitałowej w odniesieniu do banków prowadzących działalność maklerską wyłącznie do 
wymogów związanych z działalnością tych banków. W związku z tym w odniesieniu do adekwatności kapitałowej 
zakres podmiotowy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi obejmuje wyłącznie domy maklerskie.
42 Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. z 2005 r., nr 183, 
poz. 1538 z późn. zm.) firma inwestycyjna na pisemne żądanie podmiotu niespełniającego ustawowych kryteriów 
uznania go za klienta profesjonalnego i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za klienta profesjo-
nalnego, pod warunkiem że ma on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwe-
stycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.
43 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm 
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków 
powierniczych (Dz.u. z 2009 r., nr 204, poz. 1577).
44 Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postę-
powania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
oraz banków powierniczych (Dz.u. z 2009 r., nr 204, poz. 1577) za uprawnionego kontrahenta uznaje się klienta pro-
fesjonalnego, który prowadzi działalność w sektorze finansowym.
45 Zgodnie z art. 45c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. z 2005 r., nr 183, poz. 
1538 z późn. zm.) w odniesieniu do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 
Polski rozliczanie i rozrachunek transakcji mogą być także dokonane w odrębnym systemie prowadzonym przez NBP. 
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa rozliczeń i rozrachunków w omawianej ustawie wpro-
wadzono przepisy dotyczące licencjonowania i nadzorowania przez KNF izb rozliczeniowych i izb 
rozrachunkowych. Warunkiem wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem rozliczeń 
i rozrachunku przez podmiot uprawniony jest uzyskanie zezwolenia KNF, które Komisja wydaje po 
zasięgnięciu opinii Prezesa NBP. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami izba rozliczeniowa lub izba 
rozrachunkowa mogą być prowadzone wyłącznie przez spółkę akcyjną. Nowe przepisy umożliwiają 
łączenie czynności związanych z przeprowadzaniem rozliczeń i czynności dokonywanych przy roz-
rachunku pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych dla każdej z tych izb. Nowelizacja 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określiła kwotę 10 mln zł jako minimalną wysokość 
kapitału własnego spółki prowadzącej izbę rozliczeniową. W odniesieniu do spółki prowadzącej 
izbę rozrachunkową kwota ta wynosi 5 mln zł. Spółka prowadzą oba rodzaje działalności musi speł-
nić wymogi kapitałowe określone dla spółki prowadzącej izbę rozliczeniową. Ponadto nowe prze-
pisy doprecyzowały tryb przekazywania przez KDPW spółkom zależnym wykonywania niektórych 
czynności w zakresie rozliczania i rozrachunku transakcji na rynku giełdowym.

Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące obowiązkowego systemu 
rekompensat miały na celu, poza dostosowaniem polskich przepisów do regulacji unijnych, uspraw-
nienie systemu wypłat rekompensat. Wprowadzone rozwiązania pozwalają syndykowi lub zarządcy 
szybciej i sprawniej ustalić listę inwestorów w sytuacji ogłoszenia upadłości firmy inwestycyjnej lub 
banku powierniczego. W świetle poprzednio obowiązujących przepisów syndyk lub zarządca, usta-
lając, któremu klientowi przysługuje prawo do otrzymania rekompensaty, mogli opierać się jedynie 
na księgach finansowych domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską lub 
banku powierniczego. Nowe przepisy umożliwiają skorzystanie m.in. z danych przygotowanych 
przez KDPW, na podstawie których sporządzana będzie lista inwestorów. Istotną zmianą było także 
wprowadzenie obowiązku dołączenia przez dom maklerski lub bank powierniczy do wniosku 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej warunkowej umowy z KDPW SA, 
określającej szczegółowo prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w systemie rekompensat. 
W związku z poszerzeniem katalogu działalności maklerskiej o usługi doradztwa inwestycyjnego, 
nowe przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi rozszerzyły o te usługi zakres ochrony 
gwarantowanej przez system rekompensat. Ponadto nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi rozszerzyła katalog instrumentów finansowych o towarowe instrumenty pochodne. 
Po tych zmianach obrót towarowymi instrumentami pochodnymi może być dokonywany wyłącznie 
na rynkach regulowanych lub w alternatywnych systemach obrotu.

Kolejne zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi wiązały się z wprowadze-
niem do polskiego prawa postanowień dyrektywy CRD. Zgodnie z nowymi przepisami domy 
maklerskie będą mogły za zgodą KNF stosować zaawansowane modele wyliczania wymogów kapi-
tałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego. Domy maklerskie zostały również zobowią-
zane do samodzielnego wyliczania tzw. kapitału wewnętrznego na podstawie wewnętrznej oceny 
adekwatności kapitałowej. W wyniku wprowadzenia zmian w ustawie o obrocie instrumentami 
finansowymi rozszerzono zadania KNF o badanie i ocenę wewnętrznego procesu oceny adekwat-
ności kapitałowej stosowanego przez dom maklerski, analizę rodzajów ryzyka występującego 
w działalności domu maklerskiego oraz analizę jakości jego systemu zarządzania ryzykiem. Szcze-
gółowe zasady wyznaczania wymogów kapitałowych domów maklerskich zostały określone w roz-
porządzeniu w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapita-
łowego46. Z kolei w rozporządzeniu w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych 
i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych47 określono wymogi, których spełnienie jest niezbędne 

46 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyzna-
czania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia 
maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapi-
tałów (Dz.u. z 2009 r., nr 204, poz. 1571). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2010 r.
47 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału 
wewnętrznego (Dz.u. z 2009 r., nr 204, poz. 1579). Rozporządzenie weszło w życie 17 grudnia 2009 r. Firmy inwe-
stycyjne powinny dostosować swoją działalność do przepisów tego rozporządzenia do 17 czerwca 2010 r.
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do prowadzenia działalności maklerskiej, oraz warunki zarządzania ryzykiem i funkcjonowania sys-
temu kontroli wewnętrznej w domu maklerskim.

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wprowadziła ponadto inne ważne 
zmiany, które nie wynikały z dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego. Najistotniejsze 
z nich dotyczyły m.in. stworzenia warunków ułatwiających zawieranie transakcji krótkiej sprzedaży 
w Polsce. Nowe przepisy m.in. umożliwiają zbycie papierów wartościowych przed zapisaniem ich 
na rachunku papierów wartościowych zbywcy oraz doprecyzowują kwestie dotyczące podatku od 
czynności cywilnoprawnych (PCC)48. W  celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych 
w zakresie opodatkowania pożyczek papierów wartościowych wskazano, że PCC objęte są wyłącz-
nie umowy pożyczki środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. Istotną zmianą 
w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi było również uchylenie delegacji dla Ministra 
Finansów do wydania rozporządzenia dotyczącego zasad i warunków pożyczania papierów warto-
ściowych. Oznacza to, że z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi przepisy wykonawcze utraciły moc prawną. uregulowanie w drodze aktu wykonaw-
czego tak szczegółowych kwestii, jak ustanawianie i wysokość zabezpieczenia, uniemożliwiało 
uczestnikom rynku swobodne kształtowanie warunków transakcji krótkiej sprzedaży i generowało 
dodatkowe koszty dla inwestorów49. Obecnie uczestnicy rynku mogą zawierać transakcje krótkiej 
sprzedaży na podstawie ramowej umowy pożyczki papierów wartościowych50, a nie przepisów 
rozporządzania Ministra Finansów.

 Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Ważną zmianą wprowadzoną w ww. ustawie było zobowiązanie spółek publicznych 
notowanych na rynku regulowanym do powołania komitetu audytu. Dotychczas komitety te 
funkcjonowały w wielu spółkach publicznych na podstawie zasad Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW. ustawa określiła warunki wyboru członków komitetu audytu oraz jego 
zadania. W skład komitetu audytu wchodzą osoby powoływane przez radę nadzorczą spółki 
spośród jej członków. Komitet audytu musi liczyć co najmniej trzech członków. Wprowa-
dzono warunek, aby jeden z członków komitetu był niezależny51 i miał kwalifikacje w dzie-
dzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Do zadań komitetu należy weryfikowanie pro-
cesu sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, 
audytu wewnętrznego, a także zarządzania ryzykiem. Ponadto komitet monitoruje rewizję 
finansową oraz niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania spra-
wozdań finansowych.

Ustawa o finansach publicznych

ustawa o finansach publicznych wprowadziła istotne zmiany w zakresie zaciągania długu 
przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). W świetle obowiązujących przepisów kwota długu 
JST na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów w danym 
roku budżetowym. Przyjęte rozwiązania, które będą miały zastosowanie przy przygotowaniu 
budżetów JST na 2014 r.52, polegają na wprowadzeniu mechanizmu ustalania indywidualnego 
wskaźnika zadłużenia dla jednostek samorządowych. Zgodnie z nowymi przepisami relacja rocz-
nej wartości spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć 
wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów 

48 Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wprowadziła bowiem odpowiednie zmiany w ustawie 
z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.u. z 2010 r., nr 101, poz. 649).
49 P. Kłosiewicz, R. Sieradzki, Krótka sprzedaż akcji. Wady i zalety oraz wykorzystanie tej techniki inwestycyjnej na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, e-Finanse, nr 2/2010, http://www.e-finanse.com/artykuly/147.pdf.
50 W 2008 r. grupa robocza przy GPW przygotowała polską wersję umowy ramowej pożyczek papierów wartościo-
wych na podstawie Global Securities Lending Agreement opracowanej przez International Securities Lenders 
Associations (ISLA).
51 Warunki, jakie musi spełniać osoba, aby została uznana za niezależnego członka komitetu, określa art. 59 ust. 3 
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania spra-
wozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.u. z 2009 r., nr 77, poz. 649).
52 Art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.u. 
z 2009 r., nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
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bieżących53, powiększonych o  wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 
o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Skutkiem wspomnianych zmian może być wzrost zadłu-
żenia JST z tytułu emisji obligacji komunalnych.

 Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Wspomniana nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany w ustawie o obrocie instrumentami 
finansowymi. Nowe przepisy umożliwiają bankom nabywanie i zbywanie obligacji emitowanych 
przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego bez konieczności uzyskiwania zezwolenia KNF 
na prowadzenie działalności maklerskiej. Wprowadzone rozwiązania zrównały w tym zakresie obli-
gacje BGK z obligacjami skarbowymi.

2.2. Działania Unii Europejskiej w zakresie regulacji sektora usług finansowych

Inicjatywy w zakresie regulacji sektora finansowego podejmowane na szczeblu unii Europej-
skiej w 2009 r. miały na celu przede wszystkim zwiększenie stopnia bezpieczeństwa, stabilności 
i przejrzystości systemu finansowego. W konsekwencji ma się to przyczynić do uchronienia gospo-
darki i obywateli uE przed ponownym wystąpieniem tak poważnego kryzysu, jak ten rozpoczęty 
w 2008 r. Dla realizacji tego celu uchwalono lub prowadzono prace nad szeregiem aktów prawnych 
dotyczących m.in. nowej architektury nadzoru finansowego w uE, wymogów kapitałowych dla 
banków, gwarantowania depozytów, agencji ratingowych i polityki wynagrodzeń w sektorze usług 
finansowych.

Jednocześnie dobiegała końca realizacja przedsięwzięć służących dalszej integracji rynku 
finansowego w uE, które zostały przedstawione w Białej Księdze Komisji Europejskiej w zakresie 
usług finansowych na lata 2005–201054. Ogólnymi celami nowych regulacji są: usuwanie barier 
w swobodnym przepływie kapitału, zwiększenie ochrony konsumentów usług finansowych oraz 
uproszczenie i zapewnienie spójności przepisów prawnych. W 2009 r. uchwalono ważne dyrektywy 
dotyczące wymogów ostrożnościowych wobec zakładów ubezpieczeń i reasekuracji (Solvency II) 
oraz działalności funduszy inwestycyjnych, a także poczyniono dalsze kroki w celu stworzenia jed-
nolitego obszaru płatności w euro.

Dobiegły również końca prace nad zapewnieniem zgodności przepisów krajowych państw 
członkowskich z wymogami dyrektyw uchwalonych w ramach Planu działania w zakresie usług 
finansowych55. Wszystkie dyrektywy uchwalone w ramach FSAP zostały wdrożone przez państwa 
członkowskie, w tym Polskę, do ustawodawstwa krajowego.

W niniejszym podrozdziale omówiono najważniejsze akty prawne uE z zakresu usług 
finansowych o  charakterze wiążącym (rozporządzenia, które obowiązują bezpośrednio we 
wszystkich państwach członkowskich uE, i dyrektywy, wiążące państwa w zakresie wyznaczo-
nego celu) oraz niewiążącym (zalecenia – wyrażające stanowisko danej instytucji w konkretnej 
sprawie). Opisane zostały również komunikaty Komisji Europejskiej, które nie są wiążące, ale sta-
nowią zwykle zapowiedź działań regulacyjnych na szczeblu uE. W związku z tym w rozdziale 
2.2.5, opisującym kierunki przyszłych działań regulacyjnych uE w zakresie sektora usług finan-
sowych, przedstawiono komunikaty dotyczące: nowej architektury nadzoru finansowego w uE, 
zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym, rynków instrumentów pochodnych, budowy 
jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) oraz detalicznych produktów inwestycyjnych ofe-
rowanych w pakietach.

53 Zgodnie z art. 235 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.u. z 2009 r., nr 157, 
poz. 1240) przez pojęcie dochodów bieżących należy rozumieć dochody budżetowe niebędące dochodami majątko-
wymi. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży 
majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
54 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.
55 Plan działania w zakresie usług finansowych (ang. Financial Services Action Plan – FSAP).
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Komunikaty mogą również zawierać pewne wskazówki lub wytyczne skierowane do państw 
członkowskich. W 2009 r. Komisja Europejska opublikowała trzy komunikaty o takim charakterze. 
Komunikaty dotyczące postępowania z aktywami o obniżonej wartości w sektorze bankowym oraz 
przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych w sektorze finansowym zostały 
opisane w rozdziale 2.2.2, omawiającym regulacje dotyczące sektora bankowego. Komunikat doty-
czący systemu wynagrodzeń w sektorze usług finansowych omówiono w rozdziale 2.2.1.

2.2.1. Regulacje mające wpływ na cały sektor usług finansowych

 Dyrektywa w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez 
instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich 
działalnością

Dyrektywa nr 2009/110/WE56 upraszcza obecne regulacje w zakresie podejmowania i pro-
wadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz wprowadza przepisy zapew-
niające odpowiedni nadzór ostrożnościowy nad ich działalnością. Powstaniu jednolitego rynku 
usług pieniądza elektronicznego w uE powinno sprzyjać ułatwienie opracowywania innowacji tech-
nologicznych, zapewniające dostęp do rynku nowym podmiotom oraz zwiększanie konkurencji 
pomiędzy uczestnikami rynku.

Dyrektywa doprecyzowuje i rozszerza zakres podmiotowy pojęcia pieniądza elektronicznego. 
Zgodnie z nowymi przepisami przez pieniądz elektroniczny należy rozumieć określoną wartość pie-
niężną stanowiącą prawo do roszczenia wobec emitenta, przechowywaną elektronicznie i emito-
waną w zamian za opłacone z góry środki pieniężne. Definicja ta obejmuje nie tylko wszystkie 
dostępne na rynku instrumenty płatnicze opłacone z góry, ale również takie instrumenty płatnicze, 
które mogą pojawić się w przyszłości. Takie rozwiązanie nie ogranicza możliwości tworzenia inno-
wacji technologicznych w zakresie usług płatniczych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego. 
Przepisy omawianej dyrektywy nie będą miały zastosowania do instrumentów płatniczych opłaco-
nych z góry, które można wykorzystać jedynie w ograniczony sposób (np. kart sklepowych, kart 
członkowskich, bonów usługowych).

Na mocy nowych przepisów szerzej zostały również określone rodzaje działalności instytucji 
pieniądza elektronicznego. Podmioty te zyskały możliwość prowadzenia innej działalności niż emi-
towanie pieniądza elektronicznego i wykonywanie czynności pokrewnych. Omawiana dyrektywa 
wprowadza zmianę do dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez insty-
tucje kredytowe57, polegającą na tym, że instytucje pieniądza elektronicznego nie będą zaliczane 
do instytucji kredytowych, lecz do instytucji finansowych. Konsekwencją tej zmiany będzie rozluź-
nienie reżimu nadzorczego wobec instytucji pieniądza elektronicznego. Ponadto dyrektywa znacz-
nie obniża minimalną wysokość kapitału założycielskiego dla instytucji pieniądza elektronicznego 
z obowiązującego dotąd 1 mln do 350 tys. euro. uzasadnieniem takich zmian jest zamiar dostoso-
wania (a docelowo włączenia) regulacji stosowanych wobec instytucji pieniądza elektronicznego 
do przepisów dyrektywy o usługach płatniczych58. Zdaniem Komisji należy jednak zachować pro-
porcję pomiędzy stosowanym systemem nadzoru ostrożnościowego a rzeczywistym ryzykiem zwią-
zanym z działalnością prowadzoną przez instytucje pieniądza elektronicznego.

Nowe przepisy dopuszczają możliwość wykupu przez konsumenta pieniądza elektronicznego 
w dowolnym czasie i według wartości nominalnej. Wykup powinien na ogół przysługiwać bezpłat-
nie. Dyrektywa szczegółowo określa sytuacje, w których posiadacz pieniądza elektronicznego może 
zostać obciążony dodatkową opłatą. Zmieniła się także dopuszczalna maksymalna kwota pieniądza 

56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmo-
wania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad 
ich działalnością, zmieniająca dyrektywy nr 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę nr 2000/46/WE 
(Dz.urz. uE L 267 z 2009 r., s. 7).
57 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.
58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatni-
czych w ramach rynku wewnętrznego.
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elektronicznego przechowywana na nośniku, która ma być każdorazowo akceptowana zamiast 
gotówki: wzrosła ze 150 tys. do 500 tys. euro. Zmiany te mają na celu zwiększenie zaufania konsu-
mentów do pieniądza elektronicznego.

Ze względu na zakres zmian dyrektywa uchyla w całości dotychczas obowiązującą dyrektywę 
o pieniądzu elektronicznym, która przestanie obowiązywać z dniem 30 kwietnia 2011 r. Do tego 
czasu kraje członkowskie powinny zakończyć działania związane z dostosowaniem wewnętrznego 
ustawodawstwa do postanowień nowej dyrektywy. Wdrożenie nowych przepisów do polskiego 
ustawodawstwa będzie wymagało nowelizacji ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych 
oraz ustawy Prawo bankowe.

 Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach 
płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę w sprawie 
uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów 
powiązanych i do wierzytelności kredytowych

Głównym celem wyżej wymienionej dyrektywy59 jest dostosowanie dyrektywy w sprawie 
zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Settlement 
Finality Directive – SFD)60 oraz dyrektywy w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finanso-
wych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (Financial Collate-
ral Directive – FCD)61 do zmian zachodzących na rynkach finansowych i nowych regulacji określa-
jących ich funkcjonowanie. Dyrektywa wprowadzi poprawkę w dyrektywie SFD w celu wyelimino-
wania niepewności co do statusu nocnych usług rozliczeniowych62. Poprawka ta zapewnia ochronę 
tego rodzaju usług na wypadek otwarcia postępowania upadłościowego wobec uczestnika systemu 
płatności i rozrachunku.

Najważniejsza poprawka wprowadzona do dyrektywy FCD ma związek ze wzrostem znacze-
nia wierzytelności kredytowych63, które są coraz częściej wykorzystywane jako zabezpieczenie 
transakcji na rynkach finansowych. W 2004 r. Rada Prezesów EBC zdecydowała o wprowadzeniu 
z dniem 1 stycznia 2007 r. wierzytelności kredytowych jako nowego typu zabezpieczeń kwalifiko-
wanych, które mogą służyć do zabezpieczania operacji kredytowych Eurosystemu. W niektórych 
państwach członkowskich wierzytelności kredytowe były wykorzystywane jako zabezpieczenie 
transakcji już wcześniej, jednak funkcjonowały w ramach różnych porządków prawnych. Aby stwo-
rzyć jednakowe warunki dla banków centralnych i pomóc w transgranicznym stosowaniu zabezpie-
czeń, dyrektywa nr 2009/44/WE ujednolica przepisy dotyczące wierzytelności kredytowych.

Termin wprowadzenia zapisów dyrektywy do porządku prawnego państw członkowskich 
upływa 31 grudnia 2010 r. W Polsce będzie się to wiązało z nowelizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 
2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności roz-
rachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach 
nadzoru nad tymi systemami oraz ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Rozporządzenie w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie

Celem rozporządzenia nr 924/200964 jest zastąpienie obowiązującego rozporządzenia nr 
2560/2001 w sprawie płatności transgranicznych w euro, tak by uwzględnić zmiany zachodzące na 
rynku finansowym, wzmocnić ochronę konsumentów oraz dostosować jego treść do dyrektywy 
w sprawie usług płatniczych z 2007 r. Zasadniczym elementem rozporządzenia nr 2560/2001 jest 

59 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywy w spra-
wie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz w sprawie uzgodnień 
dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych 
(Dz.urz. uE L 146 z 2009 r., s. 37).
60 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/26/WE z dnia 19 maja 1998 r. 
61 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/47/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. 
62 Od czasu przyjęcia dyrektywy SFD coraz więcej systemów wprowadza dni robocze, które rozpoczynają się 
bezpośrednio po zamknięciu dnia roboczego t – 1.
63 Zgodnie z definicją podaną w dyrektywie nr 2009/44/WE, wierzytelność kredytowa oznacza wierzytelności 
pieniężne wynikające z umowy, w której instytucja kredytowa udziela kredytu lub pożyczki.
64 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności 
transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie nr 2560/2001 (Dz.urz. uE L 266 z 2009 r., s. 11).
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zapis gwarantujący, że ponoszone przez konsumentów koszty płatności transgranicznej w euro nie 
mogą być wyższe od kosztów odpowiedniej płatności w euro dokonywanej w obrębie państwa człon-
kowskiego65. Zachowując ten zapis, rozporządzenie nr 924/2009 wprowadza następujące zmiany: 
rozszerza zasadę równych opłat dla płatności transgranicznych i odpowiednich płatności krajowych 
na polecenia zapłaty (wcześniej zasada ta dotyczyła krajowych instrumentów płatniczych oraz pole-
cenia przelewu SEPA), wprowadza tymczasowe zasady dotyczące wielostronnych opłat interchange66, 
dając środowisku bankowemu czas na wypracowanie długoterminowych rozwiązań w tym zakresie, 
stopniowo znosi wymogi w zakresie sprawozdawczości na potrzeby statystyki bilansu płatniczego, 
nałożone na dostawców usług płatniczych, i zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia 
procedur rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów związanych z przepisami rozporządzenia przez 
właściwe organy oraz w drodze pozasądowej. Rozporządzenie zawiera również postanowienia doty-
czące terminów, w których banki działające w uE powinny być zdolne do odbioru głównego polece-
nia zapłaty SEPA. Dla krajów strefy euro termin ten został wyznaczony na listopad 2010 r., natomiast 
dla krajów uE pozostających poza strefą euro – na listopad 2014 r. Rozporządzenie zaczęło obowią-
zywać bezpośrednio w porządku prawnym państw członkowskich od 1 listopada 2009 r.

Rozporządzenia dotyczące standardów rachunkowości

W 2009 r. Komisja Europejska uchwaliła kilkanaście rozporządzeń dotyczących standardów 
rachunkowości. Najważniejsze z tych rozporządzeń, z punktu widzenia sektora usług finansowych, 
przedstawiono w tabeli 2.2.1.

65 Rozporządzenie obejmuje polecenia przelewu, wypłaty gotówki z bankomatów oraz płatności elektroniczne 
(w tym płatności kartą) do kwoty 50 000 euro.
66 Opłata interchange pobierana jest przy każdej transakcji dokonanej kartą płatniczą przez dostawcę usług płatni-
czych płatnika od dostawcy usług płatniczych odbiorcy.

Tabela 2.2.1. Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące standardów rachunkowości 
uchwalone w 2009 r.

Nr i tytuł rozporządzenia Komisji Europejskiej Opis

53/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
MSR 32 i MSR 1

Wprowadzone zmiany określają, że niektóre instrumenty emitowane przez 
przedsiębiorstwa, dotąd klasyfikowane jako zobowiązania, mimo że ich cechy 
charakterystyczne przypominają udziały zwykłe, powinny być klasyfikowane jako 
instrumenty kapitałowe. W odniesieniu do tych instrumentów wymagane jest 
ujawnienie dodatkowych informacji, a do ich przekwalifikowania powinny mieć 
zastosowanie nowe przepisy.

69/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
zmian do MSSF 1 oraz do MSR 27

Zmiany do MSSF 1 pozwalają jednostce po raz pierwszy stosującej MSSF do 
sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych przyjąć jako zakładany koszt 
inwestycji w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej 
wartość godziwą na dzień przejścia jednostki na MSSF lub wartość bilansową 
inwestycji ustaloną na ten dzień zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie 
przyjętymi zasadami rachunkowości. Z MSR 27 została usunięta definicja „metody 
ceny nabycia”, w związku z czym inwestor jest obowiązany ujmować w swoim 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym jako dochód wszystkie dywidendy 
otrzymane od jednostki zależnej, jednostki współkontrolowanej lub stowarzyszonej, 
nawet gdy są wypłacane z rezerw z okresu przed nabyciem inwestycji.

70/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
zmian MSSF

Rozporządzenie zawiera 35 poprawek do istniejących MSR. Mają one dwojaki 
charakter. Część dotyczy prezentacji, ujmowania i wyceny instrumentów 
finansowych, natomiast inne wprowadzają zmiany w terminologii lub są to 
poprawki redakcyjne.

460/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
Interpretacji 16 IFRIC

Interpretacja 16 wyjaśnia, w jaki sposób stosować wymogi MSR 21 i MSR 39 
w przypadkach, gdy jednostka zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym 
wynikającym z jej udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą.

495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
MSSF 3

Zaktualizowany MSSF 3 określa zasady i wymogi dotyczące sposobu, w jaki – 
w przypadku połączenia jednostek – jednostka przejmująca ujmuje i wycenia 
w swoich sprawozdaniach finansowych poszczególne elementy (możliwe do 
zidentyfikowania nabyte aktywa, przejęte zobowiązania, udziały niekontrolujące 
oraz wartość firmy) związane z księgowym traktowaniem transakcji nabycia. 
Standard ten określa również, które informacje dotyczące tego rodzaju transakcji 
muszą zostać ujawnione.
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Zalecenie w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych

Celem zalecenia67 jest zachęcenie państw członkowskich do stosowania w  instytucjach 
finansowych polityki wynagrodzeń zgodnej z zasadami racjonalnego i efektywnego zarządzania 
ryzykiem. W zaleceniu KE przedstawiła reguły dotyczące struktury płac, opracowania i funkcjono-
wania polityki wynagrodzeń, ujawniania informacji na jej temat oraz procedury kontroli nadzor-

67 Zalecenie Komisji nr 2009/384/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług 
finansowych (Dz.urz. uE L 120 z 2009 r., s. 22).

494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
MSR 27

Zmiany w MSR 27 określają, w jakich okolicznościach jednostka ma obowiązek 
sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w jaki sposób jednostki 
dominujące mają obowiązek ujmować zmiany w ich udziale własnościowym 
w jednostkach zależnych oraz w jaki sposób straty jednostki zależnej należy 
przyporządkować udziałom kontrolującym i udziałom niekontrolującym.

824/2009 z dnia 9 września 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
MSR 39 oraz MSSF 7

Zaktualizowanie MSR 39 i MSSF 7 służy sprecyzowaniu daty wejścia w życie zmian 
do tych standardów wprowadzonych przez RMSR w dniu 13 października 2008 r. 
i określeniu rozwiązań przejściowych związanych z tymi zmianami.

839/2009 z dnia 15 września 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
MSR 39

Zmiany w MSR 39 wyjaśniają stosowanie rachunkowości zabezpieczeń 
w odniesieniu do inflacyjnej części instrumentów finansowych oraz do opcji 
wykorzystywanych jako instrumenty zabezpieczające.

1136/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
MSSF 1

Przekształcenie MSSF 1 ma na celu uproszczenie stosowania tego standardu 
i ułatwienie jego zmian w przyszłości. W MSSF 1 usunięto również pewne 
nieaktualne wytyczne dotyczące przejścia na stosowanie MSSF.

1142/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
Interpretacji 17 IFRIC

Interpretacja 17 IFRIC zawiera wyjaśnienia i wytyczne dotyczące ujmowania przez 
jednostkę wypłaty dywidendy w formie aktywów niegotówkowych.

1164/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
Interpretacji 18 IFRIC

Interpretacja 18 IFRIC zawiera wyjaśnienia i wytyczne dotyczące ujmowania 
przekazanych przez klientów składników rzeczowych aktywów trwałych, a także 
ujmowania środków pieniężnych przekazanych przez klientów w celu nabycia lub 
budowy składnika rzeczowych aktywów trwałych.

1165/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
MSSF 4 i MSSF 7

Zmiany w MSSF 4 i MSSF 7 mają na celu podniesienie wymogów w zakresie 
ujawniania informacji dotyczących wycen wartości godziwej oraz ryzyka płynności 
związanego z instrumentami finansowymi.

1171/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
Interpretacji 9 IFRIC oraz MSR 39

Przyjęte zmiany służą wyjaśnieniu traktowania pochodnych instrumentów 
finansowych wbudowanych w inne umowy w sytuacji, gdy hybrydowy składnik 
aktywów finansowych zostaje przekwalifikowany z kategorii aktywów finansowych 
wycenianych według wartości godziwej z efektem wyceny uwzględnianym 
w rachunku zysków i strat do innych kategorii instrumentów finansowych.

1293/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
MSR 32

Rozporządzenie precyzuje, w jaki sposób należy ujmować określone prawa poboru, 
gdy emitowane instrumenty finansowe są denominowane w walucie innej niż 
waluta emitenta. Jeżeli są one oferowane aktualnym udziałowcom emitenta 
w sposób proporcjonalny do ich udziałów w zamian za ustaloną ilość środków 
pieniężnych, powinny być klasyfikowane jako instrumenty kapitałowe również 
wtedy, gdy ich cena wykonania jest określona w walucie innej niż waluta emitenta.

Objaśnienie skrótów:

MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

IFRIC  –  International Financial Reporting Interpretations Committee (Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej

RMSR – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
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czej. Zasady te mają zastosowanie do wszystkich pracowników, których działalność zawodowa ma 
wpływ na profil ryzyka danej instytucji finansowej. Dotychczas obowiązujące zalecenia obejmo-
wały wyłącznie kwestie wynagrodzeń kadry zarządzającej. Przyjęte przez Komisję zalecenie 
powinno być stosowane wobec wszystkich podmiotów finansowych.

W omawianym dokumencie Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do stosowa-
nia następujących zasad:

•  W instytucjach finansowych należy wypracować odpowiednią równowagę pomiędzy 
wysokością wynagrodzenia stałego (zasadniczego) a wysokością wynagrodzenia zmien-
nego, obejmującego m.in. premie. Stały składnik wynagrodzenia powinien być odpowied-
nio wysoki, tak by dochody pracowników nie były uzależnione od wypłaty premii. Składnik 
zmienny wynagrodzenia powinien być natomiast ściśle powiązany z wynikami osiągnię-
tymi w długim okresie (w tym przypadku jest to kombinacja oceny wyników osiągniętych 
przez pracownika, daną jednostkę operacyjną oraz całe przedsiębiorstwo). Jego wypłata 
powinna być odroczona, co pozwoli na uwzględnienie ryzyka zmienności wyników stano-
wiących podstawę obliczania wysokości premii.

•  Podmioty finansowe powinny mieć możliwość zażądania zwrotu wynagrodzenia zmien-
nego wypłaconego na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

•  Polityka wynagrodzeń powinna być prowadzona w sposób przejrzysty i jasny, być odpo-
wiednio udokumentowana oraz przeciwdziałać występowaniu konfliktu interesu.

•  Podmioty finansowe powinny w jasny i zrozumiały sposób ujawniać wszystkim zaintere-
sowanym podmiotom istotne informacje dotyczące polityki wynagrodzeń.

•  Stosowanie zasad odpowiedniej polityki wynagrodzeń powinno być wzmocnione przez 
prowadzenie kontroli nadzorczej na poziomie krajowym. Przy ocenie danego podmiotu 
organ nadzorczy powinien jednak uwzględniać charakter i skalę instytucji finansowej oraz 
złożoność prowadzonej przez nią działalności. Wielkość organizacji, jej charakter, zakres 
i złożoność prowadzonej działalności decydują o tym, jaki poziom ryzyka jest ona w stanie 
zaakceptować. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze i sposobie stosowania zasad 
dotyczących wynagrodzeń, które będą inne w przypadku instytucji kredytowych i zakła-
dów ubezpieczeń.

 Zalecenie Komisji uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE 
w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku 
regulowanym

Omawiany dokument68 uzupełnia reguły zawarte w zaleceniach KE nr 2004/913/WE69 
i 2005/162/WE70 w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku 
regulowanym. Wydanie zalecenia ma na celu zachęcenie tych instytucji do stosowania takiej 
polityki wynagrodzeń, która wzmocniłaby związek miedzy płacą a  wynikami spółki oraz 
zapewniałaby zgodność wynagrodzenia kadr zarządzających z jej interesem średnio- i długo-
terminowym. W  tym celu KE proponuje wprowadzenie dodatkowych reguł dotyczących 
struktury wynagrodzeń dyrektorów, procedury ustalania ich wynagrodzeń oraz nadzoru nad 
tą procedurą.

W odniesieniu do struktury polityki wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na 
rynku regulowanym powinny być stosowane zalecenia KE w sprawie polityki wynagrodzeń 
w sektorze usług finansowych. W przypadku dyrektorów takich spółek dodatkowemu ograni-
czeniu miałyby jednak podlegać odprawy wypłacane z tytułu rozwiązania umowy o pracę. 

68 Zalecenie Komisji nr 2009/385/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia nr 2004/913/WE i 2005/162/
WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.urz. uE L 120 
z 2009 r., s. 28).
69 Zalecenie Komisji Europejskiej nr 2004/913/WE z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego 
systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie.
70 Zalecenie Komisji Europejskiej nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonaw-
czych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
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Zdaniem Komisji należy ograniczyć je do z góry określonej kwoty i okresu wypowiedzenia oraz 
zakazać ich wypłacania w przypadku osiągania niezadowalających wyników pracy.

W omawianym dokumencie KE zachęca również państwa członkowskie do uregulowania 
systemów wynagradzania dyrektorów akcjami lub opcjami na akcje. System ten powinien przede 
wszystkim uwzględniać wyniki pracy osiągane przez daną osobę oraz długoterminowe wyniki 
wypracowane przez całą instytucję. KE wskazuje m.in. na konieczność określenia minimalnego 
okresu nabywania uprawnień do akcji i opcji na akcje oraz konieczność utrzymania przez dyrekto-
rów pewnej części akcji do zakończenia pełnienia swej funkcji.

Omawiając procedury ustalania wynagrodzeń dyrektorów, Komisja zaleca wzmocnienie 
nadzoru akcjonariuszy nad polityką wynagrodzeń. Dla usprawnienia dokonywanej przez akcjona-
riuszy oceny polityki wynagrodzeń konieczne będzie m.in. rozszerzenie wymogów dotyczących 
ujawniania informacji na temat struktury wynagrodzeń w spółce. Należy również zachęcać akcjo-
nariuszy do uczestnictwa w  walnych zgromadzeniach i  racjonalnego korzystania przez nich 
z prawa głosu w sprawie wynagrodzeń dyrektorów. W ten sposób zwiększy się ich odpowiedzial-
ność za stosowaną w spółce politykę wynagrodzeń. W celu ograniczenia konfliktów interesów 
dyrektorzy niewykonawczy w ramach swojego wynagrodzenia nie powinni otrzymywać opcji na 
akcje spółki, w której są zatrudnieni.

Ważną rolę w prowadzeniu racjonalnej polityki wynagrodzenia powinna odgrywać w spółce 
komisja ds. wynagrodzeń. Proponowane w zaleceniu zasady mają na celu wzmocnienie roli i funk-
cjonowania tej komisji przez: zmianę składu osobowego komisji (co najmniej jeden z członków 
komisji powinien mieć wystarczającą wiedzę ekspercką z dziedziny polityki wynagrodzeń), zobo-
wiązanie członków komisji do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach spółki, podczas których 
omawiane są kwestie wynagrodzeń, oraz unikanie konfliktu interesów związanego z konsultan-
tami ds. wynagrodzeń (unikanie sytuacji, w których konsultanci doradzający komisji ds. wynagro-
dzeń doradzają również innym organom spółki).

Komisja Europejska skierowała zalecenie do państw członkowskich, zachęcając do wprowa-
dzenia go do krajowych porządków prawnych do końca 2009 r.

 Komunikat uzupełniający zalecenie Komisji w sprawie systemu wynagrodzeń 
dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz zalecenie Komisji 
w sprawie wynagrodzeń w sektorze usług finansowych

Niewłaściwa polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym została uznana za jeden 
z ważniejszych czynników, które przyczyniły się do zaburzeń na światowych rynkach finanso-
wych w latach 2007–2009. Z tego względu KE przyjęła 30 kwietnia 2009 r. zalecenia w spra-
wie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz poli-
tyki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych. W komunikacie towarzyszącym tym zalece-
niom71 Komisja zapowiedziała, że kolejnym krokiem będzie przedstawienie rozwiązań legisla-
cyjnych w  sprawie objęcia systemów wynagrodzeń zakresem kompetencji nadzoru 
ostrożnościowego.

Priorytetem Komisji jest przyjęcie rozwiązań regulacyjnych w odniesieniu do sektora banko-
wego, w tym bankowości inwestycyjnej. W tym celu Komisja dokona przeglądu dyrektywy w spra-
wie wymogów kapitałowych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. W dalszym etapie Komi-
sja przeanalizuje możliwość podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych również w odniesieniu 
do innych sektorów finansowych (np. ubezpieczeń). Do tego czasu zalecenie w sprawie polityki 
wynagrodzeń w sektorze usług finansowych może dostarczyć wytycznych w sprawie zasad, które 
należy stosować w tych sektorach.

71 Komunikat Komisji uzupełniający zalecenie Komisji uzupełniający zalecenia nr 2004/913/WE i 2005/162/WE 
w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz zalecenie Komisji 
w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych, Bruksela 2009, Komisja Wspólnot Europejskich, 
KOM(2009) 211.
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2.2.2. Regulacje dotyczące sektora usług bankowych

Dyrektywa w sprawie systemów gwarancji depozytów

Nowelizacja przepisów dotyczących systemów gwarancji depozytów wprowadzona w dyrek-
tywie nr 2009/14/WE72 zobowiązuje państwa członkowskie do podniesienia z dniem 30 czerwca 
2009 r. minimalnego poziomu gwarancji dla wszystkich depozytów objętych systemem gwarancji 
z obowiązujących 20 000 euro do 50 000 euro. Docelowo od 1 stycznia 2011 r. minimalny poziom 
gwarancji w odniesieniu do sumy depozytów każdego z deponentów powinien wynosić 100 000 
euro. Dodatkowo nowe przepisy znoszą możliwość stosowania koasekuracji. Obowiązujące wcze-
śniej przepisy dopuszczały fakultatywny udział własny deponentów do wysokości 10%.

Kolejną ważną zmianą jest znaczne skrócenie terminu wypłaty środków gwarantowanych, jak 
również okresu, o który w warunkach nadzwyczajnych termin ten może być wydłużony. Obecnie 
obowiązujący trzymiesięczny termin wypłaty środków gwarantowanych, który w określonych 
warunkach można było przedłużyć o kolejnych sześć miesięcy, został skrócony do 20 dni roboczych 
z możliwością przedłużenia o 10 dni roboczych. Jednocześnie zmniejszono przedział czasowy, 
w którym właściwe organy powinny podjąć decyzję w sprawie uznania instytucji kredytowej za nie-
wypłacalną – z obowiązujących dotychczas 21 dni do 5 dni roboczych. Najpóźniej do 16 marca 
2011 r. Komisja Europejska powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport na 
temat procedur wypłaty środków gwarantowanych. Jednocześnie oceniona będzie możliwość dal-
szego skrócenia terminu wypłaty środków gwarantowanych do 10 dni roboczych.

Zgodnie z zapisami dyrektywy nr 2009/14/WE okres dostosowania ustawodawstwa krajo-
wego do nowych przepisów upłynął 30 czerwca 2009 r. Jednak część przepisów, w tym przepisy 
dotyczące skrócenia terminu wypłat środków gwarantowanych, państwa członkowskie powinny 
wdrożyć do końca 2010 r. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie zaufania deponentów do 
instytucji kredytowych oraz zwiększenie stabilności sektora bankowego.

 Dyrektywa zmieniająca dyrektywy w odniesieniu do banków powiązanych 
z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych 
ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji 
kryzysowej (CRD II)

Dyrektywa nr 2009/111/WE73 wprowadza zmiany do regulacji w sprawie wymogów kapita-
łowych (CRD) – obejmującej dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez 
instytucje kredytowe74 oraz adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i  instytucji kredyto-
wych75. Większości zmian dokonano w ramach okresowego przeglądu przepisów CRD, natomiast 
pozostałe wprowadzono w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy, m.in. rozszerzając zakres 
współpracy nadzorców z krajów macierzystych i krajów goszczących, co ma zwiększać stabilność 
finansową.

Jednym z  istotniejszych obszarów regulacyjnych CRD, do których omawiany dokument 
wprowadza zmiany, jest nadzór nad transgranicznymi grupami bankowymi. Nowe przepisy 
wzmacniają nadzór ostrożnościowy nad transgranicznymi grupami bankowymi przez formalne 
ustanowienie kolegiów nadzorczych dla tych grup. Kolegia nadzorcze obejmują nadzorców z kraju 
macierzystego, w którym siedzibę ma podmiot dominujący transgranicznej grupy finansowej, 
i krajów goszczących podmioty zależne działające w ramach tej grupy. Kolegia takie działały od 

72 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 
nr 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty 
(Dz. urz. uE L 68 z 2009 r., s. 3).
73 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy 
nr 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, 
niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji 
kryzysowej (Dz.urz. uE L302 z 2009 r., s. 97).
74 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe. 
75 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/49/WE w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyj-
nych i instytucji kredytowych. 
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kilku lat w sposób nieformalny w odniesieniu do niektórych grup finansowych. Kolegiom mają 
zostać przekazane kompetencje do podejmowania wspólnych decyzji dotyczących oceny ryzyka 
i określenia dodatkowych wymogów kapitałowych grupy bankowej. Będą one kierowane przez 
nadzorcę konsolidującego (właściwy organ nadzoru państwa członkowskiego, w którym siedzibę 
ma instytucja kredytowa dominująca w ramach grupy).

Omawiana dyrektywa wprowadza przepisy, na mocy których ma nastąpić rozszerzenie 
współpracy nadzorcy macierzystego banku z nadzorcą kraju goszczącego jego oddział przez okre-
ślenie kryteriów i procedury uznania takiego oddziału za systemowo ważny. Zgodnie z definicją 
wprowadzoną na mocy przepisów omawianej dyrektywy za systemowo ważny oddział instytucji 
kredytowej można uznać taki oddział, który spełnia jeden z następujących warunków: jego udział 
w rynku państwa goszczącego mierzony wartością zgromadzonych depozytów przekracza 2%, 
zawieszenie lub zamknięcie jego działalności może mieć wpływ na płynność rynkową oraz na sys-
temy płatnicze, rozrachunkowe i rozliczeniowe państwa goszczącego, wyróżnia się wielkością oraz 
liczbą klientów w całym systemie bankowym lub finansowym państwa goszczącego.

Wśród innych ważnych zmian należy wymienić:

•  Wprowadzenie do unijnego ustawodawstwa kryteriów dopuszczalności oraz limitów włą-
czania niektórych rodzajów hybrydowych instrumentów kapitałowych76 do funduszy wła-
snych podstawowych, służących bankom do pokrycia strat wynikających z ich normalnej 
działalności.

•  Zharmonizowanie przepisów dotyczących monitorowania i kontroli dużych ekspozycji oraz 
uproszczenie obowiązujących dotychczas zasad m.in. przez ograniczenie wymogów spra-
wozdawczości oraz ujednolicenie struktury limitów stosowanych wobec tych ekspozycji do 
poziomu 25% funduszy własnych banków. Zgodnie z  nowymi przepisami ekspozycja 
wobec instytucji finansowej lub grupy kapitałowej, w której skład wchodzi instytucja finan-
sowa, nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku lub kwoty 150 mln euro, 
w zależności od tego, która z tych wielkości będzie większa.

•  Wyeliminowanie potencjalnego konfliktu interesów miedzy przedsiębiorstwami, które 
w procesie sekurytyzacji emitują zbywalne papiery wartościowe i inne instrumenty finan-
sowe (jednostkami inicjującymi lub sponsorującymi), a przedsiębiorstwami inwestującymi 
w te instrumenty (inwestorami). Na mocy nowych przepisów instytucje kredytowe zostały 
zobowiązane do ujawniania oraz monitorowania instrumentów bazowych stosowanych 
w transakcjach sekurytyzacji. Dyrektywa wprowadza również wymóg zachowania przez 
instytucje finansowe co najmniej 5% wartości nominalnej sekurytyzowanych ekspozycji.

•  Zharmonizowanie na szczeblu unijnym obowiązków w zakresie sprawozdawczości finan-
sowej (co ma nastąpić w 2012 r.), polegające m.in. na ustaleniu jednolitych wymogów 
dotyczących formatu sprawozdawczości finansowej i ostrożnościowej oraz częstotliwości 
i terminów składania sprawozdań.

•  Wprowadzenie zasad dotyczących zarządzania ryzykiem utraty płynności, w szczególności 
utworzenia rezerw aktywów płynnych, testów warunków skrajnych oraz planów awaryjnych.

Dyrektywa powinna być wdrożona do ustawodawstwa krajowego do końca 2010 r. W Polsce 
będzie się to wiązało m.in. z nowelizacją ustawy Prawo bankowe.

 Komunikat w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości 
w sektorze bankowym UE

W komunikacie w sprawie aktywów o obniżonej wartości77 Komisja szczegółowo określiła 
sposób oceny udzielanej bankom pomocy państwa związanej z tymi aktywami. Pomoc taka musi 

76 Hybrydowe instrumenty kapitałowe to instrumenty finansowe o bardzo długim okresie zapadalności, które łączą 
w sobie cechy papierów udziałowych (akcji) i instrumentów dłużnych.
77 Komunikat Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości w sektorze bankowym UE, Bruksela 
2009, Komisja Wspólnot Europejskich (Dz.urz. uE C 72/01 z 2009 r., s. 1).
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być przede wszystkim zgodna z regułami dotyczącymi udzielania pomocy przez państwo zawar-
tymi w Traktacie o funkcjonowaniu unii Europejskiej78. Podstawą wskazówek Komisji są zasady 
przejrzystości, pełnego ujawniania informacji, zrównoważonego podziału obciążeń pomiędzy 
państwem członkowskim a beneficjentem oraz rozważnej wyceny aktywów opartej na ich real-
nej wartości ekonomicznej. Komisja wyjaśnia, w jaki sposób – w sytuacji trwającego kryzysu 
finansowego – należy stosować zasady pomocy publicznej, aby zagwarantować równe trakto-
wanie instytucji finansowych działających na wspólnym rynku oraz zapobiegać nadmiernym 
zakłóceniom konkurencji79.

Zgodnie z przedstawioną w komunikacie procedurą pomocy publicznej państwa człon-
kowskie, zgłaszając środki pomocy udzielanej bankom, będą musiały dostarczyć Komisji szcze-
gółowe informacje, które mogą mieć znaczenie dla oceny tych środków. Informacje te powinny 
zostać przekazane przed interwencją państwa i uwzględniać niezależne ekspertyzy wykonane 
przez osoby trzecie. Komisja będzie wydawać zezwolenie na zastosowanie pomocy na sześć mie-
sięcy. udzielenie pomocy publicznej będzie jednak uzależnione od zobowiązania się beneficjenta 
do przedłożenia planu restrukturyzacji lub oceny rentowności w ciągu trzech miesięcy od przy-
stąpienia do programu pomocy. Państwa członkowskie muszą ponadto co sześć miesięcy skła-
dać Komisji sprawozdanie w  sprawie funkcjonowania programów pomocy oraz postępów 
w zakresie planów restrukturyzacji banków. Jeżeli państwo członkowskie jest już objęte obo-
wiązkiem składania sprawozdań w związku ze stosowaniem innych form pomocy wobec ban-
ków, takie sprawozdanie powinno zostać uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące środ-
ków pomocy udzielanej bankom, związanej z aktywami o obniżonej wartości, oraz planów 
restrukturyzacji banków.

Bezpośrednim celem udzielenia przez państwo pomocy bankom jest zapewnienie stabil-
ności systemu finansowego i podtrzymanie akcji kredytowej. Komisja zwraca przy tym szcze-
gólną uwagę na konieczność uwzględniania również celów średnio- i długoterminowych, takich 
jak konieczność przywrócenia rentowności w sektorze bankowym oraz zapewnienie bezpieczeń-
stwa finansów publicznych. Według Komisji sytuacja finansów publicznych powinna być jednym 
z najważniejszych czynników, które poszczególne państwa członkowskie będą brały pod uwagę 
przy wyborze mechanizmu zarządzania aktywami o  obniżonej wartości. Komisja wyróżnia 
zasadniczo dwa podejścia do zarządzania tymi aktywami. Pierwsze polega na wyksięgowaniu 
składników aktywów o obniżonej wartości i usunięciu ich z bilansu banku. Wyróżnia się kilka 
wariantów takiego podejścia. Dla każdego banku można np. utworzyć spółkę zarządzającą akty-
wami, a aktywa o obniżonej wartości przenieść do tego podmiotu. W takim wypadku tymi akty-
wami zarządzałby nadal bank lub oddzielny podmiot, a państwo mogłoby pokryć część strat 
poniesionych przez bank. Innym rozwiązaniem jest powołanie przez państwo niezależnej insty-
tucji, której zadaniem byłoby skupowanie aktywów o obniżonej wartości od poszczególnych 
banków lub w ramach całego sektora bankowego. Takie podejście mogłoby uwzględniać wcze-
śniejszą nacjonalizację, w ramach której państwo najpierw przejmuje kontrolę nad niektórymi 
lub wszystkimi bankami w sektorze, a następnie oddziela „złe” aktywa od „dobrych”. Innym 
wyróżnionym przez Komisję sposobem udzielania bankom pomocy związanej z  aktywami 
o obniżonej wartości jest system ubezpieczeń aktywów. Polega on na tym, że aktywa o obniżo-
nej wartości są utrzymane w bilansie banków, którym państwo gwarantuje wyrównanie niektó-
rych lub wszystkich strat. Komisja Europejska sugeruje państwom członkowskim stosowanie 
rozwiązania mieszanego, polegającego na wydzieleniu z bilansów banków „złych” aktywów 
i przeniesieniu ich do odrębnych jednostek organizacyjnych (w ramach struktur bankowych lub 
poza nimi), które będą korzystały z gwarancji państwa.

78 Traktat o Funkcjonowaniu unii Europejskiej (Dz.urz. uE C 83 z 2010, s. 47).
79 Zasady stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa do wszelkich środków pomocy dla banków w związku 
ze światowym kryzysem finansowym zostały określone w komunikacie Komisji – Zastosowanie zasad pomocy państwa 
do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finanso-
wego (Dz.urz. uE C 270 z 2008 r., s. 9). W celu dostarczenia bardziej szczegółowych wskazówek dotyczących oceny 
środków służących dokapitalizowaniu banków Komisja przyjęła komunikat – Dokapitalizowanie instytucji finansowych 
w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabez-
pieczające przed nadmiernym zakłóceniem konkurencji (Dz.urz. uE C 10 z 2009 r., s. 2).
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 Komunikat w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków 
restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu 
zgodnie z regułami pomocy państwa

W komunikacie80 przyjętym 22 lipca 2009 r. Komisja szczegółowo określiła, w jaki sposób 
będzie oceniać pomoc państw członkowskich służącą restrukturyzacji banków w czasie trwania kry-
zysu finansowego. Przyjęte przez Komisję wskazówki nie zmieniają podstawowych zasad zawartych 
w wytycznych uE w sprawie pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przed-
siębiorstw, lecz jedynie dostosowują je do nadzwyczajnych warunków związanych z kryzysem finan-
sowym. Zasady te przewidują, że pomoc służąca restrukturyzacji każdorazowo powinna prowadzić 
do przywrócenia długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa bez wsparcia państwa. W przy-
padku udzielania pomocy publicznej bankowi państwo członkowskie powinno przedstawić plan 
odzyskania przez niego rentowności (w przypadku banku będącego w dobrej kondycji, którego trud-
ności wynikają wyłącznie z warunków rynkowych, ograniczonego dostępu do płynności) lub plan 
jego restrukturyzacji (w przypadku banku mającego problemy). Kryteria i szczególne okoliczności 
powodujące obowiązek przedłożenia planu restrukturyzacji (w kontekście obecnego kryzysu finan-
sowego) Komisja wyjaśniła we wspomnianych komunikatach: komunikacie bankowym, komunikacie 
o dokapitalizowaniu i komunikacie w sprawie aktywów o obniżonej wartości. Komunikat o restruk-
turyzacji zawiera natomiast szczegółowe wskazówki na temat tego, w jaki sposób w planach restruk-
turyzacji należy odnieść się do długoterminowej rentowności, podziału obciążeń pomiędzy bankiem, 
jego akcjonariuszami a państwem oraz zakłóceń konkurencji spowodowanych pomocą.

Zgodnie z przyjętym komunikatem plan restrukturyzacji powinien zawierać dokładną diagnozę 
problemów danego banku. Należy przede wszystkim podać przyczyny obecnych problemów banku, 
jego słabe strony oraz wyjaśnić, jak proponowane środki restrukturyzacji pomogą w rozwiązaniu tych 
problemów. W celu opracowania strategii pozwalającej na odzyskanie rentowności banki będą 
musiały przeprowadzić tzw. testy warunków skrajnych. Podstawą takich testów powinny być parame-
try, które byłyby w jak największym stopniu oparte na odpowiednich metodykach uzgodnionych na 
poziomie uE. Zgłoszenie każdego planu restrukturyzacji powinno zawierać jego porównanie z innymi 
opcjami działania, takimi jak podział lub przejęcie banku przez inną instytucję finansową. Jeżeli nie 
ma możliwości odzyskania przez bank długoterminowej rentowności, każdorazowo należy rozważyć 
jego kontrolowaną likwidację lub sprzedaż w drodze aukcji. W celu kontroli realizacji planu restruktu-
ryzacji Komisja będzie wymagała regularnych sprawozdań. Pierwsze takie sprawozdanie powinno 
wpłynąć do Komisji nie później niż po upływie sześciu miesięcy od udzielenia bankowi pomocy.

W swym komunikacie Komisja wyraźnie wskazuje, że banki będące beneficjentami pomocy 
publicznej oraz ich właściciele powinni ponosić odpowiedzialność za swoje zachowania w przeszło-
ści. Z tego powodu wkład własny banku i jego akcjonariuszy w restrukturyzację powinien być jak 
największy. Według Komisji pozwoli to zmniejszyć pokusę nadużycia oraz stworzyć właściwe 
zachęty dla banku na przyszłość, a tym samym zmniejszyć ryzyko zaburzeń konkurencji. Dla ogra-
niczenia zakłóceń konkurencji na wspólnym rynku istotna jest również wysokość wynagrodzenia, 
które powinno otrzymać państwo za udzieloną pomoc. Jeżeli z powodu warunków panujących na 
rynku wprowadzenie podziału obciążeń nie jest możliwe natychmiast, kwestię tę należy uwzględnić 
na późniejszym etapie restrukturyzacji.

Zdaniem Komisji pomoc państwa w formie sztucznego utrzymywania pozycji rynkowej bene-
ficjentów podtrzymuje istniejące zakłócenia konkurencji wywołane nieodpowiednimi, zbyt ryzy-
kownymi zachowaniami banków w przeszłości. Może także negatywnie wpływać na wspólny rynek 
przez przerzucanie nadmiernych obciążeń na inne państwa członkowskie oraz tworzenie barier 
wejścia na rynek, zniechęcając do prowadzenia działalności transgranicznej. Komisja przedstawiła 
w  komunikacie możliwe dostosowania pozwalające ograniczyć negatywne skutki udzielania 
pomocy bankom, np. w postaci wydzielenia części przedsiębiorstwa i jej zbycia, wprowadzenia 
ograniczeń w zakresie zakupu konkurencyjnych przedsiębiorstw lub agresywnej polityki cenowej.

80 Komunikat Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sek-
torze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa, Bruksela 2009, Komisja Wspólnot Europejskich 
(Dz.urz. uE C 195/04 z 2009 r., s. 9).
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2.2.3. Regulacje dotyczące rynku kapitałowego

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

uchwalenie dyrektywy nr 2009/65/WE81 miało na celu stworzenie jednolitego aktu, zawie-
rającego zmiany wprowadzane do dyrektywy uCITS od 1985 r.82 oraz wprowadzenie środków 
zapowiedzianych w Białej Księdze z 2006 r.83 w formie konkretnych przepisów prawnych. Dzięki 
kodyfikacji przepisy zawarte w poprzednich dyrektywach oraz zmiany wynikające z niedostatków 
dotychczasowych rozwiązań znalazły się w nowym, jednolitym akcie prawnym.

Nowe przepisy zawarte w dyrektywie dotyczą następujących obszarów:

•  Informacje dla inwestorów. Dotychczas stosowany dokument informacyjny (uproszczony 
prospekt informacyjny) zostanie zastąpiony przez dokument nazywany kluczową informa-
cją dla inwestorów. Dyrektywa określa, że powinien on być napisany zwięźle, bez użycia 
języka specjalistycznego i w jednolitym formacie. Dokument ma dostarczać informacji doty-
czących polityki i celów inwestycyjnych danego funduszu uCITS, dotychczasowych wyni-
ków, kosztów i opłat oraz profilu ryzyka i stopy zwrotu z inwestycji.

•  Łączenie funduszy. Możliwe będzie połączenie funduszy, niezależnie od miejsca ich reje-
stracji. Dwa fundusze (lub więcej) będą mogły przenieść swoje aktywa i zobowiązania do 
istniejącego lub nowo zakładanego funduszu, zarejestrowanego w dowolnym kraju uE.

•  Powiadomienie o transgranicznym wprowadzeniu do obrotu. Procedura powiadamiania się 
przez państwa członkowskie o uznaniu tworzonych funduszy zostanie znacznie uprosz-
czona, a czas skrócony. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami fundusz zarejestrowany w jed-
nym kraju powiadomi najpierw organy nadzorcze w tym kraju, które następnie przekażą 
informację nadzorcom w innych państwach. Po przekazaniu określonych dokumentów 
organy nadzoru macierzystego niezwłocznie powiadomią fundusz o ich przekazaniu. Jed-
nostki funduszu będą mogły być oferowane w goszczącym państwie członkowskim od 
daty tego powiadomienia. Kluczowa informacja dla inwestorów będzie musiała być prze-
tłumaczona na języki lokalne, podczas gdy wszystkie inne dokumenty mogą pozostać jedy-
nie w języku angielskim.

•  Spółki zarządzające funduszami. Spółka zarządzająca funduszami uCITS, mająca zezwole-
nie na działalność wydane przez jej macierzyste państwo, będzie mogła zarządzać fundu-
szami zarejestrowanymi w innych krajach uE. Będą wówczas stosowane przepisy macierzy-
stego państwa członkowskiego dotyczące założenia i funkcjonowania funduszy uCITS, 
natomiast państwo goszczące fundusz zarządzany przez spółkę z innego państwa człon-
kowskiego może wymagać przedstawienia informacji niezbędnych do monitorowania prze-
strzegania przez spółkę przepisów tego państwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz postępowania z należytą fachowością, dbałością i starannością, w naj-
lepszym interesie funduszy uCITS, którymi spółka zarządza.

•  Inwestowanie aktywów w inny fundusz uCITS. Możliwe będzie inwestowanie aktywów 
jednego funduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu uCITS według modelu fun-
duszy podstawowych i powiązanych (ang. master-feeder). Przepisy dyrektywy określają, że 

81 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepi-
sów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (uCITS) (Dz.urz. uE L 302 z 2009 r., s. 32).
82 Pierwszym aktem prawnym regulującym działalność przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (uCITS) była dyrektywa nr 85/611/EWG. Dyrektywa nr 2001/108 (tzw. uCITS II lub Product 
Directive) rozszerzyła katalog aktywów, w które fundusze uCITS mogą inwestować, oraz zmodyfikowała zasady pro-
wadzenia polityki inwestycyjnej tych funduszy. Z kolei dyrektywa nr 2001/107/WE (tzw. uCITS III lub Management 
Directive) wprowadziła nowe zasady dotyczące funkcjonowania spółek zarządzających funduszami uCITS oraz usys-
tematyzowała obowiązki informacyjne funduszy, wprowadzając m.in. obowiązek sporządzania uproszczonych pro-
spektów. Wspólnie dyrektywy te tworzą aktualne środowisko prawne, w którym funkcjonują fundusze uCITS.
83 Biała Księga w sprawie ulepszenia ram prawnych wspólnego rynku dla funduszy inwestycyjnych – KOM(2006) 686.
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fundusz powiązany uCITS (feeder) jest funduszem typu uCITS lub jego subfunduszem, któ-
remu udzielono zgody na zainwestowanie co najmniej 85% aktywów w jednostki uczest-
nictwa funduszu podstawowego (master). Pozostałą część aktywów takiego funduszu 
powinny stanowić pomocnicze aktywa płynne. Wykorzystywanie takiego modelu funduszy 
podstawowych i powiązanych ma umożliwić zwiększenie efektywności polityki inwestycyj-
nej funduszy uCITS.

•  Współpraca organów nadzoru. Właściwe organy państw członkowskich będą współpraco-
wać ze sobą w wykonywaniu obowiązków nadzorczych powierzonych im na mocy dyrek-
tywy lub prawa krajowego.

Zakłada się, że dyrektywa przyczyni się do zwiększenia elastyczności organizacji i funkcjonowa-
nia funduszy uCITS. uproszczone procedury powinny stworzyć nowe możliwości prowadzenia działal-
ności, a także poprawić konkurencyjność sektora funduszy inwestycyjnych. Bardziej zintegrowany rynek 
funduszy inwestycyjnych ma zapewnić europejskim inwestorom większy wybór oraz łatwiejszy dostęp 
do instrumentów finansowych oferowanych przez fundusze. Państwa członkowskie mają czas do 
1 lipca 2011 r. na przeniesienie zapisów dyrektywy do krajowych porządków prawnych. W Polsce ozna-
cza to konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian do ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych

uchwalenie rozporządzenia WE nr 1060/200984 było następstwem fali krytyki kierowanej 
wobec agencji ratingowych85, które w powszechnej opinii przyczyniły się do wystąpienia kryzysu na 
rynkach finansowych. uważa się, że agencje ratingowe nie odzwierciedliły wystarczająco wcześnie 
pogarszających się warunków rynkowych w swoich modelach oceny ryzyka kredytowego i nie dosto-
sowały na czas swoich ratingów w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys. Biorąc pod uwagę, że 
działalność agencji ratingowych była regulowana w bardzo ograniczonym zakresie na szczeblu uE86, 
a większość państw członkowskich nie reguluje ich działalności, Komisja Europejska uznała za 
konieczne wprowadzenie zasad gwarantujących, że wszystkie ratingi kredytowe wydane przez agen-
cje ratingowe zarejestrowane w uE będą miały odpowiednią jakość, a działalność tych agencji będzie 
podlegać rygorystycznym wymogom.

Jednym z wymogów zapisanych w rozporządzeniu jest obowiązek rejestracji, który dotyczy 
agencji ujawniających publicznie swoje ratingi kredytowe lub rozpowszechniających je w drodze 
subskrypcji. Zgodnie z wprowadzonym rozwiązaniem agencja będzie składała wniosek o rejestrację 
do Komitetu Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR), który przekaże 
kopię wniosku właściwym organom wszystkich państw członkowskich i udzieli porady organowi 

84 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratin-
gowych (Dz.urz. uE L 302 z 2009 r., s. 1).
85 Agencje ratingowe odgrywają istotną rolę na globalnych rynkach papierów wartościowych i w sektorach banko-
wych, ponieważ ich ratingi kredytowe są wykorzystywane przez inwestorów, kredytobiorców, emitentów i rządy 
w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych. Instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, zakłady 
ubezpieczeń, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uCITS) i fundusze eme-
rytalne mogą wykorzystywać ratingi kredytowe jako punkt odniesienia do obliczania swoich wymogów kapitałowych 
na potrzeby wypłacalności lub do wyznaczania ryzyka swojej działalności inwestycyjnej. Ratingi kredytowe mają zatem 
istotny wpływ na funkcjonowanie rynków oraz na zaufanie inwestorów i konsumentów. 
86 W wąskim zakresie agencje ratingowe podlegają zapisom dyrektywy CRD. Dyrektywa ta pozwala na wykorzystywanie 
oceny kredytowej firm zewnętrznych do określania wagi ryzyka dla ekspozycji wobec kontrahentów. Dyrektywa dopuszcza 
tylko wykorzystanie ocen wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej (External Credit 
Assessment Institutions – ECAI) uznanych przez właściwe organy państw członkowskich. ECAI są w większości agencjami 
ratingowymi. Ponadto w dyrektywie Komisji nr 2003/6/WE ustanawiającej przepisy wykonawcze do dyrektywy o zwalcza-
niu nadużyć na rynku kapitałowym (Market Abuse Directive) zapisano, że „agencje oceniające zdolność kredytową przyj-
mują swoje wewnętrzne polityki oraz procedury mając na celu zapewnienie, że ich oceny przedstawione są w sposób 
uczciwy i że w sposób właściwy ujawniają wszelkie istotne interesy lub konflikty interesów dotyczące instrumentów finan-
sowych lub emitentów, których te oceny dotyczą”.
Odniesienie do agencji ratingowych znajduje się również w dyrektywie 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finan-
sowych (MiFID). Zgodnie z tą dyrektywą publikacja oceny ratingowej przez agencje nie stanowi „porady inwestycyjnej” 
w rozumieniu załącznika I do dyrektywy. Jednak agencje ratingowe, których działalność obejmuje także usługi inwestycyjne, 
mogą podlegać obowiązkowi uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności.
W 2003 r. Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) opublikowała kodeks postępowania dla 
agencji ratingowych (Code of Conduct Fundamentals for CRAs), wyznaczający branżowe standardy dla tych agencji, jednak 
ostatni kryzys finansowy pokazał, że nie jest to skuteczne rozwiązanie.
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macierzystego państwa członkowskiego w sprawie kompletności wniosku. Właściwe organy macie-
rzystych państw członkowskich podejmą decyzję o rejestracji lub odmowie rejestracji w ciągu 15 
dni roboczych od otrzymania porady CESR. Rejestracja dokonana w jednym państwie uE pozwoli 
agencji prowadzić działalność i wydawać ratingi na terenie całej uE.

Rozporządzenie stanowi, że instytucje finansowe na potrzeby wyznaczania regulacyjnego 
wymogu kapitałowego mogą wykorzystywać tylko ratingi kredytowe wystawione przez agencje 
ratingowe z siedzibą w uE i zarejestrowane zgodnie z opisaną procedurą87. Określono dwa wyjątki 
od tej zasady. Po pierwsze, agencja ratingowa z siedzibą w uE i tam zarejestrowana może zatwier-
dzać ratingi kredytowe wystawione w państwach trzecich, jeśli analizy poprzedzającej wystawienie 
ratingu dokonała zatwierdzająca agencja ratingowa lub agencja należąca do tej samej grupy kapi-
tałowej88. Po drugie, agencja ratingowa z państwa trzeciego może złożyć wniosek o certyfikację 
do CESR, pod warunkiem że Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie równoważności, uzna-
jąc porządek prawny i nadzorczy tego państwa za równoważny z wymogami rozporządzenia.

Jednym ze sposobów na zapewnienie wysokiej jakości ratingów i wystawianie ich w sposób 
obiektywny jest unikanie konfliktu interesów wynikającego z faktu, że podmiot, który występuje 
o ocenę, płaci agencji. Rozporządzenie szczegółowo określa wymagania organizacyjne i operacyjne 
służące realizacji tego celu. Pracownicy agencji ratingowej biorący udział w opracowaniu ratingu 
nie będą mogli uczestniczyć w negocjowaniu opłat z żadnym ocenianym podmiotem. Ponadto 
agencje mają obowiązek ustanowienia mechanizmu rotacji analityków kredytowych i osób zatwier-
dzających ratingi. Osoby te będą mogły uczestniczyć w wystawianiu ratingu dla jednego podmiotu 
przez okres nie dłuższy niż 4–5 lat (w zależności od stanowiska). Rozporządzenie stanowi również, 
że wynagrodzenie i ocena pracy analityków ratingowych oraz osób zatwierdzających ratingi kredy-
towe nie będą uzależnione od wysokości przychodów uzyskiwanych przez agencję ratingową od 
ocenianych podmiotów lub powiązanych stron trzecich. Inny przepis mówi o tym, że agencji nie 
będzie wolno świadczyć usług doradczych i konsultingowych na rzecz ocenianego podmiotu ani 
powiązanej z nim strony trzeciej w odniesieniu do struktury korporacyjnej lub prawnej, aktywów, 
zobowiązań i działalności tego podmiotu lub powiązanej strony trzeciej.

Kolejna grupa przepisów rozporządzenia dotyczy sposobu opracowywania ratingów kredy-
towych. Agencje są zobowiązane do tego, by wystawiane ratingi opierały się na analizie wszystkich 
dostępnych informacji. Informacje te powinny mieć dobrą jakość i pochodzić z wiarygodnego źró-
dła. Rozporządzenie nakłada na agencje obowiązek publicznego ujawniania stosowanych metod, 
opisów modeli i głównych założeń modeli ratingowych (dotyczących np. uwzględnionych korelacji). 
Agencje muszą ponadto monitorować ratingi kredytowe i na bieżąco, co najmniej raz w roku, doko-
nywać przeglądu swoich ratingów i metod, zwłaszcza w przypadku wystąpienia istotnych zmian, 
które mogłyby mieć wpływ na przyznane oceny. Określono również obowiązek monitorowania 
wpływu zmian sytuacji makroekonomicznej i warunków panujących na rynkach finansowych na 
ratingi kredytowe.

W rozporządzeniu zawarto przepisy dotyczące ujawniania i prezentacji ratingów kredyto-
wych. Agencje mają obowiązek wyjaśnienia znaczenia każdej kategorii ratingu, definicji niewypła-
calności lub odzyskania wypłacalności oraz wszelkich właściwych ostrzeżeń dotyczących ryzyka, 
w tym analizy wrażliwości w odniesieniu do głównych założeń ratingowych, wraz z ratingiem kre-
dytowym scenariusza pesymistycznego  i  ratingiem kredytowym scenariusza optymistycznego. 
W przypadku strukturyzowanych instrumentów finansowych agencja ratingowa powinna stosować 
dodatkowe symbole w celu ich wyraźnego odróżnienia od kategorii ratingu stosowanych względem 
innych instrumentów, zobowiązań finansowych lub podmiotów.

87 Przepis ten będzie obowiązywać od 7 grudnia 2010 r.
88 Może to być dokonane przy jednoczesnym spełnieniu kilku warunków – m.in. agencja ratingowa z siedzibą w pań-
stwie trzecim musi być zarejestrowana i podlegać nadzorowi w tym państwie; wymogi prowadzenia działalności 
w zakresie ratingu muszą być co najmniej tak rygorystyczne, jak te określone w rozporządzeniu; musi istnieć obiek-
tywny powód, by rating został opracowany w państwie trzecim; konieczne są ustalenia dotyczące współpracy między 
właściwym organem nadzoru macierzystego państwa członkowskiego zatwierdzającej agencji ratingowej a właści-
wym organem nadzoru agencji ratingowej z siedzibą w państwie trzecim. 
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Rozporządzenie nakłada na agencje wiele obowiązków związanych z ujawnianiem infor-
macji. Agencje muszą regularnie publikować dane dotyczące największych klientów według 
generowanych dzięki nim przychodów oraz historyczne wskaźniki niewypłacalności dla różnych 
kategorii ratingowych. W corocznym sprawozdaniu agencje mają przedstawić m.in. informacje 
na temat struktury prawnej i własnościowej, opis wewnętrznych mechanizmów kontroli oraz 
informacje na temat przychodów agencji, z podziałem na opłaty za działalność w zakresie 
ratingu kredytowego i czynności niezwiązane z przyznawaniem ratingów kredytowych wraz 
z ich pełnym opisem.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 grudnia 2009 r. Wkrótce po uchwaleniu rozpo-
rządzenia, we wrześniu 2009 r. Komisja Europejska zapowiedziała zgłoszenie propozycji w spra-
wie poprawek, dzięki którym nadzór nad agencjami ratingowymi zostanie włączony do szerszej 
reformy nadzoru nad instytucjami finansowymi w uE. Zgodnie z proponowanymi zmianami 
nowy europejski organ nadzorczy – Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(ESMA) będzie miał wyłączne uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do agencji ratingowych 
zarejestrowanych w uE. Będą one obejmować również europejskie spółki zależne agencji ratin-
gowych z państw trzecich.

 Dyrektywa zmieniająca dyrektywy Rady w odniesieniu do niektórych 
wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków 
sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Celem dyrektywy nr 2009/49/WE89 jest uproszczenie sprawozdawczości finansowej 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz ograniczenie ich obowiązków związanych ze 
sprawozdawczością finansową w perspektywie krótkoterminowej. Realizacji tego celu służy 
zmiana do dyrektywy Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodza-
jów spółek90, zwalniająca średniej wielkości spółki z wymogu przedstawienia objaśnienia 
w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w przypadku, gdy koszty założenia 
spółki mogą być ujmowane jako aktywa w  bilansie. Małe spółki były zwolnione z  tego 
wymogu na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. Dyrektywa 2009/49/WE wpro-
wadza także zapis zwalniający wszelkie jednostki dominujące z obowiązku sporządzania 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli taka jednostka dominująca ma tylko jed-
nostki zależne uznane za nieistotne zarówno z osobna, jak też jako całość. Dyrektywa okre-
śla, że państwa członkowskie powinny wprowadzić jej zapisy do krajowego ustawodawstwa 
przed 1 stycznia 2011 r.

 Dyrektywa w sprawie wymogów dotyczących sprawozdawczości 
i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

Przyjęcie dyrektywy nr 2009/109/WE91 miało na celu ograniczenie obciążeń administra-
cyjnych spoczywających na spółkach działających w uE w zakresie wymogów dotyczących 
sprawozdawczości i dokumentacji. Najważniejsze zmiany przewidziane w przepisach dyrek-
tywy to zniesienie wymogu sporządzenia sprawozdania dotyczącego projektu warunków połą-
czenia lub podziału firmy w sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy biorący udział w restrukturyzacji 
wyrażą na to zgodę, zniesienie obowiązku dodatkowego badania wkładu niepieniężnego, gdy 
projekt i sprawozdanie określające warunki połączenia lub podziału wymagają badania przez 
biegłego rewidenta, oraz możliwość publikacji informacji w Internecie na temat warunków 
łączenia i podziału. Termin wprowadzenia przepisów dyrektywy przez państwa członkowskie 
upływa 30 czerwca 2011 r.

89 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 
nr 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz 
obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.urz. uE L 164 z 2009 r., s. 42).
90 Dyrektywa Rady nr 78/660/EWG.
91 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/109/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 
nr 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę nr 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (Dz.urz. uE L 259 z 2009 r., s. 14).



46

2

Regulacje systemu finansowego

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

2.2.4. Regulacje dotyczące rynku ubezpieczeniowego

 Dyrektywa w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II)

Głównym celem dyrektywy nr 2009/138/WE92 jest ustanowienie przepisów dotyczących pro-
wadzenia gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji lepiej dopasowanych do rze-
czywistego ryzyka, z jakim ubezpieczyciel ma do czynienia w ramach prowadzonej przez niego dzia-
łalności. Ponadto omawiana regulacja upraszcza i ujednolica dotychczasowe akty prawne uE w zakre-
sie ubezpieczeń i reasekuracji przez przekształcenie 13 wcześniejszych dyrektyw w jeden dokument93.

Nowe podejście do wymogów ostrożnościowych wobec zakładów ubezpieczeń i reasekura-
cji polega na tym, że w prowadzonej gospodarce finansowej i zarządzaniu ryzykiem uwzględniane 
są nie tylko czynniki ilościowe, lecz również jakościowe, które mogą wpływać na poziom wypłacal-
ności i gospodarkę finansową zakładu. System wymogów ostrożnościowych i zarządzania ryzykiem 
ustanowiony przez omawianą dyrektywę został oparty na rozwiązaniach dotyczących adekwatno-
ści kapitałowej instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz przyjętych w dyrektywach CRD, 
czyli na koncepcji trzech filarów, dostosowanej do potrzeb rynku ubezpieczeniowego.

Pierwszy filar oceny wypłacalności obejmuje wymogi ilościowe, uwzględniające wszystkie 
wymierne rodzaje ryzyka działalności ubezpieczeniowej. Punktem wyjścia odpowiednich wymogów 
ilościowych w  sektorze ubezpieczeń jest kapitałowy wymóg wypłacalności (Solvency Capital 
Requirement – SCR), który odpowiada wartości narażonej na ryzyko (Value at Risk) podstawowych 
środków własnych zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji, na poziomie ufności 99,5% w ciągu jed-
nego roku. Dyrektywa stanowi, że określając kapitałowy wymóg wypłacalności, uwzględnia się co 
najmniej ryzyko ubezpieczeniowe, rynkowe, kredytowe i operacyjne. Wymóg jest obliczany według 
standardowej formuły opisanej w dyrektywie lub na podstawie modelu wewnętrznego danego 
zakładu ubezpieczeń, zatwierdzonego przez organ nadzoru.

Drugim wymogiem I filaru oceny wypłacalności jest minimalny wymóg kapitałowy. Odpo-
wiada on kwocie podstawowych środków własnych, poniżej której ubezpieczający i beneficjenci są 
narażeni na nadmierne ryzyko. Zakłady ubezpieczeń i reasekuracji są zobowiązane do posiadania 

92 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowa-
nia i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II) (Dz.urz. uE L 335 z 2009 r., s. 1).
93 Najważniejsze z nich to: Pierwsza dyrektywa Rady nr 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia dzia-
łalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie oraz jej nowelizacje z 1988 r. 
(dyrektywa nr 88/375/EWG) i 1992 r. (dyrektywa nr 92/49/EWG); dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
98/78/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w grupach 
ubezpieczeniowych; dyrektywa nr 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotycząca 
ubezpieczeń na życie; dyrektywa nr 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w spra-
wie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady nr 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy nr 98/78/WE 
i 2002/83/WE.

Schemat 2.2.1. System wymogów ostrożnościowych i  zarządzania ryzykiem w  zakładach 
ubezpieczeń i reasekuracji według dyrektywy Solvency II

Solvency II

I filar
Wymogi 
ilościowe

•  kapitałowy wymóg wypłacalności
•  minimalny wymóg kapitałowy
•  środki własne
•  wycena aktywów i zobowiązań
•  lokaty kapitałowe

II filar
Wymogi 

jakościowe i nadzór
•  zasady ładu korporacyjnego (corporate 

governance)
•  kontrola wewnętrzna i audyt
•  zarządzanie ryzykiem
•  proces nadzoru

III filar
Wymogi dotyczące 

ujawniania informacji
•  informacje do celów nadzorczych
•  publiczne ujawnianie informacji

Źródło: opracowanie NBP.



2

Regulacje systemu finansowego

ROZWóJ SySTEMu FINANSOWEGO W POLSCE W 2009 R. 47

środków własnych w celu pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (Minimum Capital Require-
ment – MCR), a konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku będzie interwencja organu nadzoru, 
który będzie mógł cofnąć zakładowi zezwolenie na prowadzenie działalności94. Dyrektywa stanowi, 
że wymogi kapitałowe powinny być pokryte z bilansowych lub pozabilansowych środków własnych. 
Ponieważ nie wszystkie środki finansowe zapewniają pełne pokrycie strat w przypadku likwidacji 
i przy założeniu kontynuacji działalności, poszczególne pozycje środków własnych są klasyfikowane 
do trzech kategorii według kryteriów jakości, a kwota środków własnych dopuszczalnych na pokry-
cie wymogów kapitałowych jest odpowiednio ograniczona w zależności od kategorii.

Pierwszy filar Solvency II wprowadza także standardy wyceny wszystkich kategorii aktywów 
i zobowiązań, oparte na obowiązującej w MSSF definicji wartości godziwej. Na ubezpieczycieli 
nakłada się obowiązek przestrzegania zasady „ostrożnego inwestora”, według której wszystkie 
aktywa, w szczególności aktywa pokrywające minimalny wymóg kapitałowy i kapitałowy wymóg 
wypłacalności, są lokowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, jakość, płynność i rentowność 
portfela lokat.

Drugi filar nowego systemu oceny wypłacalności obejmuje wymogi dotyczące ryzyka pod-
legającego ocenie jakościowej. Głównym obszarem tej oceny jest funkcjonowanie ładu korpora-
cyjnego w zakładzie ubezpieczeń. Dyrektywa określa wymogi związane z kompetencją i reputacją 
kadry menedżerskiej, zarządzaniem ryzykiem, kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, 
rachunkiem aktuarialnym i korzystania z outsourcingu. Ocena jakościowa, wraz z kontrolą prze-
strzegania wspomnianych wyżej wymogów ilościowych, jest weryfikowana przez organ nadzoru. 
Dyrektywa zobowiązuje nadzorców do wprowadzenia odpowiednich środków umożliwiających 
wykrycie pogarszania się kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji oraz monito-
rowanie procesu prowadzącego do poprawy gospodarki finansowej zakładu. Organy nadzoru są 
również odpowiedzialne za ocenę adekwatności metod i praktyk stosowanych przez ubezpieczy-
cieli w celu określenia możliwych zdarzeń lub przyszłych zmian warunków gospodarczych, które 
mogłyby mieć niekorzystny wpływ na ich kondycję finansową. Zgodnie z dyrektywą organy nad-
zoru mogą, w wyjątkowych okolicznościach, ustanowić narzut kapitałowy dla zakładu ubezpie-
czeń lub reasekuracji. Dotyczy to sytuacji, gdy w ocenie nadzorcy profil ryzyka danego zakładu 
znacznie odbiega od założeń przyjętych przy określaniu kapitałowego wymogu wypłacalności lub 
obowiązujący w nim ład korporacyjny jest w znacznym stopniu niezgodny ze standardami okre-
ślonymi w dyrektywie.

Wymogi dotyczące ujawniania informacji stanowią trzeci filar Solvency II. Określają one 
zakres informacji dostarczanych przez ubezpieczycieli, w tym informacji do celów nadzorczych. 
Informacje te dotyczą rodzaju i zakresu działalności prowadzonej przez zakłady, zasad ładu korpo-
racyjnego, zasad wyceny stosowanych w celu określenia wypłacalności, ryzyka związanego z dzia-
łalnością zakładu, systemu zarządzania ryzykiem, a także struktury kapitałowej, potrzeb kapitało-
wych i zarządzania kapitałem. Ponadto dyrektywa wprowadza wymóg corocznego publicznego 
ujawniania sprawozdania zawierającego podstawowe informacje na temat spełnienia wymogów 
wypłacalności oraz gospodarki finansowej zakładów.

W porównaniu z wcześniejszymi dyrektywami Solvency II wprowadza także zmiany w zakre-
sie sprawowania nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi i reasekruracyjnymi. W przypadku każ-
dej grupy wyznaczony zostanie jeden organ nadzoru, który będzie m.in. koordynować gromadzenie 
i rozpowszechnianie informacji, sprawować nadzór nad sytuacją finansową grupy, oceniać prze-
strzeganie przez grupę wymogów wypłacalności oraz zasad dotyczących koncentracji ryzyka 
i transakcji wewnątrz grupy. Organ ten będzie także oceniał zasady ładu korporacyjnego w grupie 
oraz planował i koordynował działania nadzorcze w normalnych i nadzwyczajnych sytuacjach95.

94 Dyrektywa nie określa wszystkich parametrów minimalnego wymogu kapitałowego. Mają one być wskazane w akcie 
wykonawczym opracowanym po analizie wyników kolejnego ilościowego badania wpływu (Quantitative Impact Study).
95 Na skutek sprzeciwu Polski i grupy innych państw członkowskich uE w ostatecznej wersji dyrektywy przyjętej przez 
PE i Radę zrezygnowano z wielu zapisów proponowanych przez Komisję Europejską, wzmacniających kompetencje 
organu sprawującego nadzór nad grupą ubezpieczeniową i reasekuracyjną. Organ ten miał ponosić główną odpowie-
dzialność za wszystkie zasadnicze aspekty nadzoru nad grupą, a według „systemu wsparcia grupowego” nadzorcy 
lokalni byliby pozbawieni możliwości egzekwowania wymogu kapitałowego SCR dla podmiotów należących do grupy.



48

2

Regulacje systemu finansowego

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

Zgodnie z założeniami dyrektywa Solvency II powinna przyczynić się do pogłębienia integra-
cji rynku ubezpieczeń uE, zwiększenia ochrony ubezpieczających i beneficjentów oraz poprawy 
międzynarodowej konkurencyjności europejskich zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Przeniesienie 
dyrektywy do krajowego porządku prawnego przez państwa członkowskie powinno nastąpić do 
31 października 2012 r. W Polsce będzie to wymagało m.in. nowelizacji ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej z 22 maja 2003 r.

 Dyrektywa w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

Celem dyrektywy nr 2009/103/WE96 jest złączenie w jeden akt prawny pięciu wcześniejszych 
dyrektyw uE dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 
w związku z ruchem pojazdów mechanicznych97. Dyrektywy te zostały uchylone i włączone do 
dyrektywy nr 2009/103/WE, która zachowuje treść ujednolicanych aktów i dokonuje tylko formal-
nych zmian, wynikających z  ich łączenia w  jednym akcie prawnym. Dyrektywa weszła w życie 
27 października 2009 r.

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

Komunikat w sprawie europejskiego nadzoru finansowego

Celem komunikatu Komisji Europejskiej98 jest określenie nowej struktury nadzoru finanso-
wego na poziomie uE, opracowanej na podstawie zaleceń przedstawionych w raporcie grupy wyso-
kiego szczebla pod przewodnictwem Jacquesa de Larosière’a99. Komisja zaproponowała, aby nową 
strukturę nadzoru finansowego w uE tworzyły dwa filary: (1) nadzór makroostrożnościowy – spra-
wowany przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board – ESRB), 
która będzie monitorować stabilność finansową na poziomie całej uE oraz (2) mikroostrożnościowy 
– na poziomie poszczególnych instytucji finansowych, sprawowany przez Europejski System Orga-
nów Nadzoru Finansowego. System ten będzie funkcjonował jako sieć instytucji nadzorczych 
z państw członkowskich uE, której centralnym ogniwem będą trzy sektorowe europejskie instytucje 
nadzoru100.

Europejski Systemu Organów Nadzoru Finansowego obejmie krajowe organy nadzoru 
państw uE oraz trzy nowe europejskie organy nadzorcze: Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
(European Banking Authority – EBA), Europejski Organ Nadzoru ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) 
oraz Europejski Organ Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd (European Securities and Mar-
kets Authority – ESMA). Nowe europejskie organy nadzoru zastąpią trzy istniejące komitety sek-
torowe, funkcjonujące jako ciała doradcze Komisji Europejskiej101. Zakłada się, że nowe organy 

96 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania 
obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (Dz.urz. uE L 263 z 2009 r., s. 11).
97 Są to: dyrektywa Rady nr 72/166/EWG, dyrektywa Rady nr 84/5/EWG, dyrektywa Rady nr 90/232/EWG, dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/26/WE oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2005/14/WE.
98 Komunikat Komisji – Europejski nadzór finansowy, Bruksela 2009, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2009) 252.
99 Grupa została powołana 8 listopada 2008 r. przez przewodniczącego Komisji Europejskiej. Miała za zadanie prze-
analizowanie systemu nadzoru nad europejskimi instytucjami finansowymi i sformułowanie zaleceń dotyczących 
poprawy skuteczności tego systemu. W skład grupy weszli: Jacques de Larosière (przewodniczący), Leszek Balcerowicz, 
Otmar Issing, Rainer Masera, Callum McCarthy, Lars Nyberg, José Perez i Onno Ruding. Wyniki prac grupy i zalecenia 
przedstawiono w raporcie, który został opublikowany 25 lutego 2009 r. Autorzy raportu podkreślali, że istniejące roz-
wiązania w zakresie nadzoru nie były stanie zapobiec wystąpieniu poważnego kryzysu finansowego, ponieważ nadzór 
oparty na modelach krajowych był nieadekwatny do stopnia integracji rynków finansowych w uE i dużej liczby pod-
miotów działających transgranicznie. W związku z tym autorzy zaproponowali utworzenie dwóch filarów nadzoru 
finansowego w uE: filaru makroostrożnościowego oraz mikroostrożnościowego. 
100 W dniu 23 września 2009 r. Komisja Europejska przedstawiła wnioski legislacyjne dotyczące ustanowienia ESRB 
oraz Europejskich Organów Nadzoru.
101 Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów 
Wartościowych (CESR), często nazywane również „komitetami trzeciego poziomu” procedury Lamfalussy’ego.
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będą realizować następujące zadania: zapewnienie jednolitego zbioru zharmonizowanych prze-
pisów w zakresie nadzoru, np. przez tworzenie standardów technicznych, zapewnienie spójnego 
stosowania przepisów uE; sprawowanie nadzoru nad niektórymi podmiotami o zasięgu paneu-
ropejskim (np. agencjami ratingowymi), tworzenie wspólnej kultury nadzoru i spójnych praktyk 
nadzorczych, koordynacja działań nadzorczych w sytuacjach kryzysowych, zbieranie i agrego-
wanie informacji pochodzących od krajowych organów nadzoru oraz współpraca z międzyna-
rodowymi organizacjami i państwami trzecimi w dziedzinie sprawowania nadzoru. Zgodnie 
z komunikatem bieżący nadzór ostrożnościowy nad indywidualnymi podmiotami pozostanie 
w gestii krajowych organów nadzoru.

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego będzie monitorować i oceniać potencjalne zagro-
żenia dla stabilności finansowej, wynikające z rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz tendencji 
zachodzących w całym systemie finansowym. W tym celu ESRB miałaby wydawać ostrzeżenia 
w sprawie mogących narastać zagrożeń systemowych oraz, w stosownych przypadkach, zalecenia 
w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. ESRB ma przewodniczyć 
prezes Europejskiego Banku Centralnego, a w skład Rady wejdą prezesi krajowych banków central-
nych, przewodniczący trzech europejskich organów nadzoru oraz szefowie krajowych organów 
nadzoru jako obserwatorzy. Zdaniem Komisji stworzenie ESRB pozwoli zapobiec jednej z podsta-
wowych słabości uwypuklonych przez kryzys, którą jest wrażliwość systemu finansowego na 
powiązane ze sobą różne rodzaje ryzyka systemowe.

W swoim komunikacie Komisja podkreśla konieczność ścisłej współpracy pomiędzy Europejską 
Radą ds. Ryzyka Systemowego i Europejskim Systemem Organów Nadzoru Finansowego, w tym 
wymiany informacji mikroostrożnościowych istotnych z punktu widzenia analizy makroostroż-
nościowej, co ma pozwolić na skuteczniejsze monitorowanie ryzyka występującego w systemie 
finansowym uE.

 Komunikat w sprawie unijnych ram zarządzania kryzysowego w sektorze 
bankowym

Komunikat Komisji102 jest dokumentem konsultacyjnym i przedstawia propozycje działań, 
które umożliwią skuteczne zarządzanie kryzysowe oraz prowadzenie postępowania restrukturyza-
cyjnego lub uporządkowaną likwidację mającego problemy banku transgranicznego. W ocenie 
Komisji kryzys finansowy ujawnił brak skutecznych mechanizmów w wymienionych obszarach, co 
stanowiło zagrożenie dla stabilności finansowej całego systemu bankowego w uE. W związku z tym 
należy zagwarantować, aby wszystkie krajowe organy nadzoru dysponowały odpowiednimi narzę-
dziami, pozwalającymi na identyfikowanie problemów w bankach na wystarczająco wczesnym eta-
pie i interweniowanie w celu przywrócenia dobrej sytuacji instytucji lub grupy finansowej, bądź 
zapobieganie dalszemu pogarszaniu się jej sytuacji. Ponadto należy zapewnić, by upadłość banków 
transgranicznych nie doprowadziła do poważnego zakłócenia świadczenia podstawowych usług 
bankowych lub do efektu domina obejmującego cały system finansowy. Zdaniem KE będzie to 
wymagało opracowania unijnych zasad postępowania restrukturyzacyjnego oraz wypracowania 
ustaleń dotyczących finansowania takiego postępowania, w tym podziału bezpośrednich kosztów 
budżetowych pomiędzy państwa członkowskie.

Komunikat wymienia trzy grupy potencjalnych działań służących realizacji wspomnia-
nych celów. Pierwszą z nich jest wczesna interwencja, obejmująca czynności podejmowane 
przez organy nadzoru ukierunkowane na przywrócenie stabilności i dobrej sytuacji finansowej 
instytucji w momencie nawarstwiania się jej problemów. Komisja proponuje wiele rozwiązań 
w tym zakresie, m.in.: wprowadzenie wewnętrznych planów ewentualnej likwidacji banków 
(ang. living wills), przyznanie, niedostępnych obecnie dla wszystkich krajowych organów nad-
zoru, uprawnień do zobowiązywania instytucji mającej problemy do przedłożenia planu przy-
wrócenia prawidłowej sytuacji finansowej grupy oraz określenie przez europejskie organy nad-
zoru wspólnych mierników lub progów ostrzegawczych, wyraźnie wskazujących, kiedy i  jak 

102 Komunikat Komisji – Unijne ramy transgranicznego zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym, Bruksela 
2009, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2009) 561.
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należy interweniować w odniesieniu do banku transgranicznego. Drugą grupę działań stano-
wią postępowania restrukturyzacyjne (ang. resolution), obejmujące środki podejmowane przez 
krajowe organy stabilności finansowej w celu ograniczenia wpływu problemów dużych insty-
tucji na stabilność całego sektora i w celu ewentualnego ułatwienia kontrolowanej likwidacji 
całości lub części instytucji. Komisja rozważa uprawnienia organu nadzoru do: ułatwiania lub 
przeprowadzania nabycia upadającego banku lub jego działalności przez podmiot z sektora 
prywatnego, przeniesienia działalności upadającego banku do tymczasowego „banku pomo-
stowego” w celu jej kontynuowania na potrzeby sprzedaży podmiotowi z sektora prywatnego 
oraz rozdzielenia aktywów o dobrej i obniżonej jakości pomiędzy banki zachowujące dobre 
aktywa i banki likwidujące złe aktywa za pomocą transferu części składników bilansu. Trzecią 
grupą są środki podejmowane w przypadku niewypłacalności banku i obejmują jego reorga-
nizację i likwidację. Komisja rozważa bardziej zintegrowane traktowanie niewypłacalnych pod-
miotów w obrębie grup finansowych w odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, ukierunkowa-
nego na pojedyncze podmioty.

Na początku 2010 r. Komisja planuje przedstawić wyniki publicznych konsultacji w sprawie 
proponowanych rozwiązań i zamierzenia co do dalszych działań. Na tej podstawie przygotowany 
zostanie plan inicjatyw, których realizacja zapewniłaby w przyszłości skuteczną koordynację działań 
podejmowanych przez odpowiednie organy nadzorcze oraz wyposażyłaby je we właściwe narzę-
dzia do szybkiego interweniowania przypadku upadłości banku.

 Komunikaty w sprawie działań na rzecz poprawy funkcjonowania rynków 
instrumentów pochodnych

W lipcu 2009 r. KE opublikowała komunikat Działania na rzecz sprawnych, bezpiecznych oraz 
należycie działających rynków instrumentów pochodnych, w którym wskazano na rolę tych instru-
mentów będących przedmiotem obrotu na rynku OTC w przebiegu ostatniego kryzysu finansowego 
oraz sposoby ograniczenia ryzyka, jakie generuje ich wykorzystywanie. Komisja rekomenduje m.in. 
przeniesienie rozliczeń transakcji instrumentami pochodnymi OTC do centralnego partnera rozlicze-
niowego (Central Counterparty – CCP) oraz poprawę przejrzystości rynku przez gromadzenie danych 
o tych transakcjach w bazach danych (trade repositories).

Kolejny komunikat103 dotyczący rynku finansowych instrumentów pochodnych OTC – 
Działania na rzecz sprawnych, bezpiecznych oraz należycie działających rynków instrumentów 
pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki – został opublikowany przez KE w listopadzie 
2009 r. Zdaniem Komisji instrumenty pochodne przyczyniły się do zawirowań na rynkach finan-
sowych przez zwiększenie efektu dźwigni finansowej oraz wzajemne powiązania kredytowe 
między instytucjami finansowymi, co nie zostało zauważone z powodu braku przejrzystości tego 
rynku, wynikającego głównie z jego zdecentralizowanego charakteru. Komunikat zawiera postu-
laty dotyczące zwiększenia przejrzystości tego rynku, zmniejszenia poziomu ryzyka związanego 
z jego funkcjonowaniem oraz wzmocnienia nadzoru nad nim. Propozycje zawarte w komunika-
cie KE są zgodne z wnioskami przedstawionymi po szczycie grupy G-20 w Pittsburgu w dniach 
24–25 września 2009 r.

W omawianym komunikacie KE stwierdza, że system rozliczeniowy oparty na centralnych 
partnerach powinien być głównym narzędziem zarządzania ryzykiem kontrahenta. W związku 
z tym planuje wprowadzanie, przez odpowiednie działania legislacyjne, obowiązku rozliczania 
transakcji wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi OTC w CCP104. Dodatkowo wskazano 
na potrzebę ustanowienia wyższych wymogów kapitałowych w przypadku transakcji rozliczanych 
bilateralnie (w przeciwieństwie do transakcji rozliczanych w CCP).

103 Komunikat Komisji – Działania na rzecz sprawnych, bezpiecznych oraz należycie działających rynków instrumen-
tów pochodnych, Bruksela 2009, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2009) 332 oraz Komunikat Komisji – Działania 
na rzecz sprawnych, bezpiecznych oraz należycie działających rynków instrumentów pochodnych: przyszłe działania 
w ramach polityki, Bruksela 2009, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2009) 563.
104 Niektóre produkty mogą mieć zbyt indywidualny charakter lub zbyt małą płynność, aby były rozliczane central-
nie. Takie kontrakty będą nadal rozliczane dwustronnie z kontrahentami wymieniającymi zabezpieczenia w celu pokry-
cia ich ekspozycji. Komisja zaproponuje wprowadzenie wymogu wniesienia przez instytucje finansowe wstępnego 
depozytu zabezpieczającego oraz zmiennego depozytu zabezpieczającego (przy zmianie wartości kontraktu). 
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Ze względu na znaczenie systemowe CCP Komisja zamierza zaproponować przepisy regulu-
jące ich działalność, które wyeliminowałyby rozbieżności między przepisami krajowymi oraz zapew-
niły bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania tych podmiotów, a także właściwe zarządzanie 
przez nie ryzykiem105. W przedstawionych propozycjach Komisja zaleca dokonywanie transakcji 
wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi na giełdach lub innych zorganizowanych plat-
formach obrotu.

W opinii Komisji rynek instrumentów pochodnych OTC charakteryzuje się brakiem przejrzy-
stości cen, transakcji i zajmowanych pozycji. Aby to zmienić, Komisja zaproponuje wprowadzenie 
wymogu zgłaszania wszystkich transakcji oraz zajmowanych pozycji w instrumentach pochodnych 
do repozytoriów transakcji. Obowiązek ten dotyczyłby także transakcji rozliczanych poza CCP. 
Ponadto w ramach przeglądu dyrektywy 2003/6/WE w sprawie nadużyć na rynku planuje się roz-
szerzenie zakresu odpowiednich przepisów, tak aby kompleksowo objąć nimi rynki instrumentów 
pochodnych.

Komisja zapowiada podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie wspo-
mnianych rozwiązań i zaleceń do porządku prawnego uE. Przed sformułowaniem ostatecznych 
propozycji, planowanym na 2010 r., Komisja przeprowadzi ocenę kosztów i korzyści, uwzględnia-
jącą stanowiska zainteresowanych stron.

 Komunikat w sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych oferowanych 
w pakietach

Komunikat Komisji106 zawiera opis detalicznych produktów inwestycyjnych oferowanych 
w pakietach oraz przedstawia argumenty uzasadniające podjęcie działań legislacyjnych zmierzają-
cych do harmonizacji przepisów regulujących te produkty na szczeblu uE. Komisja podaje funkcjo-
nalną definicję, według której detaliczne produkty inwestycyjne sprzedawane w pakietach oferują 
zajmowanie ekspozycji na zmianę cen aktywów bazowych, choć ta ekspozycja jest zmodyfikowana 
względem zakupu produktu bazowego; ich pierwotną funkcją jest akumulacja kapitału, choć nie-
które zapewniają jego ochronę; są zwykle zaprojektowane z myślą o klientach detalicznych, doko-
nujących średnio- i długoterminowych inwestycji, choć mogą być również sprzedawane inwesto-
rom profesjonalnym. Komunikat wymienia również rodzaje detalicznych produktów inwestycyjnych 
oferowanych w pakietach, zaznaczając, że nie jest to pełna lista. Są to jednostki uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych (uCITS oraz funduszach niezharmonizowanych), ubezpieczenia na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, strukturyzowane papiery wartościowe oraz 
strukturyzowane depozyty terminowe.

Zdaniem Komisji istnieje wyraźna asymetria między informacjami posiadanymi przez twórców 
i dystrybutorów tych produktów a wiedzą inwestorów detalicznych. Działanie polegające na łącze-
niu tych produktów w pakiety powoduje wzrost tej asymetrii, gdyż m.in. pogłębia złożoność ofe-
rowanych produktów finansowych, co ogranicza przejrzystość inwestycji oraz wprowadza dodat-
kowe koszty, które trudno dostrzec w momencie zakupu. Akty prawne na szczeblu europejskim 
i krajowym regulują sprzedaż, treść i formę podstawowych informacji, jakie powinny być ujawniane 
inwestorom, jednak zdaniem Komisji prawo uE zawiera wiele rozbieżnych postanowień dotyczą-
cych instytucji inicjujących, dystrybuujących i sprzedających detaliczne produkty inwestycyjne, co 
w dużej mierze wynika z niespójności dyrektyw sektorowych107. Detaliczne produkty inwesty-
cyjne oferowane w pakietach są podporządkowane różnym przepisom w zależności od ich formy 
prawnej lub sposobu sprzedaży. Ponadto prawo nie jest adekwatne do współczesnego rynku 

105 Na rynku europejskim nie istnieje jednolita podstawa prawna funkcjonowania izb rozliczeniowych. Są one regu-
lowane na szczeblu krajowym. W ostatnich latach grupa robocza ESCB-CESR prowadziła natomiast prace nad stan-
dardami funkcjonowania systemów rozrachunku papierów wartościowych i centralnych partnerów rozliczeniowych. 
Prace te zostały zakończone w 2009 r. Ich wynikiem są niewiążące rekomendacje (Recommendations for securities 
settlement systems and recommendations for central counterparties in the European union, CESR, European Central 
Bank, May 2009) skierowane do władz regulacyjnych i banków centralnych.
106 Komunikat Komisji w  sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach, Bruksela 2009, Komisja 
Wspólnot Europejskich, KOM(2009) 204.
107 Komunikat wymienia m.in. dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz dyrektywę 
w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD).
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detalicznych produktów inwestycyjnych, w rezultacie czego niektóre z tych produktów i kanały ich 
dystrybucji nie są objęte regulacjami europejskimi.

Komisja zakłada opracowanie nowego prawa, zastępującego istniejące regulacje sektorowe 
lub włączającego do nich odpowiednie przepisy oraz rozszerzającego ich zakres o produkty, do 
których nie mają obecnie zastosowania żadne akty prawne. Komisja proponuje osiągnięcie możli-
wie największego stopnia harmonizacji i standaryzacji podstawowych obowiązków informacyjnych 
w obrocie detalicznymi produktami inwestycyjnymi (przy pewnym dostosowaniu szczegółowych 
zasad do specyfiki poszczególnych produktów), co ma umożliwić porównywanie produktów. Punk-
tem odniesienia w zakresie standardowych obowiązków informacyjnych byłaby „kluczowa informa-
cja dla inwestorów” określona w znowelizowanej dyrektywie uCITS108. Z kolei przepisy dyrektywy 
MiFID stanowiłyby punkt odniesienia wobec praktyk sprzedaży detalicznych produktów inwestycyj-
nych oferowanych w pakietach.

W omawianym komunikacie KE zapowiada rozpoczęcie prac nad szczegółowymi rozwiąza-
niami, których przygotowanie ma być poprzedzone zebraniem uwag o charakterze technicznym 
od zainteresowanych stron oraz analizą skutków i kosztów nowego aktu prawnego. Publikacja 
dokumentu konsultacyjnego z konkretnymi propozycjami rozwiązań prawnych ma nastąpić do 
końca 2010 r.

 Komunikat w sprawie dokończenia budowy jednolitego obszaru płatności 
w euro (SEPA)

Celem Komunikatu109 jest przedstawienie planu działania na lata 2009–2012 w zakresie 
pełnego wprowadzenia jednolitego obszaru płatności w euro (Single Euro Payments Area – 
SEPA)110. Według komunikatu w uE funkcjonują już wymagane systemy poleceń przelewu oraz 
poleceń zapłaty SEPA oraz prowadzone są prace nad standaryzacją płatności przy użyciu kart 
płatniczych. Jednak w związku z tym, że tempo zastępowania krajowych instrumentów płatni-
czych jednolitymi instrumentami SEPA jest niezadowalające, Rada ds. Gospodarczych i Finanso-
wych (ECOFIN) wezwała Komisję, EBC i Eurosystem do dalszych prac zmierzających do skutecznej 
realizacji projektu. Plan działania przedstawiony w komunikacie Komisji określa zadania, które 
mają być realizowane przez wszystkie zainteresowane strony (uE i państwa członkowskie, sek-
tor bankowy i  instytucje płatnicze) w następnych trzech latach. Zadania te są pogrupowane 
według sześciu priorytetów:

•  Zachęcanie do zastępowania krajowych instrumentów płatniczych jednolitymi instrumen-
tami SEPA. Działania obejmują opracowanie krajowych planów przechodzenia na instru-
menty SEPA dla administracji publicznej, monitorowanie realizacji tych planów oraz konsul-
tacje w sprawie wyznaczenia daty zakończenia całego procesu.

•  upowszechnianie wiedzy na temat SEPA i promowanie produktów SEPA – przez wsparcie 
działań sektora bankowego, uzupełnienie kampanii informacyjnych inicjatywami na szcze-
blu uE oraz regularne spotkania unijnego forum krajowych komitetów konsultacyjnych ds. 
SEPA.

•  Opracowanie efektywnych zasad prawnych i zapewnienie ich zgodności z SEPA – m.in. 
przez zapewnienie pełnego i spójnego wykonania dyrektywy w sprawie usług płatniczych 
oraz wdrożenie wymagań i obowiązków dla Eurosystemu w zakresie zgodności z SEPA.

•  Promowanie innowacji – przez wdrożenie systemu płatności mobilnych i elektronicznych 
oraz opracowanie założeń systemu fakturowania elektronicznego.

108 Dyrektywa nr 2009/65/WE opisana w rozdziale 2.2.4 niniejszego opracowania.
109 Komunikat Komisji – Dokończenie budowy jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA): plan działania na lata 
2009–2012, Bruksela 2009, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2009) 471.
110 Projekt SEPA jest wspólną inicjatywą uE i sektora bankowego, mającą na celu utworzenie jednolitego obszaru 
płatności w euro. W obszarze tym klienci będą mogli dokonywać bezgotówkowych płatności w euro na rzecz dowol-
nego odbiorcy w tej strefie, korzystając z jednego rachunku bankowego i z jednego zestawu instrumentów płatni-
czych. Dzięki temu w obrębie strefy euro wszystkie płatności detaliczne w euro będą traktowane jednakowo, bez 
dotychczasowego podziału na krajowe i zagraniczne.
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•  Zapewnienie niezbędnej standaryzacji, bezpieczeństwa i zdolności systemów do współ-
działania – m.in. przez przyjęcie technicznych specyfikacji dla standardów kart płatniczych 
i wypracowanie najlepszych praktyk gwarantujących wysoki stopień bezpieczeństwa trans-
akcji SEPA.

•  usprawnienie zarządzania projektem SEPA – m.in. przez powołanie skutecznego organu 
zarządzania SEPA na szczeblu uE.

W Komunikacie zwrócono uwagę na rolę sektora publicznego w promowaniu standardów 
SEPA. Sektor ten realizuje blisko 20% wszystkich transakcji bezgotówkowych w uE. Komisja Euro-
pejska zapowiada monitorowanie realizacji przedstawionego planu działania i publikowanie co dwa 
lata sprawozdania z poczynionych postępów.
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Infrastruktura systemu

Na infrastrukturę systemu finansowego składają się instytucje i systemy umożliwiające doko-
nywanie płatności, organizujące obrót instrumentami finansowymi oraz umożliwiające rozliczanie 
i rozrachunek zawartych transakcji. Istotnym elementem są systemy zapewniające ochronę uczest-
nikom rynku oraz instytucje poprawiające przejrzystość informacyjną. Ważną rolę odgrywają rów-
nież podmioty regulujące funkcjonowanie systemu finansowego i nadzorujące go.

W niniejszym rozdziale przedstawiono najważniejsze zmiany dotyczące infrastruktury pol-
skiego rynku finansowego w 2009 r. Opisano także projekty i kierunki prac związane z rozwojem 
infrastruktury krajowego i europejskiego rynku finansowego.

3.1. Instytucje regulujące i nadzorcze

W 2009 r. instytucjami regulującymi i nadzorującymi funkcjonowanie polskiego systemu 
finansowego nadal były: Ministerstwo Finansów (MF), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz 
Narodowy Bank Polski (NBP).

W 2009 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) w sprawie ustawy z dnia 4 września 
2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw1. 
Prezydent skierował tę ustawę do TK 22 września 2008 r. z wnioskiem o zbadanie zgodności z Kon-
stytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów nakazujących NBP zbycie akcji Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych (KDPW) w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy oraz 
pozbawiających NBP możliwości wykonywania prawa głosu z akcji KDPW w przypadku niezastoso-
wania się do tego nakazu w wyznaczonym terminie2. Dnia 16 lipca 2009 r. TK orzekł o niezgod-
ności zakwestionowanych przepisów z ustawą zasadniczą3. Po usunięciu w parlamencie przepi-
sów niezgodnych z konstytucją ustawa ta weszła w życie 21 października 2009 r.4

W 2009 r. kontynuowała również prace, powołana w 2006 r. przez Ministra Finansów, Rada 
Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF), która pełni funkcje opiniodawcze i doradcze w sprawach zwią-
zanych z rozwojem polskiego rynku finansowego. W lutym 2009 r. w ramach RRRF powołano grupę 
roboczą ds. emisji covered bonds.

1 ustawa ta, oprócz postanowień dyrektywy MiFID (Markets in Financial Instruments Directive, Dyrektywa nr 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finan-
sowych, Dz.urz. uE L 145 z 2004 r., s. 1), miała wprowadzić do polskiego prawa również zapisy dyrektywy CRD 
(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 L 177 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 instytucji kredytowych, Dz.urz. uE L 177 z 2006 r., s. 201) w odniesieniu do firm inwestycyjnych.
2 Wniosek dotyczył zbadania niezgodności art. 19 w związku z art. 1 pkt 37 lit. a ustawy z dnia 4 września 2008 r. 
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 7, art. 21 ust. 1, 
art. 9 w związku z art. 91 ust. 1 i 2 oraz z art. 227 ust. 1 Konstytucji.
3 Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 19 w związku z art. 1 pkt 37 lit. a zakwestionowanej ustawy 
z art. 227 ust. 1 w związku z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1 Konstytucji oraz o braku niezgodności tych przepisów z art. 7, 
art. 9 oraz art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji. Wyrok z dnia 16 lipca 2009 r. (sygn. akt Kp 4/08), http://www.trybunal.gov.
pl/OTK/teksty/otk/2009/Kp_04_08.doc.
4 ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.u. z 2009 r., nr 165, poz. 1316). ustawa weszła w życie 21 października 2009 r. z wyjątkiem przepisów art. 
46a, które wejdą w życie 7 kwietnia 2011 r. Szerzej na temat zmian w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi 
w rozdziale 2.1.
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3.2. System płatniczy

W 2009 r. działające na polskim rynku systemy płatności w złotych (SORBNET i ELIXIR) oraz 
systemy płatności w euro (TARGET2-NBP, SORBNET-EuRO i EuroELIXIR) funkcjonowały bez zakłó-
ceń. W 2009 r. banki nadal stopniowo rezygnowały z rozliczania płatności w euro za pośrednic-
twem banków korespondentów i częściej korzystały z systemów SORBNET-EuRO, TARGET2-NBP 
(T2-NBP) i EuroELIXIR. Obserwowano wzrost udziału płatności w euro rozliczanych przez te systemy 
w ogólnej liczbie płatności w euro zrealizowanych w polskim systemie bankowym. W grudniu 
2008 r. udział ten wyniósł 36%, podczas gdy w grudniu 2009 r. 39%.

3.2.1. Wysokokwotowe rozliczenia międzybankowe

System SORBNET

W systemie SORBNET, służącym do rozliczeń płatności w złotych, według stanu na koniec 
grudnia 2009  r. uczestniczyły: 53 banki, NBP, KDPW oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). 
W 2009 r. wartość obrotów w tym systemie nieznacznie spadła (o 1,6% w porównaniu z 2008 r.). 
Było to spowodowane spadkiem obrotów na krajowych rynkach finansowych (rynku pieniężnym, 
obligacji i instrumentów pochodnych) oraz zmniejszeniem w II połowie roku wartości transakcji na 
rynku offshore instrumentów nominowanych w złotych. Wzrosła natomiast liczba zleceń realizo-
wanych w systemie SORBNET – o 10,5% w porównaniu z 2008 r. (wykres 3.1). W IV kwartale 2009 r. 
w systemie SORBNET rozliczono łącznie 495 771 zleceń o wartości 11,5 bln zł. Średnio w ciągu dnia 
realizowano 7746 zleceń, a średnia wartość zlecenia wyniosła 23,2 mln zł. W strukturze wartości 
obrotów według typów operacji dominowały rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientow-
skich (wykres 3.2). Wzrost udziału rozrachunków z tytułu zakupu lub wykupu papierów wartościo-
wych od NBP wynikał ze zwiększonej skali emisji bonów pieniężnych5.

System TARGET2-NBP

W systemie T2-NBP (będącym częścią systemu TARGET2 i służącym do rozliczeń płatności 
w euro) według stanu na koniec grudnia 2009 r. uczestniczyły: NBP, cztery banki oraz KIR. W 2009 r. 
została zahamowana, wyraźnie widoczna rok wcześniej, tendencja do wzrostu wartości obrotów 
w tym systemie (wykres 3.3). Miała na to wpływ niekorzystna sytuacja gospodarcza w strefie euro, 
która powodowała m.in. spadek obrotów handlowych z zagranicą. W IV kwartale 2009 r. w syste-
mie T2-NBP rozliczono 90 288 zleceń o łącznej wartości 33,4 mld euro (wykres 3.3). Przeciętnie 
realizowano 1368 zleceń dziennie, a średnia wartość zlecenia wyniosła 370,1 tys. euro. Większość 
stanowiły zlecenia transgraniczne: 96% ogółu obrotów i liczby zleceń.

5 Szerzej na ten temat w rozdziale 5.1.2.2.

Wykres 3.1. Kwartalna wartość obrotów brutto i  liczba zleceń przetworzonych w systemie 
SORBNET w latach 2006–2009

Źródło: NBP.
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Przystąpienie NBP w dniu 19 maja 2008 r. do systemu TARGET2 (T2) rozpoczęło czteroletni 
okres przejściowy, który zakończy się w maju 2012 r. W tym czasie NBP może pośredniczyć w roz-
liczeniach w systemie T2 za pomocą systemu SORBNET-EuRO. Po zakończeniu okresu przejścio-
wego banki korzystające z pośrednictwa NBP będą musiały podjąć decyzję, czy dokonywać rozli-
czeń w euro bezpośrednio na platformie SSP6 (przez system T2-NBP), czy za pośrednictwem innego 
banku będącego uczestnikiem bezpośrednim systemu T2. W 2009 r. prowadzone były przygoto-
wania do przeniesienia rozliczeń w euro na SSP przez KIR oraz jeden z banków komercyjnych. Pod-
mioty te stały się uczestnikami bezpośrednim T2-NBP 8 czerwca 2009 r.

System SORBNET-EURO

uczestnikami systemu SORBNET-EuRO, służącego do rozliczeń wysokokwotowych transgra-
nicznych i krajowych płatności w euro, według stanu na koniec 2009 r. było 31 banków, NBP 
i KDPW. W 2009 r. wartość obrotów w tym systemie nieznacznie wzrosła w porównaniu z 2008 r.: 
o 3,3% do 93,2 mld euro (wykres 3.4). Dynamika wzrostu obrotów była dużo niższa niż przed 
rokiem, co było konsekwencją spadku wartości transakcji transgranicznych (które są rozliczane 

6 Single Shared Platform – wspólna platforma, na którą w ramach systemu T2 zostały przeniesione rozliczenia z kra-
jowych systemów RTGS (Real Time Gross Settlement). RTGS to system płatności, w którym rozrachunek dokonywany 
jest na bazie brutto w czasie rzeczywistym.

Wykres 3.2. Udział głównych typów operacji w  strukturze obrotów brutto w  systemie 
SORBNET w IV kwartale 2008 i 2009 r.

Źródło: NBP.
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1 System T2-NBP rozpoczął funkcjonowanie 19 maja 2008 r.
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w systemie T2-NBP za pośrednictwem systemu SORBNET-EuRO) przy jednoczesnym wzroście war-
tości transakcji krajowych. Na zmniejszenie wartości transakcji transgranicznych wpłynął kryzys na 
europejskim rynku finansowym, spadek wymiany handlowej z zagranicą, a także (w mniejszym 
stopniu) sukcesywne przenoszenie rozliczeń płatności w euro z systemu SORBNET-EuRO do systemu 
T2-NBP. W IV kwartale 2009 r. w systemie SORBNET-EuRO rozliczono 54 281 zleceń o łącznej war-
tości 20,8 mld euro. Przeciętnie realizowano 835 zleceń dziennie, a średnia wartość zlecenia wynio-
sła 383 tys. euro. Większość stanowiły zlecenia transgraniczne: 62% ogółu obrotów i 92% liczby 
zleceń. W 2009 r. zaobserwowano znaczny wzrost udziału zleceń krajowych w obrotach ogółem 
(z 14% w IV kwartale 2008 r. do 38% w IV kwartale 2009 r.), a także wzrost udziału zleceń krajo-
wych w całkowitej liczbie zleceń (z 4% w IV kwartale 2008 r. do 8% w IV kwartale 2009 r.). Wzrost 
ten wynikał jednak głównie ze zmiany metodyki sporządzania danych statystycznych dostosowanej 
do sprawozdawczości systemu T2, która od stycznia 2009 r. uwzględnia niewykazywane dotych-
czas niektóre operacje rozrachunkowe systemu EuroELIXIR.

Pierwotnie zakładano, że system SORBNET-EuRO będzie funkcjonować do zakończenia, 
w maju 2012 r., czteroletniego okresu przejściowego, po którym nie będzie możliwe pośrednictwo 
NBP w dostępie do systemu T2. Zarząd NBP zdecydował jednak, że system SORBNET-EuRO zosta-
nie zamknięty 31 grudnia 2011  r., a 1 stycznia 2012  r. zostanie uruchomiona nowa aplikacja 
NBP-PHA, będąca zmodyfikowaną wersją systemu SORBNET-EuRO.

W związku z tym w 2009 r. rozpoczęto opracowywanie założeń funkcjonalnych NBP-PHA oraz 
prace analityczne nad rozwiązaniami informatycznymi. Funkcje aplikacji NBP-PHA będą ograniczone 
w porównaniu z systemem SORBNET-EuRO. NBP-PHA będzie mógł służyć wyłącznie do realizacji 
rozliczeń własnych NBP i rozliczeń klientów NBP oraz innych operacji z bankami, które nie muszą być 
rozliczane na platformie SSP (operacje związane z obsługą kredytu w ciągu dnia w euro, a po wej-
ściu Polski do strefy euro także operacje depozytowo-kredytowe banku centralnego, operacje zwią-
zane z obsługą rezerwy obowiązkowej oraz operacje dotyczące zasileń gotówkowych banków). Nie 
będzie natomiast możliwe prowadzenie w systemie NBP-PHA rachunków rozliczeniowych banków 
i systemów zewnętrznych oraz pośredniczenie w rozliczeniach w euro i w dostępie do systemu T2.

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 2009 r. bezpośrednimi uczest-
nikami wymiany zleceń płatniczych w tym systemie były 52 banki oraz NBP. W 2009 r. ogólna liczba 

Wykres 3.4. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie SORBNET-EURO w latach 2006–
20091

1 Bez uwzględnienia wartości kredytu śróddziennego.
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transakcji rozliczanych za pośrednictwem KIR zwiększyła się w porównaniu z 2008 r. o 8,1%, nie-
znacznie (o 0,6%) wzrosła również wartość obrotów (wykres 3.5). W IV kwartale 2009 r. w systemie 
ELIXIR realizowano średnio 5,15 mln zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia 
wyniosła 2544 zł.

System EuroELIXIR

Na koniec 2009 r. uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie EuroELIXIR, przezna-
czonym do przeprowadzania krajowych i transgranicznych detalicznych rozliczeń w euro, było 28 
banków oraz NBP. W 2009 r. wartość obrotów w tym systemie wzrosła o 23,4% w porównaniu 
z 2008 r. (wykres 3.6). W IV kwartale 2009 r. w systemie EuroELIXIR realizowano średnio 20 tys. 
zleceń dziennie, a przeciętna wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 4 706 euro. Największy 
udział, zarówno w wartości obrotów, jak i liczbie zleceń, miały zlecenia transgraniczne (odpowied-
nio 87,0% i 89,6%).

W pierwszym okresie uczestnictwa Polski w systemie T2 rozrachunek zleceń pochodzących 
z systemu EuroELIXIR odbywał się za pośrednictwem systemu SORBNET-EuRO. Dnia 8 czerwca 
2009 r. został przeniesiony bezpośrednio do systemu T2, co umożliwiło m.in. połączenie rozra-
chunku rozliczeń krajowych (wcześniej dokonywanych w systemie SORBNET-EuRO) i transgra-
nicznych (wcześniej dokonywanych w systemie T2 za pośrednictwem systemu SORBNET-EuRO), 
i – co za tym idzie – poszerzenie zakresu wielostronnej kompensacji. Przeniesienie rozrachunku 
bezpośrednio na platformę SSP systemu T2 umożliwiło realizację transakcji transgranicznych 
w ramach jednego dnia rozliczeniowego, pozwoliło także na rozpoczęcie przygotowań do 
włączenia systemu EuroELIXIR do rozliczeń w ramach sieci europejskich izb rozliczeniowych 

Wykres 3.5. Kwartalna wartość obrotów brutto i kwartalna liczba zleceń w systemie ELIXIR 
w latach 2006–2009

Źródło: NBP.
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EACHA7. Stowarzyszenie EACHA rozwija model rozliczeń płatności dokonywanych w ramach 
SEPA8 oparty na tworzeniu sieci połączeń i współpracy operacyjnej pomiędzy krajowymi syste-
mami rozliczeniowymi (Clearing and Settlement Mechanism, CSM) z ostatecznym rozrachun-
kiem na platformie SSP systemu T2. Jest to alternatywne rozwiązanie względem systemu scen-
tralizowanego prowadzonego przez EBA Clearing, gdzie rozliczanie płatności następuje w STEP2, 
systemie rozliczeń detalicznych mającym status paneuropejskiej izby rozliczeniowej (Pan-Euro-
pean Automated Clearing House, PE-ACH).

Od 28 stycznia 2008 r. KIR umożliwia obsługę w systemie EuroELIXIR paneuropejskiego 
polecenia przelewu (SEPA Credit Transfer, SCT), które jest wystandaryzowanym instrumentem 
umożliwiającym transfer środków w euro i stanowi jeden z głównych elementów projektu SEPA 
realizowanego na rynku europejskim. W 2009 r. liczba transakcji SCT przetworzonych w systemie 
EuroELIXIR systematycznie rosła (wykres 3.7). udział transakcji SCT w płatnościach rozliczanych 
w systemie EuroELIXIR wyniósł w grudniu 2009 r. ponad 57%. W ogólnej liczbie zleceń SCT domi-
nowały płatności transgraniczne (blisko 98% udziału w grudniu 2009 r.). W 2009 r. uczestnikami 
systemu polecenia przelewu SEPA na rynku polskim było 25 banków (w tym dwa oddziały instytu-
cji kredytowych). Spośród tych instytucji 11 rozliczało transakcje SCT za pośrednictwem NBP (przy 
wykorzystaniu systemu EuroELIXIR), a pozostałe korzystały z pośrednictwa zagranicznych banków 
macierzystych.

W 2009 r. w KIR podjęto decyzję o wstrzymaniu prac nad wprowadzeniem paneuropejskiego 
polecenia zapłaty (SEPA Direct Debit, SDD), drugiego instrumentu płatniczego wprowadzanego 
w ramach projektu SEPA, służącego do obsługi transakcji obciążeniowych w euro. Wstępny harmo-
nogram prac zakładał udostępnienie obsługi SDD w systemie EuroELIXIR w maju 2010 r. W związku 
z niewdrożeniem w 2009  r. do polskiego prawa dyrektywy o usługach płatniczych na rynku 
wewnętrznym (Payment Services Directive, PSD9) oraz brakiem zainteresowania oferowaniem 
nowego instrumentu SEPA ze strony polskich banków w czerwcu 2009 r. prace nad wprowadze-
niem SDD zostały zawieszone. W sierpniu 2009 r. NBP zdecydował również, że nie będzie oferował 
polskim bankom usługi pośrednictwa w rozliczaniu SDD przez system STEP2.

7 Stowarzyszenie EACHA (European Automated Clearing House Association) zrzesza 23 izby rozliczeniowe 
z 21 krajów europejskich (członkiem EACHA jest również Krajowa Izba Rozliczeniowa). Stowarzyszenie to stanowi 
forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy izbami rozliczeniowymi, zajmuje się również wypracowaniem 
wspólnych standardów rozliczania płatności w ramach Single Euro Payments Area.
8 Single Euro Payments Area. Szerzej na temat projektu SEPA w rozdziale 3.4.
9 Dyrektywa nr 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych 
na rynku wewnętrznym (Dz.urz. L 319 z 2007 r., s. 1). Wdrożenie dyrektywy PSD do polskiego prawa powinno 
nastąpić do 1 listopada 2009 r.

Wykres 3.7. Miesięczna liczba transakcji SCT przetworzonych w systemie EuroELIXIR w latach 
2008–2009

Źródło: KIR.
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3.2.3. Rozwój obrotu bezgotówkowego

W sierpniu 2009 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Programu rozwoju obrotu 
bezgotówkowego w Polsce10, którego celem jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych. 
Powodem stworzenia Programu był niezadowalający poziom wykorzystania instrumentów bezgo-
tówkowych na polskim rynku, a także działania podejmowane na rynku europejskim upowszech-
niające obrót bezgotówkowy (m.in. projekt SEPA, dyrektywa PSD, działania narodowe prowadzone 
w innych krajach uE). Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce zawiera diagnozę obrotu 
bezgotówkowego w na krajowym rynku. Przedstawia również cele strategiczne, które powinny być 
zrealizowane do 2013 r., wraz z opisem proponowanych działań, ich harmonogramem oraz pod-
miotami odpowiedzialnymi za ich wykonanie.

Prace nad przygotowaniem Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce toczyły się 
od 2007 r. w ramach współpracy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich oraz 
przedstawicieli podmiotów uczestniczących w Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikro-
płatności przy ZBP. Na początku marca 2009 r. Program został przekazany Ministerstwu Finansów 
z prośbą o podjęcie prac mających na celu przyjęcie go jako dokumentu rządowego. W 2009 r. pro-
wadzono prace nad tym dokumentem, obejmujące m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych 
i międzyresortowych.

3.2.4. Agencje pośrednictwa finansowego

W 2009 r. obserwowano dalszy wzrost wartości i liczby transakcji dokonywanych w agen-
cjach pośrednictwa finansowego (tabela 3.1)11. Wzrosła liczba podmiotów zajmujących się przyj-
mowaniem wpłat na rachunki bankowe (firm przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe, w tym 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Na koniec roku wyniosła ona 211 (na 
koniec 2008 r. 137). Liczba punktów obsługi zwiększyła się w 2009 r. do 13,8 tys. z 12 tys. rok wcze-
śniej. W ostatnich latach rosła również średnia wartość transakcji dokonywanych w agencjach 
pośrednictwa finansowego (ze 106 zł w 2006 r. do 134 zł w 2009 r.).

Działalność agencji pośrednictwa finansowego nie jest nadzorowana przez żadną instytucję. 
W 2007 r. została uchwalona dyrektywa o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (PSD). 
Zawiera ona katalog usług płatniczych oraz wprowadza nową kategorię dostawców tych usług 
– instytucje płatnicze, za które na polskim rynku można uznać m.in. agencje pośrednictwa finanso-
wego. Zgodnie z postanowieniami tej dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek wyzna-
czenia organów właściwych do udzielania zezwoleń i nadzoru nad instytucjami płatniczymi. Data 
wprowadzenia postanowień dyrektywy PSD do krajowych porządków prawnych została ustalona 
na 1 listopada 2009 r. W 2009 r. trwały prace legislacyjne nad wdrożeniem dyrektywy PSD na rynku 
polskim. Przygotowano projekt ustawy o usługach płatniczych12, w którym określone zostały 
zasady prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych, a także zasady tworze-
nia i organizacji instytucji płatniczych oraz nadzoru nad nimi. Zgodnie z tym projektem ustawy pro-

10 Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009–2013, projekt z dnia 30 lipca 2009 r., http://
www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=645&id=180756.
11 Należy mieć na uwadze, że zaobserwowany w 2009 r. wzrost może wynikać m.in. z tego, iż wiele nowych firm 
rozpoczęło przekazywanie danych do NBP, a funkcjonujące wcześniej podmioty uaktualniły swoje sprawozdania.
12 Projekt ustawy o usługach płatniczych z dnia 25 września 2009 r., http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_
aktow_prawnych/fi/projekt_ustawy_o_uslugach_platniczych.pdf.

Tabela 3.1. Wartość i  liczba transakcji dokonywanych w  agencjach pośrednictwa 
finansowego w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

Wartość transakcji (w mln zł) 4 177,1 5 558,6 6 197,1 7 664,6

Liczba transakcji (w mln) 39,3 46,6 49,8 57,1

Źródło: NBP.
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wadzenie działalności przez krajowe instytucje płatnicze będzie wymagało uzyskania zezwolenia 
KNF, która będzie sprawowała nadzór nad tymi podmiotami13.

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 
finansowymi odbywa się na rynkach organizowanych przez: Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie (GPW), spółkę BondSpot (dawne MTS-CeTO) oraz na Warszawskiej Giełdzie Towaro-
wej (WGT). Infrastrukturę depozytowo-rozliczeniową stanowią: Rejestr Papierów Wartościowych 
(RPW – systemy SKARBNET i SEBOP), obsługujący transakcje bonami skarbowymi i bonami pienięż-
nymi, system KDPW, obsługujący rynek obligacji skarbowych i instrumentów finansowych dostęp-
nych na rynkach organizowanych przez GPW i BondSpot, oraz Izba Rozliczeniowa WGT, zajmująca 
się rozliczaniem transakcji terminowych zawieranych na tej giełdzie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

W 2009 r. GPW prowadziła następujące rynki obrotu instrumentami finansowymi:

–  Główny Rynek GPW (rynek regulowany), na którym notowane były akcje, prawa do akcji 
(PDA), prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, opcje, kontrakty 
terminowe, jednostki indeksowe, obligacje skarbowe, a także obligacje komunalne i korpo-
racyjne, które od 30 września 2009 r. notowane są w ramach rynku Catalyst;

–  NewConnect (alternatywny system obrotu, ASO), na którym notowane były akcje i PDA;

–  segment detaliczny rynku Catalyst (funkcjonuje od 30 września 2009 r.), na który składały 
się dwie platformy obrotu (rynek regulowany oraz ASO), gdzie notowane były obligacje 
komunalne i obligacje korporacyjne.

Rynek instrumentów dłużnych – Catalyst14 – został uruchomiony przez GPW i  spółkę 
BondSpot15 30 września 2009 r. Docelowo miały go tworzyć cztery platformy obrotu: dwie prowa-
dzone przez GPW (w formule rynku regulowanego i ASO), składające się na segment detaliczny tego 
rynku, oraz dwie prowadzone przez BondSpot (w formule rynku regulowanego i ASO), składające 
się na segment hurtowy16. We wrześniu 2009 r. uruchomione zostały platformy obrotu prowa-
dzone w formule rynku regulowanego, a 6 października ASO prowadzony przez GPW17. Catalyst 
jest przeznaczony do obrotu obligacjami komunalnymi, obligacjami korporacyjnymi, listami zastaw-
nymi i innymi instrumentami dłużnymi. Intencją organizatorów rynku było stworzenie platformy 
ułatwiającej pozyskiwanie finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębior-
stwa oraz umożliwiającej inwestowanie w tego typu papiery różnym inwestorom.

Na rynku NewConnect od 1 stycznia 2009 r. obowiązują zasady ładu korporacyjnego: Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców 
NewConnect18. Przez rok oba dokumenty miały charakter rekomendacji. Od 2010 r. emitenci akcji 
notowanych na rynku NewConnect będą zobowiązani do publikacji, wraz z raportem rocznym, opi-
sowego raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego. W stosunku do Autoryzowanych 

13 Projekt ustawy o usługach płatniczych przewiduje również możliwość świadczenia usług płatniczych przez „biura 
usług płatniczych”, jeśli średnia miesięczna wartość transakcji płatniczych dokonanych w ciągu roku przez takie pod-
mioty nie przekracza 500 tys. euro. Podmioty te będą mogły prowadzić działalność po wpisaniu przez KNF do rejestru 
biur usług płatniczych.
14 W lutym 2009 r. GPW powołała także Komitet ds. Rozwoju Rynku Obligacji, którego głównym zadaniem jest 
wspieranie tworzenia i rozwoju zorganizowanego rynku papierów dłużnych.
15 GPW ma 92,5% udziału w kapitale zakładowym BondSpot.
16 Z punktu widzenia emitentów różnice między formułami rynku regulowanego i ASO dotyczą przede wszystkim 
kryteriów wprowadzenia instrumentów do obrotu oraz zakresu obowiązków informacyjnych.
17 ASO Catalyst prowadzony przez BondSpot został uruchomiony 11 stycznia 2010 r.
18 uchwała nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r.
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Doradców wprowadzony zostanie wymóg przedstawiania w corocznym sprawozdaniu z działalno-
ści informacji na temat stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach.

W maju 2009 r. rozpoczęto publikację dwóch nowych indeksów głównego rynku GPW: 
WIG20short i WIG20lev, które są obliczane są z wykorzystaniem indeksu WIG20. Indeks WIG20short 
kształtuje się odwrotnie do indeksu WIG20 i może być stosowany do oceny inwestycji krótkiej sprze-
daży, natomiast indeks WIG20lev podąża zgodnie z kierunkiem WIG20, ale z dwukrotnie większą 
siłą, i może służyć jako benchmark inwestycji z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

W 2009 r. GPW we współpracy z innymi instytucjami przystąpiła do realizacji projektu, któ-
rego celem jest promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania w spółkach 
notowanych na rynku regulowanym. Spółki notowane na głównym rynku GPW (z wyjątkiem zagra-
nicznych) zostały objęte badaniem RESPECT Rating, na podstawie którego opracowano indeks 
spółek społecznie odpowiedzialnych – RESPECT Index (typu Corporate Social Responsibility). Ma on 
służyć do oceny koniunktury wśród spółek uznanych za spółki o najwyższych standardach odpo-
wiedzialności społecznej. Na ogłoszonej 20 listopada 2009 r. liście uczestników indeksu RESPECT 
znalazło się 16 spółek19.

Dnia 8 stycznia 2009 r. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) przyjęło zmiany do strategii pry-
watyzacji GPW przedstawionej w marcu 2008 r.20 uaktualniona wersja programu prywatyzacji 
GPW21 zakładała zaproszenie głównych inwestorów branżowych do złożenia oferty na 73,82% 
akcji GPW (samodzielnie lub w konsorcjum z inwestorem finansowym). W wyniku transakcji MSP 
miało zachować udział w akcjonariacie GPW na poziomie 25% + 1 akcja. Zakładano, że zakończe-
nie prywatyzacji nastąpi w ciągu 2–3 lat. W kwietniu 2009 r. MSP wysłało zaproszenia do zakupu 
akcji GPW do czterech inwestorów strategicznych: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, 
NASDAQ OMX oraz NySE Euronext. Wszyscy złożyli wstępne oferty nabycia akcji GPW. W listopa-
dzie 2009 r. wiążącą ofertę zakupu pakietu większościowego GPW złożyła Deutsche Boerse. Do 
sprzedaży akcji warszawskiej giełdy jednak nie doszło, gdyż Deutsche Boerse nie zastosowała się 
do prośby MSP o uzupełnienie swojej oferty o zobowiązania pozacenowe, dotyczące m.in. przed-
stawienia szczegółowego planu rozwoju GPW i planów wzmocnienia jej pozycji w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. W związku z tym w grudniu 2009 r. MSP rozpoczęło prace nad nową koncepcją 
prywatyzacji GPW, zakładającą przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej GPW na jej własnym 
parkiecie.

MSP uzależniało przeprowadzenie prywatyzacji GPW również od daty wejścia w życie nowe-
lizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która zawierała m.in. przepisy umożliwiające 
wypłatę dywidendy z akcji GPW.

Dnia 18 lutego 2009 r. GPW podpisała porozumienie o współpracy z Polską Agencją 
Informacji i  Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). GPW i PAIiIZ zobowiązały się do współpracy 
w promowaniu możliwości inwestycyjnych na polskim rynku. Będą informowały potencjalnych 
emitentów o możliwościach pozyskiwania kapitału na rozwój za pośrednictwem GPW, będą 
się również wymieniać informacjami na temat dostępnych na polskim rynku instrumentów 
wspierania inwestycji.

Dnia 23 lutego 2009 r. GPW podpisała Memorandum o Współpracy z Białoruską Giełdą 
Walutowo-Kapitałową w Mińsku (Biełorusskaja waluto-fondowaja Birża, BWFB). Celem podpisania 
Memorandum jest budowanie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego oraz działanie na rzecz współ-
pracy rynków finansowych obu krajów. Memorandum umożliwi wymianę informacji dotyczących 
rynków finansowych oraz wymianę doświadczeń w zakresie stosowanych technologii. Na podsta-
wie Memorandum BWFB oraz GPW określą również kierunki rozwoju dalszej współpracy.

19 Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 20 listopada 2009 r., http://media.
redakcja.pl/profit/artykulydodatkimedia/nazwapliku/1259126259252.pdf.
20 Podsumowanie Strategii Pierwszego Etapu Prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie S.A., 
Ministerstwo Skarbu Państwa, 12 marca 2008, Warszawa.
21 Kolegium MSP przyjęło uaktualnioną strategię prywatyzacji GPW S.A., komunikat MSP z 8 stycznia 2009 r., http://
prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/196/5716/Kolegium_MSP_przyjelo_uaktualniona_strategie_prywatyzacji_GPW_
SA.html.
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W kwietniu 2008 r. przy GPW została powołana Rada Ładu Informacyjnego22, której celem 
jest promowanie oraz upowszechnianie zasad dobrej praktyki w zakresie publicznych wypowiedzi 
o sytuacji na rynku instrumentów finansowych, upowszechnianie właściwego rozumienia istoty 
rynku kapitałowego i inwestowania na nim oraz usprawnianie komunikacji między spółkami publicz-
nymi a inwestorami. W lutym 2009 r. Rada przyjęła dokument Dobre praktyki profesjonalnych uczest-
ników rynku kapitałowego w zakresie wypowiedzi publicznych, zawierający pięć zasad dotyczących 
wypowiedzi publicznych o sytuacji na rynku kapitałowym23. W grudniu 2009 r. został opublikowany 
raport, sporządzony na zamówienie Rady, prezentujący zasady i praktyki informacyjne stosowane 
przez instytucje finansowe, media i organy władzy publicznej na polskim rynku kapitałowym24. 
W raporcie tym można również znaleźć opis ładu informacyjnego25 na wybranych zagranicznych 
rynkach kapitałowych, a także wnioski dotyczące ładu informacyjnego na rynku polskim.

Rynki organizowane przez spółkę MTS-CeTO (od 18 września 2009 r. BondSpot)

W 2009 r. spółka MTS-CeTO prowadziła następujące rynki obrotu instrumentami finansowymi:

–  rynek MTS Poland26, nieregulowany hurtowy rynek obrotu obligacjami i bonami skarbo-
wymi, będący częścią prowadzonego przez MF systemu Dealerów Skarbowych Papierów 
Wartościowych, organizowany we współpracy z włoską spółką MTS;

–  Regulowany Rynek Pozagiełdowy (RRP), dawny Rynek Papierów Wartościowych CeTO, na 
którym notowane były akcje, obligacje skarbowe oraz inne papiery dłużne (od 30 września 
2009 r. notowane w ramach rynku Catalyst);

–  segment hurtowy rynku Catalyst27 mający charakter rynku regulowanego (funkcjonuje od 
30 września 2009 r.), na którym notowane były obligacje komunalne, obligacji korporacyjne 
oraz listy zastawne.

W marcu 2009 r. GPW przejęła 61,31% udziałów w spółce MTS-CeTO (obecnie BondSpot), 
zwiększając swoje zaangażowanie kapitałowe do 92,47%28. Przejęcie pakietu większościowego 
MTS-CeTO było zgodne z zapowiedziami GPW i miało na celu skoncentrowanie płynności obrotu 
papierami udziałowymi i poszerzenie zakresu instrumentów notowanych na rynkach GPW, zwłasz-
cza o instrumenty dłużne. W wyniku zmian w akcjonariacie włoska spółka MTS przestała być udzia-
łowcem MTS-CeTO, pozostała jednak partnerem technologicznym przy organizacji rynku MTS 
Poland. Z dniem 18 września 2009 r. spółka MTS-CeTO zmieniła nazwę na BondSpot.

W 2009 r. uczestnikami rynku MTS Poland były 32 podmioty, wśród których było 14 zagra-
nicznych instytucji finansowych. W segmencie instytucjonalnym, którego uczestnikami mogą być 
inwestorzy instytucjonalni oraz market makerzy29, w dalszym ciągu funkcjonował jeden inwestor 
instytucjonalny. Na koniec 2009 r. status członka Regulowanego Rynku Pozagiełdowego miało 
14 instytucji finansowych, a status uczestnika mogącego dokonywać obrotu instrumentami finan-
sowymi jedynie na własny rachunek – dwie instytucje. Na liście uczestników rynku regulowanego 
Catalyst było 16 podmiotów30.

22 Przed 2 czerwca 2009 r. Rada Ładu Informacyjnego funkcjonowała pod nazwą Rada Edukacji i Ładu Informacyjnego.
23 Serwis internetowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęcony ładowi informacyjnemu, http://
www.odpowiedzialni.gpw.pl/.
24 Ład Informacyjny. Praktyki informacyjne stosowane przez instytucje finansowe oraz media działające na polskim 
rynku kapitałowym w porównaniu z praktykami występującymi na wybranych rynkach zagranicznych, Warszawa, 
31 października 2009, Rada Ładu Informacyjnego, NBS Public Relations, Hogan & Hartson Jamka.
25 Autorzy raportu termin ład informacyjny rozumieją jako zbiór lub zbiory zasad, którymi kierują się podmioty 
uczestniczące w tworzeniu, przekazywaniu, rozpowszechnianiu, ochronie i wykorzystywaniu informacji wrażliwych 
(cenotwórczych), a także zachowania i praktyki w tym zakresie.
26 Z dniem 4 stycznia 2010 r. nazwa rynku MTS Poland została zmieniona na Treasury BondSpot Poland.
27 Rynek Catalyst, uruchomiony 30 września 2009 r., jest prowadzony na platformach transakcyjnych BondSpot (seg-
ment hurtowy) oraz GPW (segment detaliczny). Segment hurtowy Catalyst, mający charakter alternatywnego systemu 
obrotu, został uruchomiony 11 stycznia 2010 r. 
28 Pozostałe akcje należą do banków (3,56%), domów maklerskich (3,88%) oraz innych podmiotów (0,09%), w tym 
Skarbu Państwa.
29 Podmioty uprawnione do zawierania transakcji na rynku przez składanie propozycji sprzedaży lub kupna instru-
mentów finansowych oraz przyjmowanie takich propozycji.
30 Stan na 13 stycznia 2010 r.
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Warszawska Giełda Towarowa

W 2009  r. nie zaszły istotne zmiany w  funkcjonowaniu Warszawskiej Giełdy Towarowej 
(WGT), na której notowane były: walutowe kontrakty terminowe i opcje na te kontrakty, kontrakty 
terminowe na stopy procentowe oraz obligacje skarbowe. W dalszym ciągu niejasna była podstawa 
prawna dokonywania obrotu instrumentami finansowymi na WGT. Warszawska Giełda Towarowa 
nie miała bowiem zezwolenia na prowadzenie giełdy towarowej31.

Rejestr Papierów Wartościowych

Na koniec 2009 r. rachunki bonów skarbowych w RPW miało 55 banków, BFG i KDPW, nato-
miast w obrocie bonami pieniężnymi uczestniczyło 51 banków oraz BFG. W 2009 r. można było 
zaobserwować znaczny wzrost wartości transakcji, których przedmiotem były zarówno bony skar-
bowe, jak i bony pieniężne (tabela 3.2). W przypadku bonów skarbowych wzrost wartości transak-
cji wynikał głównie ze wzrostu średniego zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu emisji tych papierów, 
które w 2009 r. wyniosło 56,5 mld zł (29,3 mld zł rok wcześniej). Przyczyną wzrostu wartości trans-
akcji na rynku bonów pieniężnych było natomiast znaczne zwiększenie skali emisji tych instrumen-
tów, w celu absorpcji nadpłynności w krajowym sektorze bankowym.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Działalność operacyjna

Według stanu na koniec 2009 r. konta depozytowe w KDPW miało 56 instytucji, a liczba emi-
tentów zarejestrowanych w KDPW wyniosła 583 (547 emitentów krajowych i 36 emitentów zagra-
nicznych). W 2009 r., głównie w wyniku spadku obrotów na rynku obligacji skarbowych, zmniej-
szyła się wartość operacji zaewidencjonowanych w KDPW (wykres 3.8).

W 2009 r. KDPW miał 13 połączeń operacyjnych z zagranicznymi centralnymi depozytami 
papierów wartościowych (sześć połączeń bezpośrednich i siedem połączeń pośrednich przy współ-
udziale jednego z dwóch międzynarodowych centralnych depozytów: Clearstream Banking 
Luxembourg lub Euroclear Bank). W 2009 r. trwały prace nad stworzeniem połączeń operacyjnych 
z nowymi rynkami: bułgarskim, rumuńskim oraz kanadyjskim.

Dnia 3 sierpnia 2009 r. w KDPW uruchomiono nowy system depozytowo-rozliczeniowy 
o nazwie kdpw_stream. Wprowadzenie nowego systemu umożliwia m.in.:

–  zwiększenie wydajności infrastruktury rozliczeniowej KDPW – liczba operacji rozliczeniowych 
możliwych do przeprowadzenia w ciągu jednego dnia wzrosła z 300 tys. do około 1 mln,

–  automatyzację procesów (np. weryfikacji przebiegu transakcji czy wystawiania przez 
uczestników KDPW instrukcji rozliczeniowych),

–  wprowadzenie nowych funkcji – m.in. nowej struktury kont depozytowych, która pozwala 
uczestnikom KDPW wyodrębniać konta według dowolnych kryteriów, możliwości wstępnego 

31 Serwis internetowy Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/index.html.

Tabela 3.2. Liczba i wartość zarejestrowanych w RPW transakcji na rynku bonów skarbowych 
i bonów pieniężnych w latach 2006–2009

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

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Bony skarbowe 27,2 12,6 13,4 15,9 504,8 180,8 613,6 1 114,3

Bony pieniężne 1,6 1,5 0,9 0,6 1 137,0 1 106,2 645,4 1 745,3

uwagi:

1. Liczba transakcji dla rynku wtórnego.

2. Wartość transakcji obejmuje rynek pierwotny i wtórny, a w 2009 r. dla bonów skarbowych również przetargi odkupu.

Źródło: NBP.
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zestawiania instrukcji rozliczeniowych (ang. pre-matching), możliwości składania dyspozycji 
stałych i bardziej elastycznego definiowania rachunków bankowych uczestników (rachunek 
podstawowy/rachunek dodatkowy) czy możliwości równoległego rozrachunku transakcji 
free of payment (FoP)32 i delivery versus payment (DvP)33 z udziałem wszystkich papierów 
wartościowych w systemie sesyjnym i systemie RTGS,

–  wdrożenie międzynarodowych standardów wymiany danych pomiędzy KDPW, uczestni-
kami oraz zagranicznymi partnerami (za pomocą komunikatów SWIFT34).

W KDPW prowadzono również prace dostosowawcze związane z uruchomieniem rynku 
Catalyst, we wrześniu 2009 r., przez GPW i BondSpot. KDPW zarządza bowiem funduszami zabez-
pieczającymi rozliczanie transakcji zawieranych na nowym rynku.

Działania rozwojowe

W grudniu 2009 r. Rada Nadzorcza KDPW przyjęła dokument Strategia KDPW S.A. na lata 
2010–2013. Strategia ta ukierunkowana jest na budowę pozycji regionalnej oraz konkurencyjności 
KDPW na arenie międzynarodowej. Jej realizacja ma przygotować KDPW do działania w warunkach 
zmian zachodzących na europejskim rynku usług depozytowo-rozliczeniowych. Oprócz wzmożonej 
konkurencji oraz procesów operacyjnej i kapitałowej konsolidacji instytucji infrastruktury rynku 
finansowego obserwować bowiem można zmiany będące skutkiem m.in. wprowadzenia dyrektywy 
MiFID (np. wzrastające znaczenie wielostronnych platform obrotu – MTF-ów35) oraz prac nad uru-
chomieniem platformy TARGET2-Securities (T2S). Ponadto kryzys finansowy zwrócił uwagę na rolę 
instytucji depozytowo-rozliczeniowych w utrzymaniu stabilności i efektywności funkcjonowania 
rynku finansowego, wzmocnił też tendencję do zwiększonego wykorzystania usług świadczonych 
przez centralnych partnerów rozliczeniowych (CCP, Central Counterparty, ramka 3.1), szczególnie 
na rynku OTC36.

Nowa strategia rozwoju KDPW obejmuje osiem celów strategicznych37. Do najważniejszych 
z nich należą:

• Wprowadzenie nowego modelu biznesowego KDPW

 Zakładane jest utworzenie struktury holdingowej, w ramach której zostanie wydzielony 
centralny partner rozliczeniowy (CCP). Zgodnie z omawianą Strategią na pierwszym etapie 
ma zostać wydzielona spółka pełniąca funkcję gwaranta rozliczeń, której jedynym zada-
niem będzie wspomaganie kapitałem własnym systemu zabezpieczania płynności rozli-
czeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym. Kolejnym krokiem ma być utworzenie 

32 Free of payment – dostawa bez płatności, mechanizm umożliwiający transfer papierów wartościowych bez 
odpowiadającego mu transferu środków pieniężnych.
33 Delivery versus payment – dostawa za płatność, mechanizm umożliwiający transfer papierów wartościowych 
w zamian za odpowiadający mu transfer środków pieniężnych.
34 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
35 Multilateral trading facility, wielostronny system obrotu organizowany przez firmę inwestycyjną lub operatora 
rynku regulowanego, kojarzący zlecenia kupna i sprzedaży zgodnie z ustalonymi regułami.
36 Over-the-counter – transakcje zawierane poza rynkiem zorganizowanym.
37 Serwis internetowy KDPW, http://www.kdpw.pl/pl/kdpw/Strony/Celestrategiczne.aspx.

Wykres 3.8. Wartość operacji zaewidencjonowanych w KDPW w latach 2002–2009

Źródło: KDPW.
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izby rozliczeniowej CCP z systemem zarządzania ryzykiem opartym na technologii SPAN 
(Standard Portfolio Analysis of Risk), a następnie wyposażenie CCP w funkcję nettowania 
transakcji, zmniejszającą koszty rozrachunku transakcji dzięki znacznej redukcji instrukcji 
rozrachunkowych przekazywanych do KDPW. Wydzielenie ze struktury KDPW gwaranta 
rozliczeń planowane jest na 2010 r., natomiast utworzenie CCP – na 2011 r.

•  uzyskanie przez KDPW pozycji głównej instytucji depozytowo-rozliczeniowej w Europie 
Środkowej i Wschodniej

 Realizacja tego celu ma polegać m.in. na prowadzeniu wspólnej polityki z GPW i  innymi 
uczestnikami rynku w zakresie notowania spółek zagranicznych, zwiększaniu rentowności 
istniejących połączeń operacyjnych z  centralnymi depozytami papierów wartościowych 
w regionie oraz budowaniu nowych połączeń transgranicznych, jak również wykorzystaniu 
doświadczeń KDPW przy tworzeniu CCP do oferowania usług rozliczeniowych na rynkach 
regionu.

• Integracja KDPW ze strukturami europejskimi

 Dwa główne projekty w tym obszarze to przeniesienie rozrachunku systemu KDPW bezpośred-
nio do systemu T2 (obecnie rozrachunek odbywa się za pośrednictwem systemu SORBNET-
-EuRO) oraz przedstawienie gotowości technicznej do przystąpienia do platformy TARGET2-
-Securities.

• Wprowadzanie nowych usług zwiększających wartość grupy kapitałowej

 Działania w tym obszarze polegają m.in. na wprowadzeniu usługi Electronic Trade 
Confirmation38, rozwoju usług związanych z rozliczaniem transakcji zawieranych na rynku 
OTC oraz wprowadzeniu usług umożliwiających transgraniczny rozrachunek papierów war-
tościowych na zasadzie DvP.

38 usługa polegająca na elektronicznej obsłudze procesów wymiany danych (między inwestorami instytucjonalnymi, 
podmiotami maklerskimi, uczestnikami rozliczającymi i depozytariuszami) związanych z realizacją transakcji i obsługą 
posttransakcyjną.

Ramka 3.1

IStOta fUnkcjOnOWanIa cEntRalnEGO PaRtnERa 
ROZlIcZEnIOWEGO (ccP)

CCP (Central Counterparty) jest izbą rozliczeniową, która przejmuje wzajemne prawa 
i obowiązki stron transakcji, stając się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym 
dla każdego kupującego1. W miejsce wielu relacji dwustronnych między uczestnikami handlu 
zostaje wprowadzony jeden kontrahent, który staje się drugą stroną wszystkich transakcji. 
W większości przypadków instrumentem prawnym, który umożliwia CCP występowanie jako 
strona transakcji, jest tzw. nowacja lub oferta otwarta2. Istotą funkcjonowania CCP jest nie-
odwracalne prawne przejęcie zobowiązań stron transakcji, a więc zamiana ryzyka niewypła-
calności partnera transakcji na ryzyko niewypłacalności CCP. Staje się on odpowiedzialny za 
wypełnienie zobowiązań stron transakcji, na skutek czego CCP własnym kapitałem gwaran-
tuje rozliczenie transakcji.

1 “An entity that interposes itself between the counterparties to the contracts traded in one or more financial markets, beco-
ming the buyer to every seller and the seller to every buyer” – definicja centralnego partnera rozliczeniowego przedstawiona 
w  dokumencie Recommendations for Securities Settlement Systems and recommendations for Central Counterparties in the 
European Union, May 2009, ECB-CESR.
2 Ang. novation, pierwotna umowa między kupującym a sprzedającym wygasa i zostaje zastąpiona dwiema nowymi umowami 
– między CCP a kupującym oraz między CCP a sprzedającym. 
Ang. open offer, CCP automatycznie i  natychmiastowo staje się stroną transakcji, w  momencie gdy kupujący i  sprzedający 
uzgodnią warunki umowy; jeśli spełnione są wcześniej ustalone warunki, nigdy nie powstaje więź umowna między kupującym 
a sprzedającym.
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• Wzrost jakości i zakresu obecnie oferowanych usług

 W ramach tego celu realizowane będą m.in. następujące projekty: obsługa kont omnibus39 
na rzecz zagranicznych centralnych depozytów papierów wartościowych, wprowadzenie 
funkcji agenta rozrachunkowego obsługującego zagranicznych uczestników rozliczających 
KDPW40, wprowadzenie mechanizmu hold-release41, budowa systemu pożyczek papierów 
wartościowych oraz rozwój usług w zakresie zdarzeń korporacyjnych.

W 2009 r. w KDPW prowadzono prace nad udostępnieniem Systemu Obsługi Dłużnych Papie-
rów Wartościowych (SODPW), umożliwiającego rozrachunek zdematerializowanych papierów dłuż-
nych znajdujących się w obrocie poza rynkiem regulowanym. Podjęto m.in. prace mające na celu 
dostosowanie Regulaminu SODPW do nowych rozwiązań informatycznych wprowadzonych wraz 
z uruchomieniem systemu kdpw_stream, rozpoczęto także integrację systemu SODPW z nową plat-
formą transakcyjną rynku Catalyst. Projekt Regulaminu SODPW został ponadto przekazany do kon-
sultacji środowiskowych.

W listopadzie 2008 r. KDPW i Towarowa Giełda Energii (TGE) podpisały akt notarialny 
w sprawie utworzenia Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT). Nowa spółka została zare-
jestrowana 26 stycznia 2009 r. Ma się zajmować rozliczaniem i rozrachunkiem transakcji zawie-
ranych na TGE. Powstanie IRGiT umożliwi TGE poszerzenie oferty o notowanie instrumentów 
pochodnych z ekspozycją przede wszystkim na instrumenty notowane na giełdzie towarowej 
prowadzonej przez TGE.

W grudniu 2009 r. KDPW podpisał także porozumienie o współpracy z białoruskim central-
nym depozytem papierów wartościowych, dotyczące wymiany informacji, danych statystycznych 
oraz doświadczeń między ekspertami tych instytucji. Działania te zmierzają do utworzenia połącze-
nia operacyjnego pomiędzy polskim a  białoruskim depozytem, które w  przyszłości umożliwi 
podwójne notowanie spółek na giełdach w Warszawie i Mińsku.

KDPW na tle innych depozytów papierów wartościowych

Analiza ryzyka funkcjonowania infrastruktury posttransakcyjnej na lokalnych rynkach kapita-
łowych prowadzona przez agencję Thomas Murray42 pozwala umiejscowić KDPW na tle innych 
centralnych depozytów funkcjonujących na rynku europejskim (tabela 3.3). Przyznany KDPW rating 
na poziomie A nie odbiega od ocen nadawanych przez tę agencję innym podmiotom w Europie 
Środkowo-Wschodniej spełniającym podobne funkcje. Agencja Thomas Murray pozytywnie oceniła 
również plan utworzenia przez KDPW instytucji centralnego partnera rozliczeniowego.

Izba Rozliczeniowa WGT

W 2009 r. nie zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu Izby Rozliczeniowej WGT, która reali-
zuje zadania związane z rozliczaniem transakcji terminowych zawartych na WGT. W 2009 r. status 
członka rozliczającego WGT miało sześć podmiotów (podobnie jak rok wcześniej), przy czym dzia-
łalność operacyjną prowadziły tylko dwa podmioty. Członkostwo dwóch podmiotów było zawie-
szone, a kolejne dwa nie prowadziły działalności operacyjnej.

39 Obecnie na polskim rynku kapitałowym funkcjonuje tzw. dwupoziomowy system rejestracji papierów warto-
ściowych, na który składają się konta depozytowe prowadzone przez KDPW dla swoich uczestników oraz rachunki 
papierów wartościowych prowadzone przez uczestników KDPW dla swoich klientów. Na rynku europejskim sto-
sowany jest również tzw. wielopoziomowy system rejestracji oparty na funkcjonowaniu wielu pośredników pro-
wadzących dla swoich klientów konta zbiorcze (omnibus accounts). Na kontach omnibus prowadzonych w KDPW 
dla zagranicznego depozytu papierów wartościowych mogłyby być rejestrowane instrumenty finansowe należące 
do klientów zagranicznych depozytów. Ewidencja tych instrumentów byłaby prowadzona przez zagraniczne 
depozyty.
40 Stanowi to atrakcyjne rozwiązanie dla zagranicznych podmiotów, które chciałyby stać się uczestnikami rozliczają-
cymi w KDPW. Polega ono na odseparowaniu funkcji prowadzenia rachunku papierów wartościowych (którą pełniłby 
lokalny podmiot) od funkcji uczestnika rozliczającego.
41 Mechanizm umożliwiający sterowanie przez klientów terminem realizacji poszczególnych instrukcji rozliczeniowych.
42 Agencja Thomas Murray zajmuje się oceną ryzyka związanego z działalnością depozytową i rozrachunkową, 
dostarcza danych dotyczących rynków kapitałowych, świadczy również usługi doradcze na rzecz inwestorów 
instytucjonalnych.
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Tabela 3.3. Ocena ryzyka związanego z funkcjonowaniem infrastruktury posttransakcyjnej 
na lokalnych rynkach kapitałowych dokonywana przez agencję Thomas Murray

Kraj Centralny depozyt Ogólny rating ryzyka 
centralnego depozytu

Rating infrastruktury 
rynku kapitałowego

Austria OeKB A+ A+

Belgia Euroclear Belgium A+ A+

Cypr CDCR A– A–

Czechy SKD
SCP/CDCP

A+
A– A

Dania VP Securities AA– AA–

Estonia Estonian CSD A A

Finlandia Euroclear Finland AA– AA–

Francja Euroclear France AA– AA–

Grecja BOG
HELEX S.A.

A+
A+ A+

Hiszpania Iberclear A+ A+

Holandia Euroclear Nederland AA– AA–

Irlandia Euroclear UK & Ireland AA– AA–

Islandia ISD A A

Kanada Canada CDS AA AA

Litwa CSDL A A

Łotwa LCD A A

Malta Malta CSD A– A–

Niemcy Clearstream Banking Frankfurt AA– AA–

Norwegia VPS A A

Polska KDPW
NBP (RPW)

A
A A

Portugalia Interbolsa A+ A+

Rosja NDC AA– BBB

Rumunia NBR
Central Depository SA

A–
A– A–

Słowacja CDCP A– BBB

Szwajcaria SIX SIS AA AA

Szwecja Euroclear Sweden AA AA

USA DTC AA– AA–

Węgry KELER A+ A

Wielka Brytania Euroclear UK & Ireland AA– AA–

Włochy Monte Titoli AA AA–

uwagi:

1. Ogólny rating ryzyka centralnego depozytu papierów wartościowych jest oceną ryzyka ponoszonego przez inwestorów w związku 
z deponowaniem ich instrumentów finansowych lub rozrachunkiem transakcji, których przedmiotem są te instrumenty, w danym depo-
zycie. Pod uwagę są brane następujące kategorie ryzyka: ryzyko związane z czasem, jaki może upłynąć od przekazania aktywów należ-
nych od drugiej strony transakcji do otrzymania tych aktywów, ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko związane z operacjami na 
papierach wartościowych, ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne, ryzyko związane z funkcjonowaniem połączenia operacyjnego z innym 
depozytem papierów wartościowych (nieuwzględniające jednak ryzyka związanego z rozrachunkiem transakcji transgranicznych).

2. Rating infrastruktury rynku kapitałowego jest oceną ryzyka ponoszonego przez właścicieli aktywów po zawarciu transakcji na 
lokalnym rynku kapitałowym (dotyczy instytucji i  systemów oferujących usługi związane z rozrachunkiem i deponowaniem papierów 
wartościowych).

3. Skala ocen ratingowych jest taka, jak ratingów kredytowych – od AAA do C, gdzie AAA jest oceną najwyższą, a C najniższą.

Źródło: opracowania Market Flash z okresu od 10 grudnia 2009 r. do 18 marca 2010 r., ocena KDPW pochodzi z 12 października 2009 r., 
Thomas Murray, http://www.thomasmurray.com/.
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3.4. Projekty europejskie dotyczące infrastruktury rynku finansowego

W 2009 r. na rynku europejskim były realizowane projekty oraz opracowywane rozwiązania, 
które mają lub będą miały wpływ na funkcjonowanie infrastruktury polskiego rynku finansowego. 
Dotyczą one systemu płatniczego (SEPA), a także systemu rozliczeń i rozrachunku instrumentów 
finansowych (projekty TARGET2-Securities i CCBM2 oraz inicjatywy zakładające zwiększone wyko-
rzystanie usług świadczonych przez CCP).

Projekt SEPA – Jednolity Obszar Płatności w Euro

SEPA (Single Euro Payments Area) jest projektem, w ramach którego w 32 krajach Europy 
(27 państw unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Monako) są wprowa-
dzane trzy paneuropejskie instrumenty płatnicze (SEPA Credit Transfer, SCT, SEPA Direct Debit, SDD 
oraz SEPA Card Framework, SCF). W 2008 r. rozpoczął się okres przejściowy przeznaczony na dosto-
sowywanie kart płatniczych do zasad SEPA, 28 stycznia 2008 r. wprowadzono natomiast polecenie 
przelewu SEPA (SCT).

Wprowadzenie SEPA na rynku europejskim

Dnia 1 listopada 2009 r. na rynku europejskim zaczęły obowiązywać postanowienia dwóch 
aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie usług płatniczych na rynku wewnętrznym uE: 
dyrektywy o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (PSD)43 oraz rozporządzenia w sprawie 
płatności transgranicznych44. Dnia 2 listopada 2009 r. Europejska Rada Płatnicza (European Pay-
ments Council, EPC), główny koordynator projektu SEPA, uruchomiła dwa rodzaje polecenia zapłaty 
SEPA (SDD): główny (SEPA Core Direct Debit Scheme) oraz biznesowy (SEPA Business to Business 
Direct Debit Scheme). Wprowadzenie tych instrumentów było uzależnione od wdrożenia do krajo-
wych porządków prawnych państw uE dyrektywy PSD. W dniu startu SDD uczestnikami systemu 
polecenia zapłaty było 2607 banków europejskich, w tym dwa banki polskie, które mogły uczest-
niczyć w rozliczeniach SDD za pośrednictwem swoich banków macierzystych.

Pierwotnie zakończenie realizacji projektu SEPA było przewidziane przez EPC na koniec 
2010 r.45 Jednak wolne tempo prac nad realizacją projektu spowodowało, że dotrzymanie tego ter-
minu jest nierealne. użycie SCT, które było pierwszym paneuropejskim instrumentem płatniczym 
wprowadzonym w ramach SEPA, w krajach strefy euro nie jest bowiem powszechne. Płatności 
dokonane w standardzie SEPA w grudniu 2009 r. stanowiły jedynie 6,2% wszystkich płatności mię-
dzybankowych dokonanych w strefie euro46. Ponadto instrument ten był wykorzystywany głównie 
do realizacji transakcji transgranicznych, podczas gdy w płatnościach krajowych stosowane były 
przede wszystkim krajowe instrumenty płatnicze. Ze względu na niesatysfakcjonujące postępy 
w realizacji projektu SEPA w 2009 r. wśród zaangażowanych w jego realizację podmiotów zainicjo-
wano dyskusję o tym, jak przyspieszyć wdrażanie produktów SEPA, jak efektywnie monitorować 
ten proces oraz jak radzić sobie z pojawiającymi się problemami. Często poruszaną kwestią było 
wprowadzenie wiążącej daty przejścia europejskiego środowiska bankowego na standardy SCT 
i SDD (rozumianego jako ostateczne zastąpienie krajowych instrumentów płatniczych odpowiada-
jącymi im produktami SEPA).

43 Ostateczny termin wdrożenia dyrektywy PSD do krajowych porządków prawnych wyznaczono na 1 listopada 
2009 r. Na koniec 2009 r. pełnej implementacji dyrektywy PSD dokonało 16 państw uE. Polska nie wprowadziła dyrek-
tywy PSD w wyznaczonym terminie.
44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności 
transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001. Rozporządzenie to dotyczy: 
płatności dokonywanych za pomocą polecenia przelewu i polecenia zapłaty, płatności kartami, pobierania gotówki 
z bankomatów oraz przekazów pieniężnych.
45 European Payments Council, EPC Roadmap 2004–2010, http://www.europeanpaymentscouncil. eu/documents/
Roadmap%20public%20version%204th%20April%20amended%20March%2008.pdf.
46 Serwis internetowy Europejskiego Banku Centralnego, http://www.ecb.int /paym/sepa/timeline/use/html/
index.en.html.
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We wrześniu 2009 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła komunikat przedstawiający plan dokoń-
czenia budowy SEPA47. Wcześniej, w czerwcu 2009 r., KE rozpoczęła konsultacje rynkowe dotyczące 
możliwej daty zakończenia tego procesu48. Wyniki konsultacji49 wskazują, że większość responden-
tów widzi konieczność ustanowienia takiej daty, jednak osobno dla polecenia przelewu i polecenia 
zapłaty. Opinie różniły się w kwestii, czy data zastąpienia krajowych instrumentów płatniczych jed-
nolitymi instrumentami SEPA powinna obejmować wszystkie kraje zaangażowane w budowę SEPA, 
czy też powinna być inna dla krajów strefy euro i krajów niebędących jej członkami. Duża część 
respondentów wypowiedziała się również za zapisaniem końcowej daty w rozporządzeniu, a nie 
ustalaniem jej w formie samoregulacji. W grudniu 2009 r. ECOFIN zobowiązała KE do przeprowa-
dzenia, we współpracy z EBC i innymi zainteresowanymi stronami, analizy zasadności wprowadzenia 
daty końcowego wdrożenia instrumentów SEPA na poziomie legislacji unijnej50.

Wprowadzenie SEPA na rynku polskim

W 2009 r. na rynku polskim systematycznie rosła liczba transakcji z udziałem polecenia 
przelewu SEPA. W ramach SEPA Forum Polska, ciała koordynującego wdrażanie SEPA na rynku 
polskim, nie wyznaczono natomiast daty uruchomienia obsługi polecenia zapłaty SEPA. Przy-
czyną takiej sytuacji były m.in. brak zapotrzebowania na ten instrument ze strony klientów pol-
skich banków (w Polsce polecenie zapłaty jest w niewielkim stopniu wykorzystywane do maso-
wych płatności w złotych, a podobne płatności w euro praktycznie nie występują) oraz brak 
wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym (PSD). 
Również NBP zdecydował, że nie będzie przystępował do systemu polecenia zapłaty SEPA, a tym 
samym nie będzie oferował bankom usługi pośrednictwa w rozliczaniu SDD przez system STEP2, 
jak to ma miejsce w przypadku paneuropejskiego polecenia przelewu SEPA. Polskie środowisko 
bankowe opowiada się za wprowadzeniem SDD dopiero w momencie przystąpienia naszego 
kraju do strefy euro.

Na polskim rynku funkcjonują międzynarodowe systemy kartowe spełniające wymogi SEPA, 
nie ma natomiast kart i  systemów lokalnych (obejmujących jedynie terytorium Polski). Z  tego 
względu wprowadzenie zasad SEPA dotyczących kart płatniczych koncentrowało się w 2009 r. na 
zastosowaniu standardu kart chipowych EMV51. Na rynku polskim nadal dominowały karty wyko-
rzystujące technologię paska magnetycznego, których udział w liczbie wyemitowanych kart wyniósł 
na koniec grudnia 2009 r. 76%. Systematycznie rosła jednak liczba kart wyposażonych w mikropro-
cesor, jak też wartość transakcji dokonywanych tymi kartami (tabela 3.4).

47 Komunikat Komisji – Dokończenie budowy jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA): plan działania na lata 
2009–2012, Bruksela 2009, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2009) 471 – szerzej na ten temat w rozdziale 2.2.6.
48 European Commission, Possible end-date(s) for SEPA migration. Consultation Document, Brussels, 8 June 2009.
49 European Commission, Feedback on the public consultation on possible end-date(s) for SEPA migration, Brussels, 
29 September 2009. Otrzymano 136 odpowiedzi od dostawców usług płatniczych, podmiotów sektora komercyjnego, 
podmiotów sektora publicznego, dostawców infrastruktury IT i innych instytucji.
50 Council of the European union, Council conclusions on SEPA, Brussels, 2 December 2009.
51 Europay MasterCard Visa.

Tabela 3.4. Karty płatnicze wyposażone w mikroprocesor – liczba wyemitowanych kart oraz 
wartość dokonanych transakcji w Polsce w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

Liczba wyemitowanych kart płatniczych (w tys.) 23 848,0 26 496,2 30 275,5 33 401,2

 – w tym karty wyposażone w mikroprocesor
 udział (w %)

1 325,5
5,6

1 990,5
7,5

4 895,3
16,2

8 037,2
24,1

Wartość transakcji dokonanych kartami płatniczymi (w mld zł) 218,9 265,2 304,3 330,5

 – w tym karty wyposażone w mikroprocesor
 udział (w %)

10,5
4,8

17,5
6,6

33,5
11,0

66,6
20,2

uwaga: dane obejmują: karty wyposażone w  pasek magnetyczny, karty wyposażone w  pasek magnetyczny i  mikroprocesor, karty 
wyposażone w mikroprocesor oraz tzw. karty wirtualne (przeznaczone do dokonywania płatności w  Internecie lub innych płatności 
dokonywanych bez fizycznego przedstawienia karty).

Źródło: NBP.
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W 2009 r. w ramach SEPA Forum Polska powołano Forum Koordynatorów SEPA. Skupia ono osoby 
odpowiedzialne w bankach za wprowadzanie produktów SEPA. Celem Forum jest omawianie bieżących 
spraw związanych z wprowadzeniem SEPA, wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnych stanowisk 
krajowego środowiska bankowego w kwestiach związanych z SEPA. Ponadto prowadzono prace nad rewi-
zją opracowanego w 2007 r. Krajowego planu implementacji i migracji SEPA52. Modyfikacja tego doku-
mentu była konieczna ze względu na wejście prac prowadzonych w ramach SEPA w fazę realizacji, a także 
z powodu niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i pojawienia się zagadnienia wprowadzenia daty końcowej 
przejścia europejskiego środowiska bankowego na instrumenty SEPA, rozwoju płatności on-line i płatności 
mobilnych oraz wejścia w życie w 2009 r. istotnych regulacji związanych z wdrożeniem SEPA53.

Projekt TARGET2-Securities

W 2009 r. trwały prace nad uruchomieniem platformy T2S54, która ma umożliwiać rozrachu-
nek w euro w pieniądzu banku centralnego55 transakcji, których przedmiotem są papiery warto-
ściowe. Przygotowywano dokumenty precyzujące zasady działania platformy T2S, prowadzone były 
również prace w grupie doradczej (Advisory Group) i grupach roboczych projektu T2S (Sub-groups) 
oraz konsultacje dotyczące szczegółów funkcjonowania nowego rozwiązania, z udziałem m.in. 
dostawców i użytkowników usług posttransakcyjnych skupionych w krajowych grupach użytkow-
ników (National User Groups, NuG).

W lipcu 2009 r. pomiędzy EBC, bankami centralnymi strefy euro oraz 27 centralnymi depozy-
tami papierów wartościowych podpisane zostało ramowe porozumienie (T2S Memorandum of 
Understanding) dotyczące uczestnictwa w T2S. Jego celem jest określenie wkładu sygnatariuszy 
w funkcjonowanie platformy oraz wstępnych zasad, na jakich centralne depozyty będą zawierać 
indywidualne umowy dotyczące korzystania z platformy T2S. Porozumienie podpisały centralne 
depozyty papierów wartościowych wszystkich krajów strefy euro, a także siedem depozytów z kra-
jów nienależących do strefy euro (Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Szwecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii) 
oraz dwóch nienależących do uE (Islandii i Szwajcarii). We wrześniu 2009 r. do porozumienia przy-
stąpił również norweski centralny depozyt papierów wartościowych56.

Faza specyfikacji projektu, obejmująca m.in. przygotowanie dokumentów zawierających ogólne 
i szczegółowe zasady działania platformy T2S oraz projektów umów z centralnymi depozytami, zakoń-
czy się na początku 2010 r. W czasie kolejnych prac budowana będzie platforma oraz zostaną przepro-
wadzone testy jej funkcjonowania. uruchomienie platformy T2S jest planowane na czerwiec 2013 r.57

Projekt CCBM2

W 2009 r. kontynuowano prace nad uruchomieniem systemu CCBM2 (Collateral Central Bank 
Management), który ma zastąpić funkcjonujący obecnie zdecentralizowany system CCBM (Correspon-
dent Central Banking Model). System CCBM2 ma umożliwiać bankom centralnym strefy euro akcep-
towanie na jednej platformie technicznej zabezpieczenia ustanawianego w ramach operacji otwar-
tego rynku oraz operacji kredytowych Eurosystemu na papierach wartościowych wyemitowanych 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Rozpoczęcie testów funkcjonowania systemu CCBM2 jest plano-
wane w listopadzie 2010 r.58, a jego uruchomienie przed lub wraz z uruchomieniem systemu T2S59.

52 Krajowy plan implementacji i migracji SEPA, Warszawa październik 2007, SEPA Polska, Związek Banków Polskich.
53 Nowa wersja Krajowego planu implementacji i migracji SEPA została zatwierdzona przez Zarząd Związku Banków 
Polskich 5 lutego 2010 r., http://www.sepapolska.pl/aktualnosci/rewizja_krajowego_planu_ implementacji_i_migracji.html.
54 Szerzej na temat platformy T2S w poprzednich edycjach opracowania Rozwój systemu finansowego w Polsce.
55 Rozrachunek w pieniądzu banku centralnego oznacza, że transfer funduszy związany z transakcją opiera się na 
zmianie sald w księgach banku centralnego. Projekt T2S zakłada, że będzie również istniała możliwość przeprowadze-
nia rozrachunku w pieniądzu banku centralnego w walutach innych niż euro.
56 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podpisał porozumienie 10 lutego 2010  r. Tekst porozumienia 
dostępny jest na stronie internetowej EBC: http://www.ecb.int /paym/t2s/pdf/ T2S_Mou.pdf?ff17d-
f84300938974a8f4c9bece175e9.
57 W kwietniu 2010 r. data uruchomienia platformy T2S została przesunięta na wrzesień 2014 r., T2S OnLine – 
Quarterly review – No 4, Spring 2010, 26 April 2010, http://www.ecb.int/paym/t2s/html/t2s_qr_04_editorial.en.html.
58 European Central Bank, CCBM2. Information Session for Market participants, Brussels, 4 March 2009, http://www.
ecb.int/paym/cons/shared/files/MarketPresentation_2009-03-04.pdf?db721f3be80b9ce67734241eefa55fe2.
59 European Central Bank, TARGET2 and CCBM2: Drivers of efficient liquidity management, presentation at SIBOS fair, 
Hong Kong, 15 September 2009, http://www.ecb.int/paym/coll/coll/ccbm2/pdf/Presentation_Sibos_2009_on_
TARGET2_CCBM2_fin.pdf?dc602f7ad4716557df848476f034d353.
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 Inicjatywy dotyczące rozliczania transakcji instrumentami pochodnymi 
dokonywanych na rynku OTC

Kryzys na rynkach finansowych prowadzi m.in. do wniosku, że jest potrzebne zwiększenie 
standaryzacji i egzekwowanie zasad zabezpieczania przed ryzykiem oraz monitorowanie otwartych 
pozycji na rynku instrumentów pochodnych OTC. Odpowiedzią na te potrzeby ma być przeniesienie 
rozliczeń transakcji tymi instrumentami do centralnego partnera rozliczeniowego (Central Counter-
party, CCP), podmiotu powszechnie wykorzystywanego do rozliczania transakcji zawieranych na 
rynkach zorganizowanych.

ustanowienie CCP na rynku pozwala na znaczne ograniczenie ryzyka kontrahenta oraz ryzyka 
operacyjnego i systemowego, m.in. przez uproszczenie procesu zarządzania ryzykiem, wprowadze-
nie mechanizmu wielostronnej kompensacji zobowiązań oraz możliwość efektywniejszego moni-
torowania ryzyka przez nadzorców. Centralni partnerzy rozliczeniowi koncentrują jednak ryzyko 
i dlatego wskazane jest odpowiednie uregulowanie i nadzorowanie ich działalności, w tym zapew-
nienie właściwego zarządzania taką instytucją i wyposażenie jej w odpowiedni kapitał.

KE już w 2008 r. prowadziła prace nad rozpoczęciem rozliczania w jednym lub kilku CCP 
instrumentów typu credit default swap (CDS)60, w przypadku których podmiotem referencyjnym 
(podmiotem, którego ryzyko kredytowe jest istotą transakcji) jest podmiot funkcjonujący na rynku 
europejskim. Rekomendowano przy tym umiejscowienie takiego CCP w uE. Sytuacja, w której roz-
liczaniem wspomnianych transakcji zajmowałby się tylko podmiot mający siedzibę np. w uSA, rodzi-
łaby wiele zagrożeń związanych z brakiem bezpośredniego dostępu do informacji dla europejskich 
instytucji nadzorczych oraz istotnymi różnicami regulacyjnymi. W rezultacie podjętych przez KE 
działań, 17 lutego 2009 r. najwięksi globalni animatorzy rynku instrumentów pochodnych OTC61 
zobowiązali się do rozpoczęcia (najpóźniej 31 lipca 2009 r.) rozliczania w europejskim CCP kwalifi-
kujących się do tego instrumentów. Równocześnie funkcjonujący na rynku europejskim centralni 
partnerzy rozliczeniowi rozpoczęli przygotowania do zaoferowania takiej usługi62. Należy również 
zaznaczyć, że uczestnicy rynku mogą niechętnie odnosić się do rezygnacji z bilateralnego rozlicza-
nia transakcji i przenoszenia rozliczeń do CCP, z powodu wymogów dotyczących systemu zabez-
pieczania płynności rozliczeń organizowanego przez CCP (konieczność wnoszenia depozytów 
zabezpieczających czy środków do funduszu rozliczeniowego).

W 2009 r. KE opublikowała dwa komunikaty dotyczące rynku finansowych instrumentów 
pochodnych OTC63. Przedstawiła w nich rolę tych instrumentów w ostatnim kryzysie finansowym 
oraz postulaty dotyczące zwiększenia przejrzystości tego rynku, ograniczenia ryzyka systemowego 
związanego z jego funkcjonowaniem i wzmocnienia nadzoru nad nim. Proponowane rozwiązania 
obejmują m.in. przeniesienie rozliczeń transakcji wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi 
OTC do centralnych partnerów rozliczeniowych oraz wprowadzenie obowiązku przekazywania 
danych o tych transakcjach do stworzonych w tym celu baz danych (trade repositories)64. KE ma 
przedstawić propozycje regulacji dotyczących rynku pochodnych instrumentów finansowych i funk-
cjonowania CCP po konsultacjach z zainteresowanymi stronami oraz analizie wpływu proponowa-
nych rozwiązań na rynek.

60 Credit default swap to kredytowy instrument pochodny, którego wystawca zobowiązuje się wypłacić nabywcy 
określoną w umowie kwotę rekompensaty w przypadku zajścia zdarzenia kredytowego dotyczącego strony trzeciej 
(podmiotu referencyjnego), w zamian otrzymując premię. Zdarzeniem kredytowym może być ogłoszenie upadłości 
podmiotu referencyjnego, określona w umowie zmiana wiarygodności kredytowej tego podmiotu lub zmiana ratingu 
określonego dłużnego papieru wartościowego.
61 Sygnatariuszami listu skierowanego w tej sprawie do KE były następujące instytucje: Barclays Capital, Citigroup, 
Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Morgan Stanley oraz uBS. W kwietniu 2009 r. 
do powyższych podmiotów dołączył Nomura International. List dostępny jest na stronie internetowej KE: http://
ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/derivatives/2009_02_17_isda_letter_en.pdf.
62 W lipcu 2009 r. oferowanie usługi rozliczania CDS-ów rozpoczęły ICE Clear Europe oraz Eurex Clearing, natomiast 
w marcu 2010 r. – LCH.Clearnet.
63 Komunikat Komisji – Działania na rzecz sprawnych, bezpiecznych oraz należycie działających rynków instrumentów 
pochodnych, Bruksela 2009, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2009) 332 oraz Komunikat Komisji – Działania na 
rzecz sprawnych, bezpiecznych oraz należycie działających rynków instrumentów pochodnych: przyszłe działania 
w ramach polityki, Bruksela 2009, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2009) 563.
64 Zob. rozdział 2.2.6.
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Realizacja propozycji KE może wpłynąć na kierunek rozwoju polskiego rynku finansowego 
(zarówno w sferze transakcyjnej, jak i rozliczeniowej), na którym w dalszym ciągu nie funkcjonuje 
CCP, a transakcje z udziałem instrumentów pochodnych dokonywane są głównie na rynku OTC.

3.5. Systemy ochrony uczestników rynku

W 2009 r. nie zmieniły się zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyj-
nego, Funduszu Gwarancyjnego sektora funduszy emerytalnych oraz Programu Ochrony Oszczęd-
ności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

We wrześniu 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym65. Nowelizacja ustawy doprecyzowała m.in. obowiązki informacyjne banków wobec 
klientów i potencjalnych klientów, dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej banku, jego uczest-
nictwa w systemie gwarantowania depozytów i zasad funkcjonowania takiego systemu, a także 
dotyczące przypadków braku ochrony gwarancyjnej. W znowelizowanej ustawie znalazły się rów-
nież przepisy przewidujące możliwość współpracy BFG z innymi podmiotami prowadzącymi sys-
temy gwarantowania depozytów oraz określające zasady takiej współpracy.

System ochrony uczestników rynku kapitałowego

Na system ochrony uczestników rynku kapitałowego w 2009 r. składały się: obowiązkowy 
system rekompensat KDPW, fundusz rozliczeniowy KDPW66 oraz fundusz zabezpieczający rozlicze-
nie transakcji zawartych w ASO organizowanym przez GPW. Systemem tym objęto również urucho-
miony we wrześniu 2009 r. rynek Catalyst. Transakcje zawierane na rynkach regulowanych Catalyst 
prowadzonych przez GPW i BondSpot są zabezpieczane, odpowiednio, przez Fundusz Gwaranto-
wania Rozliczeń Transakcji Giełdowych oraz Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Rynku BondSpot. 
ASO GPW Catalyst został objęty funduszem zabezpieczającym rozliczanie transakcji zawartych 
w ASO, organizowanym przez GPW (przed uruchomieniem rynku Catalyst fundusz ten dotyczył 
tylko platformy NewConnect). W 2010 r., w związku z uruchomieniem segmentu hurtowego rynku 
Catalyst prowadzonego zgodnie z formułą ASO, został utworzony fundusz zabezpieczający rozli-
czanie transakcji zawartych w ASO organizowanym przez BondSpot. W zakresie obowiązkowego 
systemu rekompensat KDPW, na mocy nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
doprecyzowane zostały ponadto zasady postępowania syndyka lub zarządcy oraz KDPW w przy-
padku upadłości podmiotu prowadzącego działalność maklerską lub stwierdzenia, że podmiot ten 
nie jest w stanie wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów.

3.6. Instytucje zwiększające przejrzystość informacyjną

Biuro Informacji Kredytowej

W 2009 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 
47 banków komercyjnych (w tym banki zrzeszające banki spółdzielcze), 478 banków spółdzielczych 
oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Liczba raportów kredytowych udo-
stępnionych przez BIK, dotyczących nowo udzielonych kredytów, wzrosła w 2009 r. o 11% w porów-
naniu z poprzednim rokiem, natomiast liczba ocen scoringowych związanych z nowo udzielonymi 
kredytami zwiększyła się o 10% (wykres 3.9). Zaobserwowano również znaczny wzrost raportów 

65 ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy Prawo 
bankowe (Dz.u. z 2009 r., nr 144, poz. 1176).
66 Fundusz rozliczeniowy KDPW, zabezpieczający rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym, składa 
się z trzech odrębnie funkcjonujących części: Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych, Funduszu 
Gwarantowania Rozliczeń Rynku BondSpot oraz Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Giełdowych Transakcji 
Terminowych.
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sporządzanych w  związku z  oceną ryzyka istniejącego portfela kredytowego. Wynikało to 
z zaostrzenia w 2009 r. polityki kredytowej banków oraz wymogów nadzoru w tym zakresie. Do 
uruchomionego w październiku 2008 r. systemu międzybankowej wymiany informacji o przedsię-
biorstwach (System Informacji BIK – Przedsiębiorca) dane przekazywały nadal trzy banki.

Instytucje oceniające ryzyko inwestycyjne podmiotów (agencje ratingowe)

W Polsce zarejestrowana była jedna agencja ratingowa – Fitch Polska. W 2009 r. nadała ona 
ratingi dziewięciu nowym podmiotom (czterem miastom, jednemu województwu, jednej gminie 
i trzem przedsiębiorstwom) oraz sześć nowych ratingów emisjom obligacji67. Na koniec 2009 r. 
rating nadany przez Fitch Polska miało 16 emisji obligacji oraz następujące podmioty: 10 banków, 
pięć województw, jedna gmina, 25 miast, siedem przedsiębiorstw (w tym jedno przedsiębiorstwo 
leasingowe), dwa zakłady ubezpieczeń oraz Rzeczpospolita Polska jako kraj.

Na funkcjonowanie agencji ratingowych na rynku polskim będzie miało wpływ opublikowane 
w listopadzie 2009 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingo-
wych68. Wspomniane rozporządzenie określa m.in. zasady sporządzania i prezentacji ratingów kre-
dytowych, zasady działania agencji ratingowych (wraz z wymogiem zarejestrowania ich działalno-
ści) oraz nadzoru nad ich funkcjonowaniem69.

67 W tym dwa ratingi nadane przez Fitch Ratings London (dla emisji euroobligacji oraz obligacji Skarbu Państwa).
68 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratin-
gowych, Dz. urz. L 302 z 2009 r., s. 1.
69 Szerzej na temat rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych w rozdziale 2.2.4.

Wykres 3.9. Liczba raportów kredytowych oraz ocen scoringowych udostępnianych przez 
BIK w latach 2008–2009

uwaga: raporty on-line dotyczą nowo udzielonych kredytów, natomiast raporty off-line – oceny ryzyka istniejącego portfela 
kredytowego.

Źródło: BIK.
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4.1. Banki

Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski przyczyniło się do 
pogorszenia warunków funkcjonowania systemu bankowego. Kontynuacja deprecjacji złotego do 
marca 2009 r., ograniczenie płynności na rynku lokat międzybankowych i utrzymywanie się konku-
rencji banków o depozyty sektora niefinansowego miały negatywny wpływ na wyniki finansowe 
sektora bankowego, szczególnie w I połowie 2009 r. Poprawa perspektyw rozwoju gospodarczego 
w Polsce w II połowie 2009 r., ustabilizowanie sytuacji na rynkach finansowych i zmniejszenie kon-
kurencji cenowej o depozyty gospodarstw domowych przyczyniły się do stopniowego zwiększania 
skali działania banków i podniesienia ich dochodowości.

W I połowie 2009 r. banki nadal miały trudności z pozyskaniem finansowania działalności 
kredytowej. Niewielką część środków banki pozyskiwały z krajowego rynku międzybankowego, 
którego płynność utrzymywała się na niskim poziomie od IV kwartału 2008 r. Zmniejszona dostęp-
ność finansowania ze źródeł rynkowych skłoniła banki do intensywnej konkurencji o stabilne źródła 
finansowania i oferowania nowych produktów depozytowych, kierowanych głównie do gospo-
darstw domowych. Wiele banków w celu poprawy atrakcyjności oferty rachunków bieżących umoż-
liwiało dołączanie do nich rachunków oszczędnościowych pozwalających na wygodne i bardziej 
dochodowe zarządzanie finansami przez gospodarstwa domowe. W rezultacie zwiększył się udział 
depozytów sektora niefinansowego w pasywach banków. W wyniku nasilenia konkurencji o depo-
zyty i ich wyższego oprocentowania wzrósł jednak koszt finansowania, co negatywnie wpłynęło na 
wyniki finansowe sektora bankowego. Banki, które miały problemy z pozyskaniem płynności w zło-
tych lub zabezpieczeniem się przed ryzykiem walutowym, mogły skorzystać z instrumentów ofero-
wanych przez Narodowy Bank Polski w ramach Pakietu zaufania.

Niepewność co do przyszłego tempa rozwoju gospodarki i  jakości portfela kredytowego 
przyczyniła się do ograniczenia podaży kredytów dla sektora niefinansowego. W I połowie 2009 r. 
wiele banków uzasadniało ograniczanie udzielania kredytów również swoją sytuacją kapitałową. 
Największy spadek dynamiki kredytów nastąpił w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw. W ana-
lizowanym okresie banki zaostrzały warunki i kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów, 
a także wstrzymywały się z udzielaniem kredytów nominowanych w walutach obcych. Zaostrzanie 
polityki kredytowej przez banki stopniowo słabło w kolejnych kwartałach 2009 r., szczególnie 
w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. W IV kwartale pojedyn-
cze banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, obniżyły marżę kredytową, 
zmniejszyły wymagany wkład własny, a także powróciły do udzielania kredytów nominowanych 
w walutach obcych.

Rok 2009 był kolejnym, w którym wzrósł udział kredytów dla gospodarstw domowych 
w aktywach sektora bankowego. Tendencja do wzrostu znaczenia kredytowania gospodarstw 
domowych w działalności banków jest obserwowana od dłuższego czasu zarówno w polskim sek-
torze bankowym, jak i w innych krajach europejskich. Jej konsekwencją może być zmniejszenie 
finansowania bankowego dla przedsiębiorstw.

Podniesienie kapitałów własnych banków w wyniku zatrzymania większości zysków wypra-
cowanych w 2008 r. przyczyniło się do poprawy ich adekwatności kapitałowej i  stopniowego 
zwiększania akcji kredytowej w II połowie 2009 r. Wzrost dynamiki kredytów wynikał również 
z poprawy perspektyw rozwoju gospodarczego w Polsce.
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Na funkcjonowanie sektora bankowego w 2009 r. istotny wpływ miało wejście w życie w dniu 
1 lipca 2009 r. tzw. Rekomendacji S II, przyjętej przez KNF 17 grudnia 2008 r. Rekomendacja posze-
rza dotychczasowy zbiór dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 
hipotecznie, zapisanych w Rekomendacji S. Nowe regulacje zalecają bankom m.in. informowanie 
klienta, przed podpisaniem umowy i w trakcie jej trwania, o istnieniu spreadu walutowego oraz 
obciążeniach i ryzyku z nim związanym. Wskazują również, że bank udzielający kredytu waluto-
wego powinien umożliwić klientowi spłatę rat w walucie obcej.

Kolejną ważną regulacją jest uchwała KNF w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych 
do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków zaliczania do funduszy pod-
stawowych banku. Daje ona bankom możliwość zwiększenia funduszy własnych przez zaliczenie 
do nich obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji długoterminowych, które mogą być wykupione 
nie wcześniej niż po upływie 10 lat od emisji i nie później niż 30 lat od emisji. Zaliczenie tych pozy-
cji do funduszy wymaga uzyskania zgody KNF. uchwała dodatkowo dopuszcza zaliczenie do fun-
duszy podstawowych emisji obligacji w EuR, CHF i uSD.

Ponadto w dokumencie konsultacyjnym przedstawionym 17 grudnia 2009 r. Komitet Bazy-
lejski przedstawił propozycje zmian regulacji dotyczących przede wszystkim adekwatności kapita-
łowej oraz nowych norm płynności. Zmiany te miałyby na celu wzmocnienie odporności banków 
na szoki finansowe oraz zmniejszenie ryzyka przenoszenia się kryzysu z sektora finansowego do 
sfery realnej.

4.1.1. Ewolucja wielkości i struktury sektora bankowego

W 2009 r. aktywa sektora bankowego wzrosły o 2% i osiągnęły wartość 1 059,6 mld zł1, a ich 
relacja do produktu krajowego brutto wyniosła 78,9% (wykres 4.1.1). Na niższe tempo przyrostu 
aktywów, w porównaniu z 2008 r., wpłynęło ograniczenie tempa wzrostu gospodarczego i wyni-
kające z niego działania dostosowawcze sektora bankowego. Na skutek niepewności co do per-
spektyw rozwoju gospodarczego w Polsce i krajach sąsiednich oraz trudności z zabezpieczeniem 
otwartych pozycji walutowych banki zaostrzyły politykę kredytową i znacznie ograniczyły ofertę 
walutowych kredytów mieszkaniowych, których wartość dynamicznie rosła w ostatnich latach. Na 
rozwój akcji kredytowej wpłynął także spadek popytu na kredyt, przede wszystkim ze strony przed-
siębiorstw. Do obniżenia tempa wzrostu aktywów przyczyniły się również czynniki statystyczne, tj. 
umocnienie się złotego w stosunku do głównych walut obcych, w których udzielone były kredyty 
mieszkaniowe, tj. franka szwajcarskiego o 1,3% (r/r) i euro o 1,5% (r/r).

1 W danych liczbowych uwzględniono korekty nadesłane przez banki w sierpniu 2010 r.
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W przeciwieństwie do 2008 r. aktywa sektora bankowości spółdzielczej2 wzrastały szybciej 
niż sektora bankowości komercyjnej – odpowiednio 8,6% i 1,5% (tabela 4.1.1).

W wyniku połączenia GE Money Banku z Bankiem BPH, Dominet Banku z Fortis Bankiem 
oraz Cetelem Banku z Sygma Banque SA Oddział w Polsce liczba banków krajowych spadła do 
46 (tabela 4.1.1). W miejsce dwóch zlikwidowanych oddziałów, tj. Skandinavska Enskilda Banken 
i DEPFA Bank, działalność rozpoczęły dwa nowe: KBL European Private Bankers i Credit Suisse. 
Według stanu na koniec 2009 r. działalność prowadziły także prywatne banki z przewagą kapi-
tału polskiego3.

W najbliższym okresie można oczekiwać dalszej konsolidacji w sektorze bankowości komer-
cyjnej. Konsekwencją akceptacji przez Komisję Europejską pomocy publicznej dla niektórych ban-
ków w uE będzie bowiem ograniczenie ich działalności i sprzedaż filii zagranicznych – w tym pod-
miotów prowadzących działalność w Polsce.

Na skutek przejęcia trzech banków spółdzielczych ich liczba zmniejszyła się do 576. Wszyst-
kie, z wyjątkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego, były zrzeszone w trzech bankach, tj. Banku 
Polskiej Spółdzielczości (347 banków), Gospodarczym Banku Wielkopolski (151) i Mazowieckim 
Banku Regionalnym (77).

Stan i zmiany w strukturze własnościowej sektora bankowego

W 2009  r. nie zaszły istotne zmiany w  strukturze własnościowej sektora bankowego. 
W 2009 r. doszło do przejęcia Cetelem Bank SA przez Sygma Banque SA Oddział w Polsce. Pomimo 
tego przejęcia obniżyła się wartość aktywów oddziałów instytucji kredytowych.

Wśród banków komercyjnych kontrolowanych przez inwestorów krajowych najważniejszą 
grupę, pod względem udziału w aktywach sektora bankowego, stanowiły cztery banki kontro-
lowane przez Skarb Państwa. Bank Gospodarstwa Krajowego mający status banku państwo-
wego był w 100% własnością Skarbu Państwa, natomiast w pozostałych bankach – spółkach 
akcyjnych, tj. PKO BP, Banku Pocztowym i Banku Ochrony Środowiska, Skarb Państwa miał pakiet 
większościowy.

Właścicielami większościowych pakietów akcji banków zrzeszających są zrzeszone w nich 
banki spółdzielcze. Działalność komercyjna banków zrzeszających realizowana jest przez stosun-
kowo nieliczną sieć oddziałów (na koniec 2009 r. miały 100 placówek własnych). Są one nastawione 
głównie na obsługę zrzeszonych banków spółdzielczych, reprezentowanie ich na zewnątrz, pośred-
niczenie w przekazywaniu do NBP i BFG sprawozdań finansowych zrzeszonych banków spółdziel-
czych oraz współpracę z KNF w nadzorze nad tym bankami.

Kanały dystrybucji i stopień ubankowienia

Zahamowanie tempa rozwoju sieci obsługi klienta (wykres 4.1.2) wynikało m.in. z reduko-
wania przez banki kosztów działania. Przekazywanie bezgotówkowej obsługi klientów placówkom 
partnerskim (nieuwzględniane w powyższych statystykach) było kolejnym powodem obniżenia 
liczebności filii i ekspozytur. Do placówek partnerskich przekazywano najczęściej następujące 
czynności:

–  zakładanie i prowadzenie rachunków osób prywatnych oraz małych i średnich przedsię-
biorstw,

– oferowanie kart kredytowych,

– udzielanie pożyczek gotówkowych,

– udzielanie kredytów hipotecznych.

2 W dalszej części opracowania do sektora bankowości spółdzielczej zalicza się działające banki spółdzielcze i banki 
zrzeszające, natomiast do sektora bankowości komercyjnej – banki działające w formie spółki akcyjnej lub banku 
państwowego oraz oddziały instytucji kredytowych z krajów uE.
3 Od 4 stycznia 2010 r. po połączeniu Getin Bank z Noble Bank i utworzeniu z nich podmiotu o nazwie Getin Noble 
Bank funkcjonują już tylko dwa takie banki.
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Według danych firmy PROFIT System na koniec stycznia 2010 r. 16 banków komercyjnych 
utrzymywało 4010 placówek partnerskich (w styczniu 2009 r. – 3664)4. Największe sieci tych placó-
wek miały: PKO BP (2175), DnB Nord (350), Getin Noble Bank (273), Bank BPH (236) i Bank Pekao SA 
(192). Działające na rynku placówki partnerskie posługują się nazwą banku lub jedną z marek 

4 Informacje dostępne w: http://profitsystem.pl/usr/stuff/informacja-prasowa-franczyza-w-sektorze-bankowym- 
2009-2010.pdf.

Tabela 4.1.1. Liczba banków i  struktura własnościowa sektora bankowego w  latach 2002–
2009

Liczba banków

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

SEKTOR BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ

1.  Banki komercyjne prowadzące działalność 
operacyjną1 56 55 54 58 60 61 67 64

1.1. Banki krajowe1 56 55 51 51 48 47 49 46

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

1.1.2. Z przewagą kapitału prywatnego1:                

− polskiego1 4 3 5 4 4 3 3 3

− zagranicznego 45 46 41 43 40 40 42 39

1.2. Oddziały instytucji kredytowych2 1 1 3 7 12 14 18 18

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

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

SEKTOR BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

3. Banki zrzeszające 3 3 3 3 3 3 3 3

4.  Banki spółdzielcze prowadzące działalność 
operacyjną 605 600 596 588 584 581 579 576

5.  Banki spółdzielcze nieprowadzące 
działalności operacyjnej 6 4 4 3 3 3 3 1

Sektor bankowy (1 + 3 + 4) 664 658 653 649 647 645 649 643

Udział w aktywach sektora bankowego  (w %)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

SEKTOR BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ

1.  Banki komercyjne prowadzące działalność 
operacyjną1 93,1 93,0 92,9 92,0 91,5 91,7 92,7 92,2

1.1. Banki krajowe1 92,4 92,4 92,2 91,1 88,4 87,7 87,3 87,0

1.1.1. Z przewagą kapitału państwowego 25,0 24,4 20,6 20,3 19,8 18,4 17,3 20,7

1.1.2. Z przewagą kapitału prywatnego1: 67,3 68,1 71,7 70,8 68,6 69,3 70,0 66,3

− polskiego1 0,7 0,8 4,7 1,7 2,0 2,5 3,0 3,3

− zagranicznego 66,6 67,2 66,9 69,1 66,6 66,9 67,0 63,0

1.2. Oddziały instytucji kredytowych2 0,7 0,6 0,6 0,9 3,1 4,0 5,4 5,2

SEKTOR BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

3. Banki zrzeszające 1,8 1,7 1,9 2,2 2,3 2,1 1,9 2,0

4.  Banki spółdzielcze prowadzące działalność 
operacyjną 5,0 5,3 5,3 5,8 6,2 6,2 5,4 5,8

uwaga:
1 Bez banków zrzeszających.
2 Societe Generale Oddział w  Polsce do momentu wejścia Polski do uE działał w  formie prawnej oddziału banku zagranicznego. 
W niniejszej tabeli dla czytelności w latach 2002–2003 został umieszczony w „Oddziałach instytucji kredytowych”. Obecnie w Polsce nie 
funkcjonują oddziały banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe.

Źródło: NBP.
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będących własnością banku, np. mBank, Multibank czy Monetia. Rosnąca liczba placówek partner-
skich świadczy o zwiększeniu się znaczenia outsourcingu w funkcjonowaniu banków komercyjnych5.

Sieć placówek w sektorze bankowości spółdzielczej zwiększyła się z 3729 na koniec 2008 r. 
do 3861 na koniec 2009 r. Złożyły się na to zarówno wzrost liczby oddziałów, jak i filii i ekspozytur, 
odpowiednio z 1566 do 1618 oraz z 2163 do 2243.

Największą redukcję etatów w 2009 r. obserwowano w sektorze bankowości komercyjnej 
(wykres 4.1.3), gdzie zlikwidowano 6,3 tys. miejsc pracy. Zatrudnienie w sektorze bankowości spół-
dzielczej pozostało na podobnym poziomie jak w 2008 r.

Pomimo obniżenia poziomu zatrudnienia pracochłonność działalności banków w Polsce nadal 
utrzymuje się na wysokim poziomie w porównaniu ze średnią w krajach unii Europejskiej. W 2009 r. 
średnia wartość aktywów przypadających na jednego pracownika w polskim sektorze bankowym 
nie przekraczała 1,5 mln euro i była znacznie niższa niż w innych krajach europejskich (wykres 4.1.4). 
Wartość tego wskaźnika dla krajów uE wynosiła 21 mln euro, dla krajów CEC-5 – 2,3 mln euro. 
W Polsce niższą pracochłonnością charakteryzował się sektor bankowości komercyjnej, w którym 
na jednego pracownika przeciętnie przypadało blisko 1,7 mln euro aktywów, w porównaniu z około 
600 tys. euro w sektorze bankowości spółdzielczej.

5 Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.u. 1997 r., nr 140, poz. 939) bank może, 
w drodze umowy zawartej na piśmie, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, z zastrzeżeniem 
art. 6d, wykonywanie znacznej części czynności bankowych z wyłączeniem zarządzania bankiem i prowadzenia 
audytu wewnętrznego.

Wykres 4.1.2. Liczba oddziałów i pozostałych krajowych placówek w sektorze bankowości 
komercyjnej w latach 2002–2009

Źródło: NBP.
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Przeciętna wartość aktywów obsługiwanych w Polsce przez jeden oddział, wynosząca 18,2 
mln euro, była również znacznie niższa niż w innych krajach europejskich. Dla krajów uE wskaźnik 
ten wynosił 184 mln euro na koniec 2009 r., a dla krajów CEC-5 32,8 mln euro. Różnice pomiędzy 
poziomami tych wskaźników w krajach CEC-5 oraz w krajach strefy euro po skorygowaniu wartości 
aktywów banków parytetem siły nabywczej są mniejsze, jednak pozostają istotne. Wyższą średnią 
skalę działalności na krajowym rynku osiągały placówki sektora bankowości komercyjnej, gdzie 
wskaźnik ten miał wartość 23,1 mln euro. Jedna placówka w sektorze bankowości spółdzielczej 
obsługiwała aktywa średnio o wartości 5,2 mln euro.

Karty płatnicze były wykorzystywane w Polsce w znacznie mniejszym stopniu niż w innych 
krajach europejskich. udział kart kredytowych w strukturze kart płatniczych stale wzrasta. W ostat-
nich czterech latach liczba wyemitowanych przez banki kart kredytowych zwiększyła się o 75%. 
W 2009 r. przyrost liczby kart kredytowych i kart debetowych wynosił, odpowiednio, 17,5% i 7,5%. 
Polacy nadal wolą dokonywać płatności przy użyciu gotówki, a znaczna część społeczeństwa nie 
ma rachunków bankowych (na jednego mieszkańca w Polsce przypada 0,84 konta osobistego, pod-
czas gdy w krajach uE średnio 1,27)6. Sprawia to, że na jednego Polaka przypada przeciętnie 0,79 
karty płatniczej, przy średniej 1,46 w uE. Wyższe jest również wykorzystanie kart w innych krajach 

6 Szerzej w: Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r., 
Warszawa 2009, NBP.

Wykres 4.1.5. Liczba kart płatniczych oraz tempo ich przyrostu w latach 2006–2009

Źródło: NBP.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

%

16,9 18,3
20,5 22,0

6,4
7,8 9,4

11,0

23,8
26,5

30,3
33,4

0
2006 2007 2008 2009

4
8

12
16
20
24
28
32
36

Liczba kart debetowych Przyrost kart debetowych
Liczba kart kredytowych Przyrost kart kredytowych
Liczba kart płatniczych ogółem Przyrost kart płatniczych ogółem

mln szt.

Wykres 4.1.4. Średnia wartość aktywów banków przypadająca na jedną placówkę i jednego 
pracownika w 2009 r.

uwaga: aktywa (PPP) – aktywa skorygowane parytetem siły nabywczej w relacji do przeciętnej w całej uE.

Źródło: EBC i NBP.

5 9

184
166

80 76

44 36 33
23 18

184

156

116

90

64 55 49
39 30

0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

mln euromln euro
29

4 4
3 3 2 2 1 0,6

21

27

6 5 4 5 3 3 2
1,00

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

UE-27 Strefa euro Czechy Słowenia Słowacja Węgry CEC-5 Polska
– sektor

bankowości
komercyjnej

Polska
– sektor
bankowy

Polska
– sektor

bankowości
spółdzielczej

Aktywa na jedną placówkę – lewa oś
Aktywa na jednego pracownika – prawa oś

Aktywa (PPP) na jedną placówkę – lewa oś
Aktywa (PPP) na jednego pracownika – prawa oś



4

Instytucje finansowe

ROZWóJ SySTEMu FINANSOWEGO W POLSCE W 2009 R. 81

CEC-5. W 2009 r. na statystycznego mieszkańca Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier przypadało 
odpowiednio: 0,92, 0,97, 1,67 i 0,89 karty.

W 2009 r. wartość transakcji przy użyciu kart wzrosła o 12,7%, do 75,1 mld zł. Rok 2009 był 
również okresem rozwoju i częstszego wykorzystania sieci bankomatów. Wartość transakcji zreali-
zowanych w bankomatach wyniosła 244,7 mld zł (wzrost o 5,5%). Pomimo znacznego rozwoju sieci 
bankomatów i placówek bankowych poziom ubankowienia w Polsce, mierzony ich liczbą przypa-
dającą na milion mieszkańców, jest niższy niż w uE i strefie euro. W naszym regionie, poza Słowe-
nią, poziom ubankowienia jest podobny jak w Polsce (wykres 4.1.7).

W 2009 r. nieznacznie obniżyło się tempo rozwoju bankowości internetowej (wykres 4.1.8). 
Do 8,6 mln wzrosła liczba aktywnych klientów, którzy co najmniej jeden raz w miesiącu korzystają 
ze swego rachunku internetowego. W 2009 r. klienci częściej niż w poprzednim roku wykonywali 
przelewy za pomocą Internetu. W grudniu 2009 r. zlecono 72,6 mln przelewów, tj. o 11,2% więcej 
niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Wzrost wykorzystania bankowości internetowej jest wynikiem upowszechnienia dostępu do 
Internetu oraz działań marketingowych banków, prowadzonych m.in. za pomocą tego kanału 
komunikacji (promocja oferty bankowej m.in. przez portale społecznościowe i komunikatory inter-
netowe). W celu zwiększenia wykorzystania tego sposobu dystrybucji banki m.in. rezygnują z opłat 
za prowadzenie rachunku, realizację płatności i korzystanie ze wszystkich sieci bankomatowych, 

Wykres 4.1.6. Liczba urządzeń oraz liczba i wartość transakcji dokonanych za pośrednictwem 
points of sale (POS) i bankomatów w latach 2006–2009

Źródło: Informacja o kartach płatniczych – IV kwartał 2009 r., Warszawa 2010, NBP.
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a także oferują wyższe oprocentowanie lokat terminowych i zwiększają liczbę możliwych transfe-
rów z rachunku oszczędnościowego.

Związek Banków Polskich – zakładając, że utrzyma się dalszy dynamiczny wzrost liczby aktyw-
nych klientów i nadal będą preferowali zdalny dostęp do usług bankowych – prognozuje, że średnia 
roczna liczba przelewów zlecanych przez klienta indywidualnego wzrośnie do 100 w 2010 r., nato-
miast średnia wartość jednego przelewu zmniejszy się do 1 tys. zł. Ponadto oczekuje się, że na 
koniec 2010 r. z bankowości internetowej będzie aktywnie korzystać 10 mln klientów indywidual-
nych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

4.1.2. Koncentracja i konkurencja w sektorze bankowym

W 2009 r. koncentracja systemu bankowego utrzymywała się na podobnym poziomie jak 
w poprzednim roku. Wskaźnik koncentracji HHI7 liczony dla aktywów banków komercyjnych i spół-
dzielczych wzrósł z 0,0553 na koniec 2008 r. do 0,0583 na koniec 2009 r., na co miało wpływ 
zwiększenie udziału w rynku największego banku (wykres 4.1.9). Wzrost udziału w rynku najwięk-
szego podmiotu wynikał ze zwiększenia akcji kredytowej tego banku skierowanej do sektora niefi-
nansowego. Jednocześnie udział aktywów pięciu największych banków w aktywach sektora ban-
kowego (CR5) prawie się nie zmienił i wyniósł 44,5% (44,6% na koniec 2008 r.). Nieznacznie spadły 
wartości wskaźnika CR5 dla działalności kredytowej i depozytowej, odpowiednio, z 45,4% do 
44,8% oraz z 55,1% do 53,8%. Jednocześnie zwiększył się udział dziesięciu największych banków 
w aktywach systemu bankowego (CR10), z 62,4% do 63,8%. Taki kierunek zmian koncentracji jest 
konsekwencją wzrostu znaczenia średnich banków, a także trzech fuzji, które przeprowadzono 
w 2009 r. pomiędzy bankami o średniej wielkości.

Poziom koncentracji rynku bankowego w Polsce, mierzony udziałem pięciu największych ban-
ków w aktywach systemu bankowego, jest niższy niż w uE, strefie euro i krajach regionu CEC-5. Jest 
z  kolei wyższy niż w  krajach mających dużą grupę banków spółdzielczych i  regionalnych, tj. 
w Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Jedną z przyczyn stosunkowo 
małej koncentracji rynku bankowego w Polsce jest utrzymujący się od 2002 r. spadek udziału naj-
większych banków w rynku, przy jednoczesnym wzroście znaczenia banków o średniej wartości 
aktywów. Wartość wskaźnika CR10–308, agregującego udział w rynku banków o średniej wielkości, 
wzrósł z 14,5% na koniec 2002 r. do 25,1% na koniec 2009 r.

7 Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) dla aktywów netto obliczany jest jako suma kwadratów udziałów poszcze-
gólnych podmiotów w aktywach netto sektora. Analogicznie oblicza się wskaźnik HHI dla kredytów i depozytów. 
Wartości wskaźnika zawierają się pomiędzy 0 a 1, przy czym wyższe wartości oznaczają większą koncentrację rynku. HHI 
o wartości 1 oznacza, że sektor składa się z jednego podmiotu mającego 100% udziału w rynku. 
8 CR10–30 oznacza udział w aktywach sektora banków sklasyfikowanych pod względem wartości aktywów od pozy-
cji 11. do 30.

Wykres 4.1.8. Liczba klientów bankowości internetowej oraz liczba przelewów zleconych 
przez Internet w latach 2007–2009

Źródło: ZBP.
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Niski poziom wskaźnika HHI, a także znacznie niższy niż w innych krajach uE udział w rynku 
największych banków sprzyjają konkurencji w sektorze bankowym, na co wskazują m.in. odpowie-
dzi banków na pytania o przyczyny zmian polityki kredytowej. W II półroczu 2009 r. wskazywały one 
na presję konkurencyjną jako czynnik istotny w kształtowaniu polityki kredytowej w segmencie kre-
dytów mieszkaniowych i zauważalny w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. W związku z pro-
blemami z pozyskaniem środków na rynku międzybankowym w 2009 r. nadal obserwowano silną 
rywalizację banków o depozyty gospodarstw domowych. W jej wyniku stawki oprocentowania 
nowych depozytów terminowych gospodarstw domowych przewyższały oprocentowanie lokat na 
rynku międzybankowym. Jednak w dłuższym okresie taka sytuacja prawdopodobnie nie utrzyma się 
ze względu na negatywny wpływ takiej strategii na wyniki finansowe banków.

4.1.3. Zmiany w strukturze aktywów banków

Na zmiany w strukturze aktywów banków w 2009 r. wpłynęło osłabienie tempa wzrostu 
gospodarczego i zaburzenia w funkcjonowaniu niektórych rynków finansowych, w tym rynku 
lokat międzybankowych i rynków instrumentów finansowych służących bankom do zabezpie-
czania się przed ryzykiem walutowym. Skutkiem osłabienia tempa wzrostu gospodarczego 

Wykres 4.1.9. Wskaźniki koncentracji aktywów sektora bankowego w latach 2002–2009

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

Źródło: NBP.
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uwaga: wskaźniki dla poszczególnych grup krajów zostały policzone jako średnie arytmetyczne.

Źródło: EU Banking Structures, Frankfurt, wrzesień 2010, EBC.
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w Polsce była pogarszająca się kondycja sektora realnego, co z kolei negatywnie wpływało na 
zdolność podmiotów niefinansowych do obsługi kredytów, a tym samym na jakość portfela 
kredytowego. Obawy dotyczące perspektyw rozwoju gospodarczego i pogarszanie się jakości 
kredytów skłaniały banki do zaostrzania polityki kredytowej. W I półroczu 2009 r. na zaostrza-
nie polityki kredytowej wpływała też sytuacja kapitałowa banków, jednak znaczenie tego 
czynnika malało w miarę wzrostu wskaźników wypłacalności, przede wszystkim w wyniku 
zatrzymania w bankach większości rekordowych zysków z 2008 r. Zaostrzanie polityki kredy-
towej banków było szczególnie silne w I półroczu 2009 r. i dotyczyło wszystkich kategorii kre-
dytów. W  III  kwartale 2009  r. stopień zaostrzenia polityki kredytowej zmniejszył się, 
a w IV kwartale 2009 r. w odniesieniu do niektórych kategorii kredytów nastąpiło niewielkie 
złagodzenie polityki kredytowej9.

9 Szerzej w: Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje 
z 2009 r. i I kwartału 2010 r., Warszawa 2009 i 2010, NBP.

Wykres 4.1.11. Należności od sektora niefinansowego w latach 2006–2009

uwaga: w  skład kategorii „sektor niefinansowy” wchodzą przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe oraz instytucje niekomercyjne 
działające na rzecz gospodarstw domowych. Do kategorii „gospodarstwa domowe” zalicza się osoby prywatne, przedsiębiorców indy-
widualnych oraz rolników indywidualnych.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.12. Struktura aktywów sektora bankowości komercyjnej i spółdzielczej w latach 
2007–2009

uwaga: banki zrzeszające są prezentowane razem z bankami spółdzielczymi.

Źródło: NBP.
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Zaostrzenie warunków i  kryteriów udzielania kredytów było główną przyczyną, oprócz 
spadku popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw, mniejszego niż w poprzednich latach wzrostu 
należności od sektora niefinansowego w 2009 r. (wykres 4.1.11). Pomimo tego wartość i udział tej 
pozycji w aktywach sektora bankowego zwiększyły się (wykres 4.1.12). Mniejszy niż w poprzednich 
latach przyrost należności od podmiotów niefinansowych dotyczył przede wszystkim sektora ban-
kowości komercyjnej (tabela 4.1.2). W sektorze bankowości spółdzielczej przyrost ten był nieco wyż-
szy niż w 2008  r. (tabela 4.1.3).

W 2009 r. wzrósł udział należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w bilan-
sach banków (wykres 4.1.11). Można to tłumaczyć tendencją banków do ograniczania ryzyka kre-
dytowego w sytuacji wzrostu wartości kredytów niespłacanych terminowo (ryzyko kredytowe tych 
podmiotów jest mniejsze niż w przypadku sektora niefinansowego) oraz zwiększeniem potrzeb 
finansowych tego sektora, wynikających m.in. z realizacji projektów współfinansowanych ze środ-
ków unijnych. Wzrost należności banków od sektora instytucji rządowych i samorządowych doty-
czył należności od wszystkich rodzajów instytucji, tj. instytucji rządowych szczebla centralnego, 
instytucji samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych.

Koncentrowanie się polskich banków na świadczeniu tradycyjnych usług bankowych, przede 
wszystkim przyjmowaniu depozytów i udzielaniu kredytów dla sektora niefinansowego, sprawia, że 
znaczenie należności od sektora niefinansowego w aktywach sektora bankowego jest znacznie więk-
sze niż w krajach strefy euro (wykres 4.1.13). Niemniej jednak należności polskiego sektora bankowego 
z tytułu kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w relacji do PKB są niższe niż w kra-
jach o bardziej rozwiniętych systemach bankowych (wykres 4.1.14). Wynika to z mniejszej skali dzia-
łalności banków w Polsce. udział kredytów konsumpcyjnych w relacji do PKB w Polsce jest obecnie 

Tabela 4.1.2. Wybrane pozycje aktywów sektora bankowości komercyjnej w  latach 2006–
2009 (w mld zł)

2006 2007 2008 2009

Należności od sektora niefinansowego 288,9 389,9 550,8 569,1

Należności od sektora finansowego 117,2 106,9 88,3 53,5

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 20,7 19,1 22,0 40,3

Papiery wartościowe, w tym: 133,4 126,4 167,8 194,0

– obligacje skarbowe 87,7 88,6 105,2 111,1

– bony skarbowe 9,2 8,6 31,5 29,3

– bony pieniężne 15,0 6,2 8,1 38,5

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

Źródło: NBP.

Tabela 4.1.3. Wybrane pozycje aktywów sektora bankowości spółdzielczej w  latach 2006–
2009 (w mld zł)

2006 2007 2008 2009

Należności od sektora niefinansowego 25,8 31,8 36,8 42,5

Należności od sektora finansowego 17,3 18,3 18,9 19,3

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 2,1 2,4 2,6 3,7

Papiery wartościowe, w tym: 9,1 9,2 13,1 11,6

– obligacje skarbowe 2,7 4,3 5,1 6,1

– bony skarbowe 2,9 2,9 5,4 2,1

– bony pieniężne 3,4 1,6 2,1 2,4

uwaga: dane łącznie z bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze.

Źródło: NBP.
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wyższy niż w krajach strefy euro, a w przypadku kredytów mieszkaniowych kilkakrotnie niższy. Obie 
te relacje w Polsce są zbliżone do średnich w krajach CEC-5. W krajach członkowskich uE o niższym 
poziomie zamożności10 (m.in. w Rumunii i Bułgarii) relacja kredytów konsumpcyjnych do PKB była 
wyższa, a relacja kredytów mieszkaniowych do PKB niższa niż w Polsce w 2009 r. (wykres 4.1.14).

Pośrednim skutkiem globalnego kryzysu finansowego był spadek należności od sektora finan-
sowego w aktywach polskich banków (wykres 4.1.11). Z jednej strony spadek ten był spowodowany 
utrzymującą się w 2009 r. niską płynnością rynku lokat międzybankowych o terminie dłuższym niż 
jeden dzień, związaną z obniżonym poziomem wzajemnego zaufania uczestników tego rynku. Banki 
nadal utrzymywały niskie limity wzajemnego zaangażowania kredytowego (obniżone pod koniec 
2008 r.) i ograniczyły lokowanie nadwyżek płynności na rynku. W konsekwencji w 2009 r. zmniejszyły 
się należności banków od monetarnych instytucji finansowych – rezydentów (o około 27%). Z drugiej 
strony nastąpił bardzo wyraźny spadek wartości środków ulokowanych w zagranicznych monetarnych 
instytucjach finansowych (o około 47%). Mogły się do tego przyczynić działania nadzoru bankowego 
zapobiegające ewentualnemu transferowi płynności, polegające m.in. na codziennym monitorowaniu 
działań banków związanych z lokowaniem środków w podmiotach dominujących11. udział należności 
od krajowych monetarnych instytucji finansowych w bilansach polskich banków był w 2009 r. znacznie 
niższy niż w sektorach bankowych rozwiniętych krajów uE (wykres 4.1.13).

W 2009 r. wzrósł udział papierów wartościowych w bilansach banków (wykres 4.1.11). Dotyczyło 
to przede wszystkim bonów pieniężnych NBP, których wartość zwiększyła się ponadczterokrotnie, z 10,2 
mld zł do 41,0 mld zł. Wynikało to ze zwiększenia skali emisji bonów pieniężnych na skutek dużego 
wzrostu nadpłynności w sektorze bankowym, szczególnie w II połowie 2009 r. Było to przede wszyst-
kim wynikiem skupowania przez NBP walut obcych, pochodzących głównie z funduszy unijnych, a także 
operacji zamiany walut obcych na złote w NBP, dokonywanych przez Ministerstwo Finansów. Rozkład 
płynności w sektorze jest jednak nierównomierny. Z reguły wysoką płynnością charakteryzują się duże 
banki, mające rozwiniętą sieć oddziałów i finansujące się w znacznym stopniu depozytami sektora nie-
finansowego. Niższą płynność mają natomiast m.in. niektóre podmioty dynamicznie zwiększające akcję 
kredytową, finansujące się w dużym stopniu z innych źródeł niż depozyty sektora niefinansowego.

10 Poziom zamożności mierzony wielkością PKB w przeliczeniu na mieszkańca.
11 Szerzej w: Informacja na temat przepływów finansowych w polskim sektorze bankowym w zakresie transakcji 
zagranicznych, Warszawa 2009, KNF.

Wykres 4.1.13. Udziały wybranych pozycji bilansowych w aktywach monetarnych instytucji 
finansowych1 w strefie euro i wybranych krajach UE w końcu 2009 r.

uwaga: papiery wartościowe inne niż akcje (m.in. papiery dłużne). Dane na wykresie dotyczą kredytów udzielonych rezydentom oraz 
papierów wartościowych emitowanych przez rezydentów.
1 Sektor monetarnych instytucji finansowych (MIF) jest zdominowany przez banki i inne instytucje kredytowe. W strefie euro ich akty-
wa na koniec 2009 r. stanowiły ponad 96% aktywów MIF.

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse.
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Zmiana wartości największego składnika portfeli dłużnych papierów wartościowych banków, 
jakim są papiery skarbowe, w 2009 r. była relatywnie niewielka (wzrost o 1,3 mld zł). Nastąpiło przy 
tym zwiększenie wartości obligacji skarbowych posiadanych przez banki (wzrost o 6,9 mld zł) kosz-
tem bonów skarbowych (spadek o 5,6 mld zł), co wynikało m.in. ze zmiany struktury zadłużenia 
Skarbu Państwa w 2009 r.

udział w aktywach banków innych papierów wartościowych niż papiery dłużne emitowane 
przez NBP i Skarb Państwa był w 2009 r. niewielki (1,5%). W 2009 r. zwiększyła się m.in. wartość 
dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez instytucje samorządowe. Wartość akcji 
i innych papierów wartościowych z prawem do kapitału12 oraz jednostek uczestnictwa i certyfika-
tów emitowanych przez fundusze inwestycyjne wzrosła (odpowiednio o 0,2 mld zł i 0,3 mld zł), 
jednak ich udział w aktywach banków był nadal marginalny (0,15% na koniec 2009 r.).

Wspomniane zmiany w strukturze aktywów dotyczyły przede wszystkim sektora bankowości 
komercyjnej (wykres 4.1.11). W sektorze bankowości spółdzielczej spadek udziału należności od sek-
tora finansowego w aktywach był stosunkowo niewielki, a ich wartość w 2009 r. nieznacznie wzro-
sła, co prawdopodobnie było wynikiem kontynuowania przez banki spółdzielcze dotychczasowej 
polityki lokowania nadwyżek płynności głównie w bankach zrzeszających. Z tego powodu, odmien-
nie niż w sektorze bankowości komercyjnej, udział papierów wartościowych w bilansach sektora 
bankowości spółdzielczej spadł.

Struktura portfeli papierów wartościowych polskiego sektora bankowego, zdominowanych 
przez papiery skarbowe i bony pieniężne NBP, istotnie różni się od struktury tych portfeli w krajach 
strefy euro. W krajach tych największy udział w bankowych portfelach dłużnych papierów warto-
ściowych mają z reguły instrumenty emitowane przez monetarne instytucje finansowe. Istotną 
część portfeli stanowią również papiery wartościowe podmiotów sektora niefinansowego oraz sek-
tora niemonetarnych instytucji finansowych (wykres 4.1.13). W państwach strefy euro na koniec 
2009 r. udział instrumentów dłużnych emitowanych przez podmioty sektora niefinansowego oraz 
sektora niemonetarnych instytucji finansowych w papierach wartościowych innych niż akcje i inne 
instrumenty kapitałowe wynosił około 29% (w Polsce 2%) i był zbliżony do udziału papierów dłuż-
nych sektora publicznego. udział akcji i innych instrumentów kapitałowych w aktywach banków 
strefy euro był także wyższy niż w Polsce i wyniósł 4,0%.

Zmiany w strukturze aktywów banków w 2009 r. miały pozytywny wpływ na adekwatność 
kapitałową polskiego sektora bankowego. Przyczynił się do tego spadek udziału należności od sek-
tora finansowego i wzrost udziału bonów pieniężnych NBP w aktywach, co wpłynęło na spadek 

12 Podane wielkości nie obejmują akcji i udziałów zaliczonych do aktywów trwałych, m.in. akcji jednostek zależnych 
i stowarzyszonych. 

Wykres 4.1.14. Należności MIF z tytułu wybranych rodzajów kredytów dla sektora niefinan-
sowego w relacji do PKB, stan na koniec 2009 r.

uwaga: kredyty dla rezydentów.

Źródło: Eurostat, ECB Statistical Data Warehouse.
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wartości aktywów ważonych ryzykiem. Innym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie aktywów 
ważonych ryzykiem było znaczne obniżenie tempa wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego 
w połączeniu ze zmianami w strukturze tych kredytów (wzrost udziału kredytów dla gospodarstw 
domowych, przede wszystkim kredytów mieszkaniowych, z którymi wiąże się mniejszy wymóg 
kapitałowy). Przyczyniło się to do spadku regulacyjnego wymogu kapitałowego w 2009 r. o 2,5%, 
mimo jednoczesnego wzrostu wartości aktywów krajowego sektora bankowego o 2,1%.

Kredyty dla gospodarstw domowych

Kredyty dla gospodarstw domowych są największą kategorią kredytów dla sektora niefinan-
sowego. Ich udział w kredytach dla tego sektora zwiększył się w 2009 r. (z 62,1% do 65,7%), co 
było wynikiem spadku wartości kredytów dla przedsiębiorstw (tabela 4.1.5). Wzrost wartości kre-
dytów dla gospodarstw domowych przez cały 2009 r. był równomierny (z wyłączeniem wpływu 
wahań kursów walutowych), jednak występowało zróżnicowanie dynamiki przyrostu poszczegól-
nych kategorii kredytów w I i II półroczu, spowodowane przede wszystkim zmianami polityki kre-
dytowej i strategii sprzedażowych banków.

W 2009 r. największą część kredytów dla gospodarstw domowych (52,5%) stanowiły kredyty 
mieszkaniowe (wykres 4.1.15). Ich udział w kredytach dla gospodarstw domowych ogółem był 
nadal znacznie niższy niż w strefie euro (72% na koniec 2009 r.), a także nieco niższy niż w krajach 
CEC-5 (56%). udział kredytów konsumpcyjnych wyniósł 32,8%.

Tabela 4.1.4. Wybrane rodzaje kredytów dla sektora niefinansowego w 2008 i 2009 r. (wartość 
na koniec okresów, w mld zł)

Rodzaj kredytu
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Sektor niefinansowy

2008 2009 2008 2009 2008 2009

W rachunku bieżącym 50,7 46,0 20,7 22,7 71,5 68,8

Na inwestycje 63,9 64,4 22,9 24,1 87,3 89,1

Na zakup nieruchomości 47,0 48,3 199,2 223,1 247,7 273,4

– w tym kredyty mieszkaniowe 19,0 19,4 194,0 216,4 214,4 237,7

W kartach kredytowych 0,2 0,2 12,7 15,0 12,9 15,2

Pozostałe kredyty i pożyczki1 5,4 5,6 103,0 116,8 108,4 122,5

Ogółem 222,6 212,7 368,6 412,5 593,4 627,9

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 4.1.5. Zmiany wybranych rodzajów kredytów dla sektora niefinansowego w 2008 
i 2009 r. (w %)

Rodzaj kredytu
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Sektor niefinansowy

2008 2009 2008 2009 2008 2009

W rachunku bieżącym 27,8 -9,3 17,0 9,5 24,5 -3,8

Na inwestycje 36,8 0,8 16,5 5,4 30,7 2,0

Na zakup nieruchomości 36,9 2,8 62,4 12,0 56,8 10,4

– w tym kredyty mieszkaniowe 30,9 1,8 64,8 11,6 61,1 10,9

W kartach kredytowych -5,8 -9,6 42,0 18,3 40,7 17,8

Pozostałe kredyty i pożyczki1 16,7 5,3 35,9 13,3 34,8 12,9

Ogółem 29,6 -4,4 45,0 11,9 38,8 5,8

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.
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Wzrost wartości kredytów mieszkaniowych w 2009 r. był nierównomierny, co wiązało się ze 
zmianami w polityce kredytowej banków. Początkowo, w I półroczu 2009 r. banki nadal zaostrzały 
politykę kredytową w tym segmencie rynku. Ankietowane przez NBP banki13, szczególnie w I kwar-
tale, wskazywały na zaostrzenie warunków udzielania kredytów, m.in. dotyczące maksymalnego 
akceptowanego wskaźnika LTV i wysokości marż kredytowych. Jednocześnie negatywny wpływ na 
popyt na kredyt wywierała trudniejsza sytuacja sektora gospodarstw domowych, wynikająca m.in. 
ze wzrostu bezrobocia i spadku dynamiki płac, oraz pogorszenie nastrojów konsumentów, m.in. na 
skutek wzrostu obaw o przyszłą sytuację finansową gospodarstwa domowego i sytuację na rynku 
pracy14. Wymienione czynniki spowodowały stosunkowo niski przyrost tej kategorii kredytów 
w I półroczu 2009 r. Po wyłączeniu wpływu zmian kursów walutowych był on o około połowę niż-
szy niż w tym samym okresie 2008 r.

13 Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje z II i III 
kwartału 2009 r., Warszawa 2009, NBP .
14 Koniunktura konsumencka – omówienie wyników badań z poszczególnych miesięcy 2009 r., Warszawa 2009, GuS, 
Departament Warunków Życia.

Tabela 4.1.6. Zmiany wybranych rodzajów kredytów po wyłączeniu wpływu zmian kursów 
walutowych dla sektora niefinansowego w 2008 i 2009 r. (w %)

Rodzaj kredytu
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Sektor niefinansowy

2008 2009 2008 2009 2008 2009

W rachunku bieżącym 25,4 -8,7 17,0 9,3 21,8 -3,6

Na inwestycje 29,7 1,5 14,3 5,3 22,4 2,0

Na zakup nieruchomości 30,1 3,7 37,7 12,9 33,5 10,0

– w tym kredyty mieszkaniowe 30,3 1,9 39,1 12,5 36,3 10,4

W kartach kredytowych -5,8 -9,6 42,0 18,3 40,7 17,8

Pozostałe kredyty i pożyczki1 11,3 5,7 32,8 13,4 30,8 12,7

Ogółem 24,2 -3,6 31,7 12,4 28,7 6,5

uwaga: dane dla rezydentów.
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.

Wykres 4.1.15. Struktura rodzajowa kredytów dla sektora niefinansowego w  latach 2007–
2009

uwaga: kategoria „inne” jest kategorią dopełniającą; różni się od kategorii „pozostałe kredyty i pożyczki” z tabel 4.1.4–4.1.6. Obejmuje 
wartość kredytów eksportowych, dyskontowych i na zakup papierów wartościowych.

Źródło: NBP.
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W II półroczu 2009 r. nastąpiły zmiany w polityce kredytowej banków, w wyniku czego istot-
nie zwiększył się przyrost wartości kredytów mieszkaniowych (wykres 4.1.18). W III kwartale 2009 r. 
banki w mniejszym stopniu zaostrzały politykę kredytową w segmencie kredytów mieszkaniowych, 
a w IV kwartale 2009 r. nastąpiło jej złagodzenie. Do złagodzenia polityki kredytowej przyczyniło 
się m.in. niewielkie, w stosunku do pozostałych kategorii kredytów dla sektora niefinansowego, 
pogorszenie jakości kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2008 r. i w pierwszych kwartałach 
2009 r. W IV kwartale 2009 r. banki złagodziły warunki dotyczące marż i wymaganego wkładu wła-
snego, co przyczyniło się do wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe15.

W 2009 r. nastąpiła znaczna zmiana struktury walutowej nowo udzielonych kredytów miesz-
kaniowych, tj. spadł udział kredytów nominowanych w walutach obcych16. Przyczyniły się do tego 
głównie wyższe koszty zabezpieczenia się przez banki przed ryzykiem walutowym oraz niepewność 
co do ich kształtowania się w przyszłości. Niepewność ta wynikała z obaw o płynność rynków 
instrumentów finansowych wykorzystywanych do zabezpieczenia się przed tym ryzykiem i była 
związana z zaburzeniami na tych rynkach, mających miejsce w latach 2008–2009. Czynniki te skło-
niły banki do podwyższenia cen oferowanych kredytów walutowych. W I półroczu 2009 r. część 

15 Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje z  IV 
kwartału 2009 r. i z I kwartału 2010 r., Warszawa 2009 i 2010, NBP.
16 Po wyłączeniu wpływu zmian wartości kredytów związanych ze zmianami kursów walutowych.

Wykres 4.1.16. Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych 
oraz dysparytet między 3M WIBOR a 3M LIBOR CHF w latach 2006–2009

uwaga: dane dotyczą rezydentów i nierezydentów.

Źródło: NBP.
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Źródło: NBP.
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ankietowanych przez NBP banków informowała o większym zaostrzeniu polityki kredytowej w seg-
mencie walutowych kredytów mieszkaniowych oraz o wycofaniu tych kredytów z oferty. W wyniku 
tego w całym 2009 r. złotowe kredyty stanowiły około 2/3 przyrostu wartości kredytów mieszka-
niowych17, dzięki czemu udział kredytów walutowych w kredytach mieszkaniowych ogółem obni-
żył się z 69,5% na koniec 2008 r. do 65,0% na koniec 2009 r. Do spadku udziału kredytów waluto-
wych przyczyniło się także, chociaż w niewielkim stopniu, umocnienie złotego w 2009 r.

Spadkowi wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych nominowanych w walu-
tach obcych towarzyszyła zmiana ich struktury walutowej (wykresy 4.1.17 i 4.1.19). W 2009 r. 
istotną część nowych kredytów stanowiły kredyty w euro (przed 2009 r. dominowały kredyty 
we franku szwajcarskim). Przyczyniły się do tego problemy banków z zabezpieczaniem się przed 
ryzykiem walutowym związanym z kredytami nominowanymi we franku szwajcarskim w latach 
2008–2009.

17 Dane po wyłączeniu wpływu zmian kursów walutowych.

Wykres 4.1.18. Miesięczne przyrosty kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw z uwzględnieniem różnic kursowych w latach 2008–2009 (stan na koniec 
okresu i wartość nowych umów)

uwaga: dane o przepływach miesięcznych według wartości nowych umów pochodzą z próby sprawozdawczej 20 banków. Dane o przy-
rostach z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych dotyczą rezydentów.

Źródło: NBP.
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Drugą pod względem wartości kategorią kredytów dla gospodarstw domowych są kredyty 
konsumpcyjne18. Ich udział w kredytach dla gospodarstw domowych w 2009 r. nie zmienił się istot-
nie. Podobnie jak w przypadku kredytów mieszkaniowych przyrost wartości kredytów konsumpcyj-
nych w 2009 r. był nierównomierny. W I półroczu 2009 r., mimo zaostrzania przez banki polityki 
kredytowej, spadek dynamiki kredytów konsumpcyjnych był znacznie niższy niż w przypadku kre-
dytów mieszkaniowych. Przewidując pogorszenie się jakości kredytów, część banków skoncentro-
wała się właśnie na sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, ponieważ uważały, że wysokie marże na 
tych produktach pozwolą na pokrycie kosztów ryzyka kredytowego. Jednocześnie, na co zwracał 
uwagę nadzór bankowy19, niektóre banki niewystarczająco rzetelnie badały i weryfikowały zdol-
ność kredytową klientów. W II połowie 2009 r. tempo pogarszania się jakości kredytów konsump-
cyjnych znacznie się zwiększyło20, co stało się jednym z głównych powodów dalszego zaostrzania 
przez banki polityki kredytowej w tym segmencie rynku. W wyniku tego wartość udzielanych kre-
dytów znacznie spadła w II połowie roku, szczególnie w IV kwartale.

Kredyty dla przedsiębiorstw

Kredyty dla przedsiębiorstw obejmują cztery główne rodzaje kredytów: kredyty w rachunku 
bieżącym i kredyty operacyjne, wykorzystywane do bieżącego finansowania przedsiębiorstw, oraz 
kredyty inwestycyjne i kredyty na nieruchomości. Na koniec 2009 r. udział tych rodzajów kredytów 
w kredytach dla przedsiębiorstw ogółem wyniósł 96,4%.

Negatywny wpływ kryzysu na dynamikę kredytów dla przedsiębiorstw był większy niż w przy-
padku kredytów dla gospodarstw domowych, do czego przyczyniły się zarówno czynniki podażowe 
(polityka kredytowa banków), jak i  popytowe. Czynniki podażowe miały największe znaczenie 
w początkowej fazie kryzysu – w IV kwartale 2008 r. i w I półroczu 2009 r. W okresie tym banki 
zaostrzały politykę kredytową, głównie na skutek znacznego pogorszenia perspektyw rozwoju gospo-
darczego w Polsce i relatywnie szybkiego spadku jakości kredytów dla przedsiębiorstw (wykres 4.1.20).

W II półroczu 2009 r. zmniejszyła się skala zaostrzania polityki kredytowej przez banki. 
Odmiennie jednak niż w przypadku kredytów mieszkaniowych nie spowodowało to zwiększenia 
wartości kredytów udzielanych przedsiębiorstwom (wykres 4.1.18). Przyczynił się do tego niski 
popyt na kredyt ze strony przedsiębiorstw, związany m.in. z lepszą niż w czasie poprzedniego spo-
wolnienia gospodarczego płynnością i rentownością tych podmiotów. Na spadek dynamiki wzrostu 
kredytów inwestycyjnych wpływało z kolei ograniczenie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, 

18 Do kredytów konsumpcyjnych zaliczono kredyty związane z  funkcjonowaniem kart kredytowych, kredyty 
w rachunku bieżącym oraz kategorię pozostałe kredyty dla osób prywatnych (m.in. kredyty ratalne). 
19 Informacja o sytuacji banków po pierwszym półroczu 2009 r., Warszawa 2009, urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
i Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Warszawa 2010, urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
20 Raport o stabilności sektora bankowego, edycje z grudnia 2009 r. i lipca 2010 r., Warszawa 2009 i 2010, NBP.

Wykres 4.1.20. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
w 2008 i 2009 r.

Źródło: NBP.
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związane m.in. ze zmniejszeniem stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w warunkach obni-
żenia tempa wzrostu gospodarczego. Ponadto ankietowane przez NBP przedsiębiorstwa częściej 
niż w poprzednich latach deklarowały finansowanie inwestycji ze środków własnych, a nie z kredy-
tów bankowych21. Wymienione czynniki spowodowały, że w 2009 r. nastąpił spadek wartości kre-
dytów dla przedsiębiorstw (o 4,4%), wskutek czego zmniejszył się także udział tych kredytów 
w aktywach banków i w kredytach dla sektora niefinansowego.

W 2009 r. zmniejszyła się wartość należności banków z tytułu kredytów służących do finan-
sowania bieżącej działalności przedsiębiorstw: kredytów w rachunku bieżącym (spadek o 9,3%) i kre-
dytów operacyjnych (spadek o 14,2%). Jednocześnie nastąpił niewielki wzrost wartości kredytów 
inwestycyjnych i kredytów na nieruchomości (odpowiednio o 0,8% i 2,8%). Na utrzymanie wzrostu 
tych kredytów mogło wpłynąć uruchamianie kolejnych transz kredytów udzielonych przed spowol-
nieniem wzrostu gospodarczego. Część kredytów inwestycyjnych i na nieruchomości jest bowiem 
wypłacana w transzach, których uruchomienie zależy od stopnia zaawansowania inwestycji.

4.1.4. Zmiany w strukturze pasywów banków

Struktura finansowania działalności polskiego sektora bankowego istotnie różni się od struk-
tury finansowania banków w krajach strefy euro. Banki działające w Polsce w dużo mniejszym stop-
niu finansują się na krajowym rynku międzybankowym i przez emisję papierów dłużnych (wykres 
4.1.21). W konsekwencji znacznie większą część pasywów stanowią zobowiązania wobec sektora 
niefinansowego, instytucji rządowych i samorządowych oraz niemonetarnych instytucji finanso-
wych. Relacja depozytów innych podmiotów niż monetarne instytucje finansowe do pasywów sek-
tora bankowego w 2009 r. w Polsce była również wyższa od średniej dla krajów regionu (wykres 
4.1.21). Tak duży udział zobowiązań wobec sektora niefinansowego jest jednym z czynników wpły-
wających na małą lukę finansowania polskiego sektora bankowego w porównaniu z sektorami ban-
kowymi w rozwiniętych krajach uE (wykres 4.1.22).

Ograniczenie płynności krajowego rynku lokat międzybankowych, będące pośrednim skut-
kiem globalnego kryzysu finansowego, spowodowało podjęcie przez banki działań w celu pozyska-
nia finansowania z innych źródeł, przede wszystkim od sektora niefinansowego oraz, w przypadku 
banków będących częścią zagranicznych grup finansowych, od spółek matek. Największą zmianą 
w strukturze pasywów polskiego sektora bankowego w 2009 r. był istotny wzrost udziału zobowią-
zań wobec sektora niefinansowego (wykres 4.1.24). Wraz z jednoczesnym obniżeniem się tempa 
wzrostu kredytów przyczyniło się to do zmniejszenia luki finansowania (wykres 4.1.24).

21 Informacje o  kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury – edycje 
z 2009 r. i I kwartału 2010 r., Warszawa 2009 i 2010, NBP.

Wykres 4.1.21. Udziały wybranych pozycji w pasywach sektora monetarnych instytucji 
finansowych w strefie euro i wybranych krajach UE na koniec 2009 r.

uwaga: dane dotyczą depozytów i papierów dłużnych posiadanych przez rezydentów.

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse.
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Silny wzrost konkurencji banków o depozyty sektora niefinansowego, przede wszystkim 
gospodarstw domowych, rozpoczął się w IV kwartale 2008 r. W okresie największego nasilenia tej 
konkurencji, tj. na przełomie 2008 i 2009 r., doszło do znacznego wzrostu średnich stawek opro-
centowania depozytów gospodarstw domowych. Oprocentowanie depozytów krótkoterminowych 
było wówczas wyższe od oprocentowania lokat międzybankowych (wykres 4.1.25). Działania pod-
jęte przez banki przyczyniły się do istotnego wzrostu depozytów gospodarstw domowych w I pół-
roczu 2009 r. (wartość tych depozytów na koniec czerwca 2009 r. była o 31,1 mld zł wyższa niż na 
koniec 2008 r.).

Konkurencja banków o depozyty przedsiębiorstw była mniej nasilona, na co wskazuje istotnie 
niższy poziom ich oprocentowania (wykres 4.1.25). W konsekwencji w I półroczu 2009 r. wartość 
depozytów przedsiębiorstw spadła o 1,0 mld zł.

W II półroczu 2009 r. zmniejszyła się konkurencja o depozyty sektora niefinansowego. Było 
to rezultatem m.in. pozyskania znacznych środków w poprzednich okresach, spadku dynamiki 
wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego oraz utrzymania finansowania od zagranicznych 
banków matek na poziomie podobnym jak na koniec 2008 r. Oprocentowanie depozytów złoto-

Wykres 4.1.22. Luka finansowania w krajach strefy euro i wybranych krajach UE

uwaga: lukę finansowania obliczono jako relację różnicy między należnościami banków od rezydentów z innych sektorów niż monetarne 
instytucje finansowe i zobowiązaniami wobec tych sektorów do należności banków od tych sektorów.

Źródło: szacunki NBP na podstawie danych z ECB Statistical Data Warehouse.
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Wykres 4.1.23. Struktura pasywów sektora bankowości komercyjnej i spółdzielczej w latach 
2007–2009

uwaga: banki zrzeszające są prezentowane razem z bankami spółdzielczymi.

Źródło: NBP.
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wych (wyłączając depozyty o najkrótszym terminie zapadalności) przewyższało jednak stawki rynku 
międzybankowego. Osłabienie konkurencji o depozyty gospodarstw domowych przyczyniło się do 
znacznego obniżenia dynamiki wzrostu ich wartości w II półroczu 2009 r. (przyrost o 17,8 mld zł). 
W okresie tym nastąpił natomiast wysoki wzrost depozytów przedsiębiorstw (o 17,8 mld zł).

Jednym z przejawów nasilenia konkurencji na rynku depozytów gospodarstw domowych 
w 2009 r. był rozwój oferty tzw. kont oszczędnościowych, czyli oprocentowanych depozytów bie-
żących, w przypadku których występują pewne ograniczenia w swobodnym dysponowaniu środ-
kami, np. dodatkowa opłata za drugie i kolejne wypłaty lub przelewy wychodzące w miesiącu. 
Depozyty te są oprocentowane wyżej niż zwykłe rachunki bieżące służące do dokonywania rozli-
czeń. Swoboda dysponowania środkami i  stosunkowo wysokie oprocentowanie sprawiają, że 
rachunki oszczędnościowe są konkurencyjną ofertą przede wszystkim dla lokat o krótkim terminie 

Tabela 4.1.7. Wybrane pozycje pasywów sektora bankowości komercyjnej w  latach 2006–
2009 (w mld zł)

2006 2007 2008 2009

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 350,1 389,7 462,4 523,9

Zobowiązania wobec sektora finansowego 105,9 143,8 225,4 207,3

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 28,8 39,7 46,9 47,2

Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 15,9 12,4 12,5 19,4

Kapitały i zobowiązania podporządkowane 54,8 63,2 76,2 96,7

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

Źródło: NBP.

Tabela 4.1.8. Wybrane pozycje pasywów sektora bankowości spółdzielczej w  latach 2006–
2009 (w mld zł)

2006 2007 2008 2009

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 33,8 38,5 43,7 47,9

Zobowiązania wobec sektora finansowego 13,1 14,6 16,8 18,1

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 3,7 5,0 6,6 6,6

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

Kapitały i zobowiązania podporządkowane 4,5 5,1 6,1 7,3

uwaga: dane łącznie z bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze.

Źródło: NBP.

Wykres 4.1.24. Luka finansowania w sektorze bankowym w Polsce w 2008 i 2009 r.

uwaga: lukę finansowania obliczono jako relację różnicy między należnościami od sektorów: niefinansowego oraz instytucji rządowych 
i samorządowych, a zobowiązaniami wobec tych sektorów do należności wobec tych sektorów.

Źródło: NBP.
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zapadalności. Potwierdzeniem tego jest spadek udziału tych rodzajów lokat w depozytach gospo-
darstw domowych (z 23,1% na koniec 2008 r. do 15,2% na koniec 2009 r. dla lokat o terminach 
zapadalności do 3 miesięcy włącznie). Zwiększenie liczby rachunków oszczędnościowych przyczy-
niło się do wzrostu wartości depozytów bieżących i ich udziału w depozytach gospodarstw domo-
wych w 2009 r. (tabela 4.1.9 i wykres 4.1.26).

Wykres 4.1.25. Średnie miesięczne oprocentowanie nowych umów depozytowych na tle 
stawki 3M WIBOR w latach 2008–2009

Źródło: NBP.
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Tabela 4.1.9. Zmiany depozytów sektora niefinansowego w latach 2007–2009 (w %)

Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Sektor niefinansowy

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Bieżące 19,9 -10,5 6,5 25,9 4,9 28,0 23,1 -0,6 20,1

Terminowe 9,5 20,0 16,4 -3,7 49,7 4,5 0,6 39,5 7,7

Złotowe 18,5 6,9 12,8 13,5 28,8 16,4 15,1 21,2 14,9

Walutowe 2,0 -14,2 3,1 -12,1 4,6 -0,3 -6,2 -3,9 0,9

Ogółem 15,0 3,0 11,3 9,9 26,1 14,8 11,6 17,8 13,3

Źródło: NBP.

Wykres 4.1.26. Struktura terminowa i walutowa depozytów sektora niefinansowego w latach 
2007–2009

Źródło: NBP.
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upowszechnienie rachunków oszczędnościowych wpływa na wzrost kosztów jednego z naj-
tańszych dotychczas źródeł finansowania banków, jakim są środki na rachunkach bieżących gospo-
darstw domowych. Silna konkurencja o depozyty gospodarstw domowych sprawiła, że mimo 
spadku stóp procentowych NBP w 2009 r. o 1,5 pkt proc. średnie oprocentowanie depozytów bie-
żących gospodarstw domowych obniżyło się zaledwie o 0,1 pkt proc., podczas gdy w przypadku 
depozytów terminowych spadło o 1,3 pkt proc. Średnie oprocentowanie depozytów bieżących 
gospodarstw domowych przewyższyło w I kwartale 2009 r. średnie oprocentowanie depozytów 
bieżących przedsiębiorstw (wykres 4.1.27).

Spadek płynności krajowego rynku lokat międzybankowych przyczynił się do znacznego 
zmniejszenia wartości zobowiązań sektora bankowego wobec krajowych monetarnych instytucji 
finansowych z wyłączeniem NBP: z 43,8 mld zł na koniec 2008 r. do 32,6 mld zł na koniec 2009 r. 
Pociągnęło to za sobą spadek ich udziału w pasywach banków (wykres 4.1.23).

W 2008 r. odnotowano ponaddwukrotny wzrost wartości finansowania banków będących 
częścią zagranicznych grup finansowych pozyskanego od nierezydentów (głównie banków matek), 
a następnie obserwowano stabilizację tej pozycji. Na koniec 2009 r. jej wartość zmniejszyła się jedy-
nie o 0,9% w porównaniu z 2008 r. (wykres 4.1.29). Znaczne zwiększenie finansowania polskich 
banków przez ich podmioty dominujące w okresie największych zaburzeń na międzynarodowych 
rynkach finansowych, a następnie utrzymanie tego zaangażowania w 2009 r. zmniejszyły obawy 
o stabilność źródeł ich finansowania. Obawy te dotyczyły w szczególności banków należących do 

Wykres 4.1.27. Średnie oprocentowanie środków na rachunkach bieżących gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw w 2008 i 2009 r.

uwaga: średnie oprocentowanie wszystkich istniejących umów na koniec okresu sprawozdawczego według grup podmiotów.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.28. Zobowiązania sektora bankowego wobec zagranicznych podmiotów sektora 
finansowego w 2008 i 2009 r.

Źródło: NBP.
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zagranicznych grup finansowych i korzystających ze wsparcia banków matek w finansowaniu dzia-
łalności kredytowej. Głównymi przyczynami otrzymywania przez polskie banki wsparcia od zagra-
nicznych banków matek były: relatywnie wysoka rentowność i dobre perspektywy rozwoju pol-
skiego sektora bankowego.

Zwiększenie udziału zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów wartościowych w pasy-
wach banków w 2009 r. (wykres 4.1.23) wynikało przede wszystkim ze wzrostu wartości tej pozycji 
w BGK. W II połowie 2009 r. bank ten przeprowadził emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu 
Drogowego22.

Niepewność co do skali przyszłych strat kredytowych zmobilizowała banki do zwiększenia 
kapitałów własnych. Najbardziej przyczynił się do tego wzrost kapitałów (funduszy) podstawowych, 
zapasowych i rezerwowych (o 21,3 mld zł w porównaniu z 2008 r.), głównie w wyniku zatrzymania 
przez banki znacznej części zysków z 2008 r. i pozyskania nowych kapitałów w wyniku emisji akcji. 
W bankach komercyjnych kwota kapitału pozyskanego z nowych emisji akcji oraz z dokapitalizo-
wania BGK przez Skarb Państwa wyniosła 12,1 mld zł, a kwota kapitału z zatrzymania zysków za 
2008 r. – około 6 mld zł. Wzrosły również zobowiązania podporządkowane (o 1,3 mld zł), głównie 
wobec nierezydentów. Łączny udział kapitałów i zobowiązań podporządkowanych w pasywach 
krajowego sektora bankowego wzrósł z 8,4% na koniec 2008 r. do 10,4% na koniec 2009 r. Współ-
czynnik dźwigni w  krajowym sektorze bankowym – obliczony jako relacja funduszy Tier 1, 
z uwzględnieniem pomniejszeń regulacyjnych, do pasywów krajowego sektora bankowego – 
wyniósł 8,1% na koniec 2009 r.

Wysoka wartość regulacyjnych funduszy własnych23 oraz znacznie mniejsze niż na rynkach 
rozwiniętych straty z tytułu globalnego kryzysu finansowego spowodowały, że żaden z polskich 
banków nie znalazł się w latach 2008–2009 w sytuacji, która wymagałaby udzielenia wsparcia ze 
środków publicznych.

Wartość nowych depozytów sektora niefinansowego, najważniejszego źródła finansowa-
nia banków w Polsce, może się zmieniać w zależności od dochodowości alternatywnych źródeł 
lokowania środków (obligacje, akcje, tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych). Dotyczy 
to szczególnie depozytów gospodarstw domowych. Z kolei skłonność zagranicznych banków 
matek do finansowania swoich podmiotów zależnych może w dłuższym terminie zmieniać się 

22 Zob. rozdz. 5.2.2.1.
23 Polski sektor bankowy charakteryzuje się wysoką nadwyżką kapitałów regulacyjnych w stosunku do wymaganego 
minimum, przy czym znaczną część tych kapitałów (ponad 90%) stanowią fundusze o najwyższej jakości (Tier 1).

Wykres 4.1.29. Udział finansowania zagranicznego w  zobowiązaniach ogółem sektora 
monetarnych instytucji finansowych w krajach strefy euro i wybranych krajach UE w latach 
2007–2009

uwaga: dla Wielkiej Brytanii brak danych za 2008 i 2009 r.

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse.
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w zależności od rentowności i  perspektyw rozwoju polskiego sektora bankowego. Obecny 
model finansowania polskich banków, opierający się w dużym stopniu na depozytach sektora 
niefinansowego, prowadzi do znacznego niedopasowania terminów zapadalności aktywów 
i pasywów. Z tych powodów na długoterminowy wzrost skali działania sektora bankowego i sta-
bilność jego finansowania pozytywnie wpłynąłby rozwój rynku długoterminowych bankowych 
papierów dłużnych, a także umożliwienie bankom uniwersalnym pozyskiwania finansowania 
przez emisję hipotecznych listów zastawnych. Obecnie prawo takie mają tylko banki hipoteczne, 
charakteryzujące się niewielką skalą działalności.

4.1.5. Zmiany w ofercie produktowej banków

Na kształt oferty produktowej banków w 2009 r. istotnie wpłynęły skutki globalnego kryzysu 
finansowego oraz sytuacja makroekonomiczna, w jakiej funkcjonowały banki. utrzymywanie się 
niskiej aktywności na rynku pożyczek międzybankowych przyczyniało się do zaostrzenia konkuren-
cji o środki na finansowanie działalności kredytowej. Z tego względu banki wzbogacały ofertę na 
rynku depozytów.

W 2009 r. banki kontynuowały zapoczątkowaną w poprzednim roku silną rywalizację na 
rynku depozytów gospodarstw domowych, powodującą utrzymanie wysokiego poziomu oprocen-
towania depozytów. Oprócz podnoszenia oprocentowania depozytów terminowych w  celu 
poprawy konkurencyjności oferty banki stosowały nowe zasady naliczania odsetek od złożonych 
środków. Część z nich wprowadziła system wypłacania odsetek z góry, tj. naliczania ich już na 
początku umowy. Innym wprowadzonym rozwiązaniem była dzienna kapitalizacja odsetek od środ-
ków na rachunku. Zaletą obu była możliwość szybszego korzystania z dochodów ze złożonej lokaty. 
Dodatkowo przy dziennej kapitalizacji odsetek i przy odpowiednio niskiej kwocie lokaty klienci mieli 
możliwość uniknięcia płacenia podatku dochodowego od zysków kapitałowych, co podnosiło efek-
tywną stopę oprocentowania depozytu24.

W celu zwiększenia atrakcyjności swojej oferty banki często rezygnowały z pobierania opłat 
za prowadzenie rachunków rozliczeniowych, wydawanie kart płatniczych i korzystanie z nich czy 
transfer środków. W ramach promocji część banków zwracała swym klientom określony procent 
kwoty transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych. W ofercie produktów depozytowych 
banki najbardziej premiowały posiadaczy kont internetowych, oferując im największą liczbę udo-
godnień i korzyści, m.in. rezygnację z opłat za prowadzenie rachunku czy bezpłatny dostęp do 
wszystkich sieci bankomatów.

Produktem depozytowym, który został najbardziej spopularyzowany przez banki w 2009 r., 
był rachunek oszczędnościowy. Wprowadzony w okresie silnej konkurencji o środki klientów stał się 
standardem w ofercie depozytowej banków. Rachunek ten łączy w sobie cechy dwóch dotychczas 
stosowanych produktów, tj. rachunku bieżącego i  terminowego rachunku depozytowego. 
W dotychczasowej praktyce banki często naliczały symboliczne odsetki od środków na rachunkach 
osób prywatnych (np. część banków stosowała oprocentowanie na poziomie 0,01% w stosunku 
rocznym). W ramach rachunku oszczędnościowego środki podlegają oprocentowaniu na poziomie 
nieznacznie niższym niż oprocentowanie lokat terminowych, a dodatkowo klient ma prawo do dys-
ponowania całością lub ich częścią w dowolnym momencie. Swobodne dysponowanie środkami 
wiąże się z kosztami – posiadacz rachunku ma z reguły prawo do określonej liczby bezpłatnych 
wypłat środków z tego rachunku w miesiącu. W przypadku kolejnych wypłat bank nalicza dodat-
kowe opłaty.

W 2009 r. nie nastąpiły duże zmiany oferty kredytów. Nowym produktem wprowadzonym 
w wielu bankach w II połowie 2009 r. do oferty kredytowej dla przedsiębiorstw był kredyt techno-
logiczny. Ma on formę kredytu inwestycyjnego udzielanego przez banki na realizację inwestycji 

24 Banki wykorzystywały tu zasadę zaokrąglania kwoty należnego podatku do pełnych złotych. W przypadku gdy 
wartość podatku od uzyskanych odsetek z lokaty wynosiła 49 groszy, po zaokrągleniu wartość należnego podatku 
wynosiła 0 zł. Przy zryczałtowanej stawce podatku wynoszącej 19% dla zapewnienia zerowej kwoty należnego 
podatku dzienna wartość naliczonych odsetek nie mogła przekroczyć 2,49 zł. 
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technologicznych wspieranych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Innowa-
cyjna Gospodarka”25. Za jego pomocą finansowane są projekty technologiczne, polegające m.in. 
na zakupie nowej lub wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwa-
rzania nowych lub znacznie ulepszonych towarów lub usług.

Po zrealizowaniu projektu i uzyskaniu akceptacji komisji ekspertów BGK przekazuje fundusze, 
w formie premii technologicznej, na częściową spłatę kredytu. Wysokość premii jest równa warto-
ści netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej, jednak nie 
może przekroczyć 4 mln zł. Kredyt technologiczny udzielany jest w złotych na okres do 10 lat 
i wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 25% wartości netto inwestycji.

4.1.6. Wyniki finansowe sektora bankowego

W 2009 r. zysk i wskaźniki zyskowności (ROA, ROE) sektora bankowego w Polsce były wyraź-
nie niższe niż we wcześniejszych latach (tabele 4.1.10 i 4.1.11). Zważywszy na trwający kryzys 
w gospodarce światowej, spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce oraz wzrost zmienności 
cen na rynkach finansowych, wyniki finansowe osiągnięte przez polski sektor bankowy w 2009 r. 
można ocenić jako dobre. Zyskowność aktywów banków w Polsce spadła poniżej poziomu odno-
towanego w Czechach, natomiast w dalszym ciągu była wyższa niż na Węgrzech (wykres 4.1.32). 
Banki komercyjne kontrolowane przez nierezydentów z reguły charakteryzowały się lepszą zyskow-
nością niż ich spółki matki. Dzięki skoncentrowaniu się na tradycyjnej działalności depozytowo-kre-
dytowej wyniki sektora bankowego w Polsce są przeciętnie bardziej stabilne niż w krajach Europy 
Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych.

W 2009 r. wzrosła koncentracja zysków w dużych instytucjach sektora bankowego. Wynik 
finansowy sześciu banków o aktywach przekraczających 50 mld zł (kontrolujących łącznie 48,9% 
aktywów sektora) stanowił 80,4% łącznego wyniku finansowego sektora (w 2008 r. – 63,1%). 
Instytucje te charakteryzowały się zdywersyfikowaną strukturą portfela należności oraz ujemną 
luką finansowania, przez co nie musiały tak intensywnie konkurować o depozyty sektora niefinan-
sowego jak mniejsze banki komercyjne. Jednocześnie sektor bankowości spółdzielczej odnotował 
mniejszy spadek zysków i  wyższą zyskowność aktywów niż sektor bankowości komercyjnej 
(wykresy 4.1.30 i 4.1.31). udział banków, które zakończyły rok stratą, w aktywach sektora banko-
wego zwiększył się z 1,7% w 2008 r. do 8,0% w 2009 r. Liczba banków komercyjnych i oddziałów 
instytucji kredytowych, które poniosły stratę, wzrosła z 15 do 16, natomiast wszystkie banki spół-
dzielcze wykazały zysk.

25 Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” jest wdrażany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie 
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.u. nr 116, poz. 730).

Wykres 4.1.30. Wyniki banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 2006–2009

Źródło: NBP.
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Wynik odsetkowy tradycyjnie był najważniejszym źródłem wyniku działalności bankowej, jed-
nak jego wielkość zmniejszyła się w porównaniu z 2008 r. (tabele 4.1.10 i 4.1.11). Przyczyną spadku 
wyniku odsetkowego było ograniczenie wzrostu akcji kredytowej oraz trwająca przez większą część 
2009 r. intensywna konkurencja o depozyty sektora niefinansowego. udział wyniku odsetkowego 
w wyniku działalności bankowej zmniejszył się po raz pierwszy od kilku lat, przez co był niższy niż 
w Czechach i na Węgrzech (wykres 4.1.33) oraz w wielu krajach rozwiniętych.

Wynik działalności bankowej pozostał zbliżony do wyniku z 2008 r. dzięki wzrostowi 
wyniku nieodsetkowego (tabela 4.1.10). Zwiększyły się dochody banków z prowizji (wzrost 
opłat) oraz z operacji finansowych i wyceny papierów wartościowych. Jednocześnie w 2009 r. 
nastąpiły niekorzystne zmiany w  rozdysponowaniu wyniku działalności bankowej. Przede 
wszystkim istotnie zmniejszyła się relacja wyniku finansowego netto do wyniku działalności 
bankowej. Było to konsekwencją ponaddwukrotnego wzrostu odpisów z tytułu utraty warto-
ści kredytów na skutek szybkiego pogarszania się ich jakości26. Nie wzrosły natomiast koszty 
operacyjne sektora, do czego przyczyniły się działania restrukturyzacyjne podjęte przez banki 
(m.in. ograniczanie zatrudnienia).

26 Szerzej w Raporcie o stabilności systemu finansowego – lipiec 2010 r., Warszawa 2010, NBP.

Wykres 4.1.31. Zyskowność banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 2006–2009

Źródło: NBP.
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Tabela 4.1.10. Rachunek wyników sektora bankowego w latach 2006–2009 (w mld zł)

  2006 2007 2008 2009

Przychody z tytułu odsetek 35,01 43,24 60,20 57,54

Koszty z tytułu odsetek 14,30 18,89 30,11 29,06

Wynik z tytułu odsetek 20,70 24,34 30,09 28,49

Wynik z tytułu prowizji 9,14 11,00 11,51 12,35

Przychody z udziałów i akcji 1,11 0,97 1,51 1,74

Wynik operacji finansowych 1,17 1,44 -0,76 3,85

Wynik z pozycji wymiany 3,01 3,69 5,96 3,07

Wynik działalności bankowej 35,13 41,44 48,31 49,48

Koszty działania banku 19,00 21,77 24,85 24,94

Amortyzacja 2,18 2,29 2,34 2,54

Różnica wartości rezerw i aktualizacji 1,67 1,71 5,32 12,53

 – w tym: odpisy netto na należności 1,37 1,38 5,01 11,96

Zysk brutto 13,03 16,72 16,79 10,27

Zysk netto 10,70 13,65 13,66 8,39

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.32. Wskaźniki ROA sektorów bankowych w regionie w latach 2001–2009

Źródło: NBP, banki centralne Czech i Węgier.
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Wykres 4.1.33. Udział wyniku odsetkowego w wyniku działalności bankowej w regionie 
w latach 2001–2009

Źródło: NBP, banki centralne Czech i Węgier.
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Tabela 4.1.11. Wskaźniki operacyjne banków w latach 2006–2009 (w %)

Odsetek przeciętnych aktywów Odsetek wyniku działalności

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Wynik odsetkowy 3,28 3,29 3,36 2,70 58,93 58,75 62,28 57,57

Wynik nieodsetkowy 2,29 2,31 2,03 1,99 41,07 41,25 37,72 42,43

Koszty operacyjne 3,36 3,25 3,03 2,61 60,29 58,07 56,28 55,53

Różnica wartości rezerw 
i aktualizacji 0,26 0,23 0,59 1,19 4,75 4,13 11,02 25,33

w tym: odpisy netto na 
należności 0,22 0,19 0,56 1,13 3,89 3,33 10,38 24,16

Podatek dochodowy 0,37 0,42 0,35 0,18 6,64 7,41 6,48 3,80

Zysk brutto 2,07 2,26 1,87 0,97 37,09 40,35 34,75 20,76

Zysk netto 1,70 1,85 1,52 0,80 30,45 32,94 28,27 16,96

ROE – zysk brutto 27,0 30,5 25,2 12,7 – – – –

ROE – zysk netto 22,2 24,9 20,5 10,4 – – – –

Źródło: NBP.
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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-kredytowych27. SKOK-i nie podlegają 
nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a kontrolę nad systemem kas sprawuje Krajowa Spółdziel-
cza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. W dniu 5 listopada 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o spółdziel-
czych kasach oszczędnościowo-kredytowych28. Określa ona zasady tworzenia, organizacji i działal-
ności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Kasy Oszczędnościowo-Kredyto-
wej oraz wprowadza nadzór KNF nad działalnością kas i Kasy Krajowej. W dniu 30 listopada 2009 r. 
ustawa ta została skierowana przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego29.

SKOK-i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów w ramach Bankowego Fundu-
szu Gwarancyjnego. Zgodnie z ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa środków zgromadzonych w SKOK-ach Kasa Krajowa tworzy 

27 ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.u. z 1996 r., nr 1, 
poz. 2, z późn. zm.).
28 ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, tekst ustawy dostępny 
na stronie internetowej www.sejm.gov.pl.
29 Wniosek o  zbadanie zgodności z  Konstytucją ustawy z  dnia 5 listopada 2009  r. o  spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (Kp 10/09), www.trybunal.gov.pl/index2.htm.

Wykres 4.2.1. Tempo przyrostu aktywów SKOK-ów w  porównaniu z  aktywami sektora 
bankowości spółdzielczej i całego sektora bankowego w latach 2002–2009

Źródło: NBP, KSKOK.
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Fundusz Stabilizacyjny z wkładów wnoszonych przez zrzeszone kasy w wysokości co najmniej 
1% ich aktywów. Gwarancję zwrotu określonych kwot depozytów zapewnia Towarzystwo ubez-
pieczeń Wzajemnych SKOK.

Pomimo systematycznego rozwoju SKOK-ów w ostatnich latach ich znaczenie w polskim sys-
temie finansowym pozostaje niewielkie. Kredyty i depozyty SKOK-ów od kilku lat stanowią 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 2009 r. wyniósł 1,3%.

Zasięg oddziaływania kas jest lokalny, a oferta produktowa adresowana przede wszystkim 
do gospodarstw domowych o średnich i niskich dochodach oraz do mikroprzedsiębiorstw i małych 
firm. Działalność SKOK-ów stanowi zatem konkurencję dla banków spółdzielczych. W 2009 r. 
aktywa SKOK-ów wzrastały szybciej niż aktywa banków spółdzielczych oraz znacznie szybciej niż 
aktywa całego sektora bankowego (wykres 4.2.1). udział sumy bilansowej kas w sumie bilansowej 
sektora bankowości spółdzielczej na koniec 2009 r. wynosił 14,1% (wykres 4.2.2).

W latach 2004–2009 obserwowano dalszy, choć wyraźnie wolniejszy, rozwój sieci SKOK-ów 
(wykres 4.2.3). SKOK-i charakteryzują się dobrze rozwiniętą siecią placówek, zlokalizowanych głów-
nie w małych miastach oraz na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek banków komercyj-
nych jest ograniczony.

Głównymi odbiorcami usług świadczonych przez SKOK-i od lat są gospodarstwa domowe – 
ich udział w sumie kredytów i pożyczek udzielonych przez kasy30 wynosi ponad 80%, w depozytach 

30 Tj. kredytów i pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom, gospodarstwom domowym i niebankowym instytucjom 
finansowym.

Tabela 4.2.1. Udział kredytów i  pożyczek oraz depozytów gospodarstw domowych 
w kredytach i pożyczkach oraz depozytach ogółem w SKOK-ach w latach 2006–2009 (w %)

2006 2007 2008 2009

Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych 80,7 81,1 84,8 83,5

w tym: do 1 roku włącznie 14,9 9,4 6,8 5,8

 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie 80,9 62,5 54,1 63,6

 powyżej 5 lat 4,2 28,1 39,1 30,6

Depozyty gospodarstw domowych 99,2 98,5 98,9 98,9

w tym: bieżące 6,4 10,4 9,4 17,2

 terminowe 93,6 89,6 90,6 82,8

Źródło: NBP.

Wykres 4.2.3. Rozwój sieci SKOK-ów oraz liczba ich członków w latach 2002–2009

Źródło: KSKOK.
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zaś około 99% (tabela 4.2.1). W 2009 r. wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez SKOK-i tej 
grupie klientów wzrosła o 1,6 mld zł (tj. o 23,7%) i na koniec grudnia osiągnęła 8,4 mld zł. Wartość 
depozytów złożonych w SKOK-ach przez gospodarstwa domowe zwiększyła się o 2,5 mld zł (tj. 
o 30,4%) i wyniosła 10,8 mld zł.

Dynamiczny wzrost sumy bilansowej SKOK-ów w latach 2007–2009 następował m.in. dzięki 
wzrostowi liczby członków oraz rosnącej wartości depozytów gromadzonych w kasach. Wysoka 
dynamika wzrostu depozytów (wykres 4.2.4) była w dużej mierze wynikiem konkurencyjnego 
względem oferty bankowej oprocentowania lokat. Tak jak w poprzednich latach w strukturze ter-
minowej depozytów złożonych w SKOK-ach dominowały depozyty terminowe (tabela 4.2.1), jednak 
udział depozytów bieżących w depozytach ogółem wzrósł do ponad 17% z niecałych 10% w 2008 r.

W 2009 r., tak jak w latach poprzednich, wśród kredytów i pożyczek udzielanych gospodar-
stwom domowym dominowały kredyty i pożyczki konsumpcyjne, które stanowiły prawie 70% port-
fela kredytowego. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2009 r., stwier-
dzającym niezgodność z Konstytucją art. 15 ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu 
własnego mieszkania, przywrócono m.in. ograniczenie dotyczące okresu, na jaki Spółdzielcze Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowe mogą udzielać pożyczek i kredytów (do pięciu lat włącznie) oraz obo-
wiązek ustanawiania hipoteki w formie aktu notarialnego31. W związku z tym w I kwartale 2009 r. 
Kasa Krajowa wprowadziła do jednolitych wzorów umów terminy, na jakie mogą być udzielane 
pożyczki i kredyty, oraz definicję celów mieszkaniowych. Ze względu na zmiany w procedurach 
udzielania kredytów, będące następstwem wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
udział kredytów na okres powyżej pięciu lat w sumie należności SKOK-ów od gospodarstw domo-
wych zmalał i na koniec 2009 r. wyniósł 30,6%.

31 Sprawozdanie Zarządu Kasy Krajowej za rok 2009, KSKOK.

Tabela 4.2.2. Zysk netto i wybrane wskaźniki efektywności SKOK-ów w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

Zysk brutto (w mln zł) 36,9 43,9 42,0 5,7

Zysk netto (w mln zł) 34,4 36,2 18,6 -19,2

Wskaźnik poziomu kosztów1 (w %) 95,8 95,7 97,2 99,7

Wskaźnik rentowności obrotu netto2 (w %) 3,9 3,5 1,3 -1,1

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

1 Relacja kosztów uzyskania przychodów z całości działalności do przychodów.
2 Relacja wyniku finansowego netto do przychodów.

Źródło: Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2009 r. i I półrocze 2010 r., Główny urząd Statystyczny, 
Warszawa 2010; KSKOK.

Wykres 4.2.4. Wartość kredytów i  pożyczek oraz depozytów w SKOK-ach w  latach 2006–
2009

Źródło: NBP.
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Rok 2009 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zamknęły stratą netto w kwocie 
19,2 mln zł (wynik brutto wyniósł 5,7 mln zł). Dodatni wynik finansowy netto wypracowało 49 kas, 
a stratę netto poniosło 13 kas. W 2008 r. wynik finansowy netto kas był dodatni i wynosił 18,6 mln 
zł (wynik brutto 42 mln zł). Na wyniki finansowe kas istotny wpływ miały koszty uzyskiwania przy-
chodów (tabela 4.2.2). Ich głównym składnikiem były koszty działalności podstawowej, które wzro-
sły o ponad 40% w porównaniu z 2008 r.

W 2009 r. rozwijane były usługi, które wzbogacają ofertę SKOK-ów i zwiększają funkcjonal-
ność rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych – karty płatnicze Visa oraz bankowość interne-
towa (system e-SKOK). Z kart Visa wydawanych przez kasy korzysta obecnie ponad 350 tys. człon-
ków, a z systemu e-SKOK – ponad 130 tys. członków (na koniec 2009 r. liczba użytkowników była 
niemal dwukrotnie wyższa w porównaniu z 2008 r.). W 2009 r., dzięki objęciu akcji w dwóch spół-
kach będących właścicielami sieci bankomatów, liczba bankomatów oznaczonych logo SKOK24 
wzrosła do 747.

4.3. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe

4.3.1. Leasing

Wielkość rynku

Leasing jest jednym z ważnych źródeł finansowania zewnętrznego dla sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce32. W okresie dobrej koniunktury gospodarczej przedsiębior-
stwa wykorzystują leasing środków trwałych do zwiększania potencjału wytwórczego. Dla niektó-
rych podmiotów, zwłaszcza tych niemających historii kredytowej, często jest to jedyne dostępne 
źródło finansowania inwestycji. Wraz z pogarszaniem się warunków gospodarczych aktywność na 
rynku leasingu słabnie, ponieważ maleje skłonność przedsiębiorstw do podejmowania inwestycji.

W 2009 r. kontynuowany był, zapoczątkowany w II połowie 2008 r., spadek obrotów na 
rynku leasingu. Było to skutkiem niepewności polskich przedsiębiorstw co do sytuacji gospodarczej 
w  Polsce. W  porównaniu z  2008  r. wartość aktywów oddanych w  leasing zmniejszyła się 
z 33,1 mld zł do 23 mld zł, tj. o 30,5% (wykres 4.3.1). udział leasingu w finansowaniu nakładów 
inwestycyjnych obniżył się w analizowanym roku do 10,4% wobec 15,2% w 2008 r.33

Spadek aktywności przedsiębiorstw leasingowych został zahamowany w IV kwartale 2009 r. 
i wiele spółek leasingowych oczekiwało wzrostu wartości przedmiotów oddawanych w leasing 
w I połowie 2010 r.34 Ze względu na utrzymujące się wysokie koszty finansowania nie obniżyły jed-
nak marż ani nie złagodziły warunków finansowania, co mogło spowodować zmniejszenie popytu 
na leasing ze strony przedsiębiorstw. Najpoważniejsze spadki wartości aktywów oddanych w leasing 
odnotowały największe przedsiębiorstwa leasingowe.

Niektórzy leasingodawcy będący spółkami zależnymi banków zmniejszyli aktywność ze 
względu na ograniczenie możliwości pozyskiwania długoterminowego finansowania ich działalno-
ści. Podobnie jak w 2008 r. część przedsiębiorstw leasingowych poszukiwała alternatywnych źródeł 
finansowania ze względu na restrykcyjną politykę kredytową banków oraz mniejsze zainteresowa-
nie instrumentami dłużnymi. Należały do nich linie kredytowe w międzynarodowych instytucjach 
finansowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Bank Rozwoju Rady Europy.

Znaczny spadek wartości rynku leasingu wystąpił także w większości państw europejskich. 
W 2009 r. wartość aktywów przekazanych w leasing w Europie była mniejsza o blisko 33% w porów-

32 Por: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, Warszawa 2009, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, rozdz. 11.
33 Na podstawie Małego Rocznika Statystycznego Polski 2010, Warszawa 2010, GuS.
34 Na podstawie wyników sondażu Leasing Life przeprowadzonego w listopadzie 2009 r. wśród 80 przedstawicieli 
branży leasingowej w 13 krajach unii Europejskiej. Wyniki tego sondażu zostały opublikowane w Kwartalniku Związku 
Polskiego Leasingu LeasePL, dostępnym na stronie internetowej ZPL (www.leasing.org).
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naniu z 2008 r. i wyniosła około 220 mld euro35. Aktywa oddane w leasing w Polsce stanowiły 
zatem około 1,5% wartości wszystkich aktywów przekazanych w leasing w Europie. Największy 
udział w tym rynku miały (kolejno) Niemcy, Wielka Brytania oraz Włochy. Na kraje te przypadła bli-
sko połowa wartości wszystkich środków trwałych, w tym nieruchomości, przekazanych w leasing 
w 2009 r. w Europie.

Z badań GuS, które w 2009 r. objęły 81 podmiotów prowadzących działalność leasingową 
w Polsce, w tym 35 przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu (ZPL), wynika, że 
dla 21 z nich leasing był jedynym rodzajem działalności, dla 48 stanowił działalność dominującą, 
natomiast w pozostałych 12 przypadkach był jedynie usługą dodatkową. Ponad 1/3 tych podmio-
tów kontrolowali udziałowcy zagraniczni36. Dominującą rolę na rynku odgrywały spółki zależne od 
banków oraz firm producenckich. W 2009 r. do 33% zmniejszył się udział czterech największych 
przedsiębiorstw leasingowych w całkowitej wartości obrotów leasingowych. Może to wskazywać 
na wzrost konkurencji w trudnym dla całego sektora roku oraz ograniczenie zakupów w pierwszej 
kolejności przez największych przedsiębiorców, którzy najczęściej korzystali z usług dużych firm 
leasingowych.

Według danych GuS całkowita liczba korzystających z leasingu w 2009 r. zwiększyła się 
w stosunku do poprzedniego roku o około 26% i wyniosła 381,8 tys. W dalszym ciągu spadało zna-
czenie leasingu operacyjnego, z którego w 2009 r. korzystało blisko 108 tys. klientów, co stanowiło 
28% leasingobiorców (31% w 2008 r.). W tym samym czasie z leasingu finansowego korzystało 
prawie 265 tys. klientów, a z leasingu mieszanego ponad 9 tys. umowy leasingowe były najczęściej 
zawierane na okres od dwóch do pięciu lat. Średnia wartość zawieranych umów leasingu w 2009 r. 
wyniosła blisko 120 tys. zł37. Zmieniła się struktura walutowa leasingowanych środków trwałych. 
Wartość umów nominowanych w złotych stanowiła prawie 80% wszystkich kontraktów (wzrost 
w porównaniu z 2008 r. o ponad 10 pkt proc.). udział umów z ratami płatnymi w euro zwiększył 
się do 18%, wypierając niemal całkowicie kontrakty rozliczane we frankach szwajcarskich, których 
znaczenie w całkowitej wartości umów zawartych w 2009 r. było marginalne.

Struktura leasingowanych dóbr

Sytuacja gospodarcza w 2009 r. niekorzystnie wpłynęła na obroty największych klientów firm 
leasingowych i ograniczyła plany ich rozwoju. Mniejsza skłonność przedsiębiorstw do inwestycji nie 
zmieniła jednak istotnie struktury aktywów przekazywanych w  leasing. Według danych ZPL 
w 2009 r. największą wartość miały umowy dotyczące środków ruchomych, których wartość wynio-
sła 20,9 mld zł, co stanowiło 91% wartości wszystkich umów leasingowych. W strukturze środków 

35  Na podstawie danych Leaseurope, dostępnych na stronie internetowej www.leaseurope.org. Zmiany procentowe 
nie odpowiadają wartościom opublikowanym w  raporcie za 2008  r. ze względu na zmianę liczby podmiotów 
sprawozdających. W nowym opracowaniu nie uwzględniono m.in. rynku rosyjskiego, dla którego dane za 2009 r. nie 
zostały opublikowane.
36  Na podstawie opracowania Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2009 r., Warszawa 2010, GuS.
37 Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2009 r., Warszawa 2010, GuS.

Wykres 4.3.1. Wartość aktywów oddanych w leasing w Polsce w latach 2006–2009
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ruchomych oddanych w leasing w Polsce największy udział miały z kolei samochody (osobowe i cię-
żarowe) oraz maszyny i urządzenia (tabela 4.3.1).

Wśród środków transportu drogowego największą popularnością cieszył się leasing samo-
chodów osobowych. W 2009 r. wartość tych pojazdów oddanych w leasing, w związku z ograni-
czeniem zakupów flotowych przez przedsiębiorstwa, wyraźnie się obniżyła. Mimo tego ze względu 
na ogólny spadek aktywności na rynku leasingu udział tej grupy aktywów w strukturze leasingowa-
nych dóbr utrzymał się na niezmienionym poziomie. Spadek zainteresowania leasingiem samocho-
dów osobowych mógłby być większy, gdyby nie rozstrzygnięcie przez Europejski Trybunał Sprawie-
dliwości kwestii odliczania podatku VAT od paliwa oraz samochodów osobowych mających homo-
logację ciężarową. W grudniu 2008 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał38, że wprowa-
dzone przez Polskę po 1 maja 2004 r. bardziej restrykcyjne zasady odliczania podatku VAT przy 
zakupie samochodów osobowych poniżej 3,5 tony, używanych w działalności gospodarczej, oraz 
zakaz odliczania podatku VAT od paliwa do tych samochodów są niezgodne z prawem wspólnoto-
wym. W związku z tym przedsiębiorstwa w 2009 r. mogły odliczać podatek VAT na korzystnych 
zasadach, obowiązujących przed akcesją do unii Europejskiej. Ministerstwo Finansów złożyło jed-
nak do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na wprowadzenie dla tzw. samochodów z kratką ogra-
niczeń odliczania podatku VAT do 60% wysokości podatku oraz zawieszenie na trzy lata możliwo-
ści odliczania podatku VAT od paliw do pojazdów o masie do 3,5 tony. Zmiany te pierwotnie miały 
zacząć obowiązywać w 2010 r., co mogło przyspieszyć decyzje przedsiębiorstw o ewentualnych 
inwestycjach w środki transportu. Istotnie zmniejszyła się natomiast aktywność firm leasingowych 
w segmencie samochodów ciężarowych. W IV kwartale 2009 r. zauważalna była jednak poprawa 
sytuacji na tym rynku.

W strukturze leasingu samochodów wzrosło znaczenie usług typu car fleet management oraz 
full service leasing, które łączą tradycyjny leasing z kompleksową obsługą flot samochodowych. 
Oprócz największych przedsiębiorstw zwiększone zainteresowanie tą usługą wykazują także małe 
i średnie podmioty.

Odnotowany w 2009 r. spadek aktywności w segmencie leasingu maszyn i urządzeń był 
związany ze spowolnieniem w budownictwie. Był on jednak na tyle mały w porównaniu z innymi 
kategoriami, że udział leasingu maszyn i urządzeń w strukturze aktywów oddanych w leasing się 
nie zmniejszył (był nawet nieco wyższy niż w 2008  r.). Przedmiotem leasingu oprócz sprzętu 
budowlanego były m.in. maszyny do obróbki metalu czy maszyny do produkcji z tworzyw sztucz-
nych. Wartość leasingu maszyn rolniczych, maszyn dla przemysłu spożywczego oraz sprzętu 

38 Wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o. (Dz.urz. uE C 44 z 2009 r., s. 17).

Tabela 4.3.1. Wartość i struktura aktywów oddanych w leasing w latach 2006–2009

Wartość (w mld zł) Struktura (w %)

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Środki ruchome, w tym: 19,63 29,60 29,79 20,92 90,6 90,7 90,1 91,0

– maszyny i urządzenia 6,45 8,86 9,78 7,65 29,8 27,1 29,6 33,3

– komputery i sprzęt biurowy 0,37 0,48 0,54 0,47 1,7 1,5 1,6 2,0

– środki transportu kolejowego, 
powietrznego, wodnego 0,58 0,58 0,52 0,54 2,7 1,8 1,6 2,37

– środki transportu drogowego, w tym: 12,09 19,46 18,69 12,12 55,8 59,6 56,5 52,7

  samochody osobowe 4,35 7,31 8,13 5,70 20,1 22,4 24,6 24,8

– inne 0,14 0,22 0,26 0,14 0,6 0,7 0,8 0,6

Nieruchomości 2,03 3,05 3,27 2,07 9,4 9,3 9,9 9,0

Środki ruchome i nieruchomości ogółem 21,66 32,65 33,06 22,99 100,0 100,0 100,0 100,0

uwaga: dane dotyczące komputerów i sprzętu biurowego nie zawierają informacji z firm produkujących sprzęt IT, które bezpośrednio 
oddają w leasing swoje produkty.

Źródło: ZPL.
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medycznego była wyższa niż w 2008 r., na co mogło wpłynąć większe zaangażowanie firm leasin-
gowych na niszowych rynkach.

Jedną z nielicznych kategorii aktywów przekazanych w leasing, w przypadku której odnoto-
wano dodatnią dynamikę wzrostu w 2009 r., były statki, samoloty i środki transportu kolejowego. 
Zadecydowały o tym pojedyncze transakcje (np. leasing taboru tramwajowego), które zostały prze-
prowadzone pod koniec roku.

Wartość nieruchomości oddanych w leasing w 2009 r. wyniosła 2,07 mld zł. W porównaniu 
z 2008 r. spadek wartości leasingowanych nieruchomości wyniósł 36,7% i był większy niż spadki 
w innych segmentach rynku. Co ważne, spadek wartości nieruchomości przekazywanych w leasing 
był wyższy w II połowie roku niż w pierwszych dwóch kwartałach 2009 r., kiedy często finalizowano 
transakcje zawarte jeszcze w 2008 r. Zgodnie z danymi ZPL znacznie zmniejszyła się wartość budyn-
ków przemysłowych przekazanych w leasing (z 1 129 mln zł w 2008 r. do 293 mln zł w 2009 r.) 
oraz obiektów biurowych (odpowiednio z 738 mln zł do 235,5 mln zł), natomiast wartość oddanych 
w leasing obiektów handlowych i usługowych nie uległa większym zmianom (wyniosła 1 131,2 mln 
zł). Zmniejszyła się zarówno liczba zawartych umów o leasing nieruchomości, jak i średnia wartość 
takiej umowy. Prawie 2/3 transakcji, pod względem wartościowym i ilościowym, zostało zawartych 
przez trzy największe przedsiębiorstwa leasingowe.

Większość leasingodawców dokładniej niż w latach poprzednich analizowała wnioski klien-
tów oraz wymagała dodatkowych zabezpieczeń. W 2009 r. w umowach o leasing stosowano wię-
cej rodzajów zabezpieczeń niż w latach poprzednich. Najczęstszą formą zabezpieczenia pozostały 
jednak weksle in blanco oraz poręczenia majątkowe.

Bariery i perspektywy rozwoju

Na dotychczasowy rozwój leasingu w Polsce bardzo duży wpływ miały kwestie prawne oraz 
podatkowe. Do przepisów, które mogły zniechęcać przedsiębiorców do korzystania z tej formy 
finansowania, można zaliczyć m.in. konieczność zapłaty podatku VAT naliczanego z góry od war-
tości samochodu nabytego w drodze leasingu finansowego, który zgodnie z klasyfikacją ustawową 
traktowany jest jako dostawa towarów, czy też stosunkowo długi minimalny okres trwania umowy 
leasingu operacyjnego (nie mniej niż 40% okresu amortyzacji środka trwałego, przy czym w przy-
padku nieruchomości okres ten nie może być krótszy niż 10 lat).

Pozytywnym czynnikiem mogą być zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki zmiany 
w ustawie o PIT i CIT, normujące skutki podatkowe umowy o leasing konsumencki, który przezna-
czony jest dla osób fizycznych. W świetle nowych przepisów39 osoba fizyczna będzie mogła zawrzeć 
także umowę, której konstrukcja jest charakterystyczna dla leasingu finansowego. Projekt ten postu-
luje zniesienie obowiązku dokonywania w trakcie trwania umowy odpisów amortyzacyjnych, do któ-
rych przy obecnym stanie prawnym osoba fizyczna i  tak nie ma uprawnień. Ta forma leasingu 
pozwoli również na zwieranie umów na okres krótszy niż w przypadku leasingu operacyjnego oraz 
umożliwi wykup przedmiotu leasingu za wartość końcową określoną w umowie. Leasing konsu-
mencki może stać się zatem alternatywą dla kredytów konsumpcyjnych, zwłaszcza samochodowych, 
zważywszy na to, że firmy leasingowe z reguły nabywają środki transportu po korzystniejszych 
cenach niż osoby indywidualne. Barierą pozostanie jednak kwestia własności samochodu, który bez 
względu na typ umowy leasingu należy do firmy leasingowej, oraz ewentualna utrata zniżek przy 
składkach ubezpieczeniowych za bezszkodową jazdę w momencie wykupu leasingowanego pojazdu.

W ostatnich latach pewne nadzieje wiązano także ze wzrostem znaczenia leasingu w finan-
sowaniu inwestycji ze środków unijnych. W 2009 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwały 
prace nad zmianami wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem 
ze środków unijnych. Dotychczasowe korzystne regulacje, które zakładają wypłatę jednorazowej 
dotacji na podstawie wydatku poniesionego przez firmę leasingową, dotyczyły wyłącznie programu 
Infrastruktura i Środowisko, skierowanego do samorządów. Przedsiębiorstwa, dla których głównym 

39 Projekt ustawy o  ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i  przedsiębiorców, Warszawa 2010, 
Ministerstwo Gospodarki. Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych 30 listopada 2009 r.



110

4

Instytucje finansowe

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

źródłem dotacji jest program Innowacyjna Gospodarka, nadal musiały rozliczać swoje wydatki 
z tytułu leasingu w ratach, każdego miesiąca zgłaszając do urzędu wniosek o dofinansowanie. Znie-
chęcało je to do korzystania z leasingu w momencie, gdy chciały się ubiegać o unijne dotacje.

Przepisy prawne oraz polityka firm leasingowych ograniczały rozwój rynku leasingu zwrot-
nego, polegającego na oddaniu leasingobiorcy w użytkowanie środka trwałego, który uprzednio 
sprzedały firmie leasingowej. Tą formą leasingu były zainteresowane przedsiębiorstwa i jednostki 
samorządu terytorialnego, gdyż pozwala on uwolnić płynne środki w wyniku sprzedaży leasingo-
dawcy posiadanych przez te podmioty aktywów trwałych.

W odniesieniu do samorządów istotną barierą rozwoju leasingu zwrotnego, którego przed-
miotem są nieruchomości, pozostaje konieczność wyłonienia partnera tej transakcji w dwóch 
oddzielnych przetargach (sprzedaż następuje w trybie określonym w ustawie o gospodarce nieru-
chomościami40, a finansujący wybierany jest zgodnie z prawem zamówień publicznych41). W rezul-
tacie JST nie przeprowadziły jeszcze w Polsce transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości.

W sektorze przedsiębiorstw przyczyną niewielkiej wartości transakcji leasingu zwrotnego 
była głównie polityka firm leasingowych, które bardzo często nie zezwalały na swobodne dyspo-
nowanie środkami pozyskanymi ze sprzedaży aktywów, w tym na spłatę innych zobowiązań. Ta 
forma leasingu była dla przedsiębiorstw mniej opłacalna od leasingu tradycyjnego także ze względu 
na wysokie marże nakładane przez firmy leasingowe w przypadku zakupu używanych pojazdów 
oraz konieczność odprowadzania podatku z tytułu sprzedaży zamortyzowanych aktywów, gdy uzy-
skana cena jest wyższa od wartości księgowej.

4.3.2. Faktoring

Wielkość rynku

Wielkość obrotów na rynku faktoringu w Polsce w 2009 r. była determinowana przez sytu-
ację gospodarczą, na którą dominujący wpływ miał ogólnoświatowy kryzys finansowy. W I połowie 
2009 r. obserwowano zwiększone zapotrzebowanie przedsiębiorstw na pozabankowe zewnętrzne 
źródła finansowania bieżącej działalności. Wynikało to z wyraźnego zaostrzania polityki kredytowej 
banków w odniesieniu do przedsiębiorstw42 oraz większych opóźnień płatniczych w tym okresie43. 
Wydłużenie się cyklu regulowania należności przy jednoczesnym dążeniu przedsiębiorstw do utrzy-
mywania zwiększonej płynności finansowej było dodatkowym bodźcem do rozwoju tego rynku. 
W okresie narastającej niepewności co do wypłacalności kontrahentów kolejną zachętą do korzy-
stania z faktoringu były usługi dodatkowe świadczone przez faktorów, takie jak zarządzanie wie-
rzytelnościami, w tym kontrolowanie terminowości ich spłat.

Negatywny wpływ na rynek faktoringu miał natomiast spadek produkcji przemysłowej 
i zmniejszenie liczby zamówień w gospodarce. Wiązało się to z odpowiednio mniejszą liczbą ewen-
tualnych należności, które mogły być przedmiotem faktoringu. Dodatkowo, płynność finansowa 
przedsiębiorstw począwszy od II kwartału stopniowo się poprawiała, o  czym świadczy m.in. 
wysoka wartość nowych depozytów składanych przez przedsiębiorstwa w bankach44.

W rezultacie wartość rynku usług faktoringowych pozostała w 2009 r. na podobnym pozio-
mie jak w 2008 r. Ze względu jednak na spadek wartości udzielonych kredytów oraz zmniejszenie 
się roli leasingu w finansowaniu inwestycji poprawiła się pozycja faktoringu w całkowitej strukturze 
finansowania przedsiębiorstw.

40 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.u. z 1997 r., nr 115, poz. 741 z późn. zm.).
41 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
42 Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, I kwartał 2010, 
Warszawa 2010, NBP.
43 Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2009 
oraz prognoz koniunktury na I kw. 2010, Warszawa 2010, NBP.
44 Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku w świetle danych F-01/I-01, 
Warszawa 2010, NBP.
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Według danych Polskiego Związku Faktorów (PZF) wartość faktur skupionych w 2009 r. 
wyniosła 50,3 mld zł i wzrosła o 4,9% w porównaniu z 2008 r. (wykres 4.3.2). Z danych opubliko-
wanych przez GuS wynika natomiast, że obroty podmiotów świadczących usługi faktoringowe 
obniżyły się z 54 mld zł w 2008 r. do 53 mld zł w 2009 r.45 Różnica między przytoczonymi wyni-
kami jest rezultatem odmiennej próby badawczej, dla której zostały przeprowadzone powyższe 
szacunki. W badaniach GuS udział wzięły 43 podmioty prowadzące działalność faktoringową, 
z czego 23 to wyspecjalizowane firmy faktoringowe (często należące do grupy finansowej z ban-
kiem będącym podmiotem dominującym), a pozostałych 20 podmiotów to banki komercyjne. 
Wyniki PZF obejmowały obroty 11 spółek zrzeszonych w PZF (zarówno spółek zależnych od banków, 
jak i podmiotów niebankowych) oraz ośmiu banków komercyjnych, które mają największy udział 
w tym segmencie rynku.

Jak wynika z danych GuS, z usługi faktoringu korzystało ponad 5,6 tys. przedsiębiorstw 
(w 2008 r. było ich 6 tys.). Liczba wykupionych faktur wyniosła prawie 3 mln (o blisko 300 tys. wię-
cej niż w 2008 r.). Ze względu na mniejsze obroty gospodarcze i niższą średnią wartość należności 
przedsiębiorstwa, chcąc wykorzystać przyznane im limity na wykup faktur, dyskontowały je w więk-
szej ilości. W rezultacie średnia wartość wykupionej faktury była w 2009 r. niższa niż w roku 
poprzednim.

Wśród firm oferujących usługi faktoringu przeważały spółki z bankowych grup kapitałowych. 
Spośród 11 firm zrzeszonych w PZF największy udział w rynku miało: ING Commercial Finance 
(18,33%) i Pekao Faktoring (9,81%). Jedynie trzy firmy z tej grupy odnotowały zwiększenie obrotów, 
przy czym największy wzrost cechował dwie firmy wywodzące się z dużych międzynarodowych 
grup faktoringowych. udział czterech największych podmiotów zrzeszonych w PZF w całości obro-
tów na rynku usług faktoringowych nie zmienił się i wyniósł blisko 45%46.

W związku z utrzymującą się awersją do ryzyka w 2009 r. wzrosły koszty finansowania się firm 
faktoringowych i banków świadczących usługi faktoringu. Znalazło to odzwierciedlenie w odpowied-
nio wyższych prowizjach pobieranych od przedsiębiorstw z tytułu przeprowadzanych transakcji. Ze 
względu na problemy z refinansowaniem faktur znacznie zmniejszyła się skala działalności najmniej-
szych podmiotów gospodarczych aktywnych na rynku usług faktoringowych, które rozwijały się bar-
dzo dynamicznie w ostatnich latach. Były to przeważnie firmy, które wcześniej zajmowały się windy-
kacją należności bądź pośrednictwem finansowym, a w okresie dobrej koniunktury gospodarczej roz-
szerzyły swoje usługi o faktoring. Cechowała je stosunkowo duża liczba klientów z sektora małych 
firm i mikroprzedsiębiorstw oraz specjalizacja w obrębie konkretnej branży, co mogło prowadzić do 
bardziej indywidualnej i przez to korzystniejszej dla faktorantów analizy ryzyka kredytowego.

45 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2009 r., Warszawa 2010, GuS.
46  Na podstawie danych PZF.

Wykres 4.3.2. Wartość obrotów firm faktoringowych w Polsce w latach 2002–2009

Źródło: PZF.
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Wartość rynku usług faktoringowych w unii Europejskiej w 2009 r. wyniosła 827,5 mld euro. 
Oznacza to spadek o blisko 2% w porównaniu z 2008 r. Największy udział w całości rynku miały: 
Wielka Brytania – 23,4%, Francja – 15,4% i Włochy – 14,97%. udział Polski wyniósł 1,45%, przy 
jednocześnie stosunkowo niskiej relacji wartości skupionych faktur do PKB, wynoszącej 3,26%47.

Struktura faktoringu

Największy udział w obrotach miały firmy faktoringowe, które sfinansowały wierzytelności 
o wartości 29,7 mld zł (32,6 mld zł w 2008 r.). Ze względu na mniejszą wartość skupionych przez 
nie faktur, jak też wzrost wartości faktur nabytych przez banki (23,4 mld zł w 2009 r. wobec 21,7 
mld zł w 2008 r.) udział firm faktoringowych w całym rynku obniżył się z 60% w 2008 r. do 56% 
w 2009 r. Pozycja banków krajowych na rynku usług faktoringowych jest bardzo silna, gdyż nie 
tylko bezpośrednio oferują tego typu finansowanie, lecz także odgrywają dominującą rolę w naj-
większych grupach finansowych, których częścią są firmy faktoringowe.

W 2009 r. w usługach faktoringowych nadal przeważał faktoring z regresem (niepełny). Jego 
udział w wartości wszystkich transakcji wyniósł 55,6%. Banki rzadziej niż w 2008 r. decydowały się 
na przejęcie od faktorantów ryzyka niewypłacalności pierwotnych dłużników. W 2009 r. wartość 
faktur krajowych nabytych przez banki w drodze faktoringu pełnego wyniosła 8,1 mld zł, co stano-
wiło 37,1% wartości wszystkich skupionych przez nie faktur. W 2008 r. udział ten wyniósł 44,8%. 
Zaangażowanie banków w usługi faktoringowe nie wiązało się ze znacznym zwiększeniem ich eks-
pozycji na ryzyko kredytowe. Firmy faktoringowe częściej niż banki oferowały faktoring bez regresu, 
choć i w tym przypadku obserwowano spadek jego udziału w porównaniu z 2008 r.: z 46,8% do 
43,1% wartości skupionych faktur. Ograniczenie roli faktoringu bez regresu w dużym stopniu 
można tłumaczyć zmniejszeniem limitów przyznawanych faktorom przez firmy ubezpieczeniowe, 
które rzadziej niż w poprzednich latach oferowały ubezpieczenia od ryzyka braku spłaty wierzytel-
ności będących przedmiotem transakcji. Pomimo pozostawienia całego ryzyka po stronie faktoranta 
przedsiębiorstwa decydowały się na korzystanie z tego typu faktoringu, gdyż był on stosunkowo 
bardziej dostępny i tańszy niż faktoring bez regresu.

W całości obrotów faktoringowych zwiększył się udział faktoringu mieszanego, w którym 
faktor dzieli się częściowo ryzykiem z faktorantem. Wzrost obrotów w tym segmencie rynku był 
obserwowany zwłaszcza w przypadku firm faktoringowych, w których stanowił 6,3% wartości 
skupionych faktur. Wśród banków udział ten był kilkakrotnie mniejszy. Większe zainteresowanie 
przedsiębiorstw faktoringiem mieszanym wynikało z konstrukcji tej formy finansowania, która 
jest tańsza niż faktoring bez regresu, a jednocześnie pozwala na częściowe ograniczenie ryzyka 
kontrahentów.

47 Na podstawie danych Eu Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry, www.euf.eu.com.

Wykres 4.3.3. Struktura wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym w 2009 r.

uwaga: ze względu na zmianę liczby ankietowanych podmiotów zmieniły się również dane za 2008 r.

Źródło: GuS.
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Wzrost aktywności banków na rynku usług faktoringowych wynikał z łatwiejszego dostępu 
do kapitału oraz tańszych źródeł jego pozyskiwania. Podmioty, które nie należały do dużych grup 
finansowych, często były zmuszone do ograniczenia swojej aktywności. O wzroście zainteresowa-
nia banków tą usługą może świadczyć m.in. powołanie przez PKO BP firmy faktoringowej, której 
celem będzie zintensyfikowanie działań całej grupy finansowej na tym rynku. Prace nad wprowa-
dzeniem usługi faktoringu trwały także w innych bankach, które dotychczas nie oferowały tego 
produktu.

W 2009 r. zaobserwowano wzrost znaczenia faktoringu zagranicznego, którego udział 
w rynku (według danych GuS) wyniósł 16%, wobec 13% w 2008 r. W tej kategorii dominował fak-
toring eksportowy (92,1%). Popyt na faktoring importowy, zgłaszany przede wszystkim przez 
zagranicznych faktorów, był nadal niewielki. Faktoring zagraniczny oferowały głównie firmy fak-
toringowe (blisko 86% wartości wszystkich transakcji). Największy udział we wzroście obrotów 
miały firmy faktoringowe z przewagą kapitału zagranicznego, które przeprowadzają blisko połowę 
wszystkich tego typu transakcji. Mogło to wynikać z większych możliwości dostępu do informacji 
na temat zagranicznych kontrahentów. Przedsiębiorstwa częściej niż w poprzednich latach decy-
dowały się na tego typu transakcje ze względu na podwyższone ryzyko kredytowe zagranicznych 
kontrahentów z krajów uE, będących największymi odbiorcami polskiego eksportu. Eksporterzy, 
przedstawiając zagraniczne faktury do wcześniejszego wykupu, chcieli także ograniczyć ryzyko 
walutowe związane z obserwowanym od początku II kwartału 2009 r. wyraźnym trendem apre-
cjacyjnym złotego.

Bariery i perspektywy rozwoju

Istotną barierą rozwoju rynku faktoringu w Polsce może być stosunkowo mała przejrzystość 
finansów niektórych podmiotów gospodarczych, w szczególności z  sektora małych i  średnich 
przedsiębiorstw, oraz niewielka innowacyjność firm w zarządzaniu finansami. Jako potencjalną 
barierę wskazuje się również utrudniony dostęp do faktoringu dla podmiotów z branż, które naj-
bardziej zostały dotknięte spowolnieniem gospodarczym, a przez to uznane za najbardziej ryzy-
kowne, jak również wysokość limitów przyznawanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe firmom 
faktoringowym na ubezpieczane przez nie wierzytelności.

Czynnikiem wpływającym na rozwój usług faktoringowych w najbliższych latach może być 
rosnąca konkurencja na rynku faktoringu, wywołana większym zaangażowaniem się banków w ten 
typ działalności, jak również wzmożoną aktywnością zagranicznych firm faktoringowych, nieobec-
nych dotąd na polskim rynku. W miarę poprawy sytuacji gospodarczej można ponadto oczekiwać 
łagodniejszej polityki kredytowej banków, co prowadziłoby do obniżenia kosztu faktoringu dla 
przedsiębiorstw oraz powrotu tych instytucji do refinansowania faktur nabywanych przez firmy fak-
toringowe nienależące do bankowych grup finansowych. Ze względu na lepsze perspektywy roz-
woju gospodarczego w krajach, do których kierowana jest największa część polskiego eksportu, 
i wynikające z tego prawdopodobne ożywienie wymiany handlowej można oczekiwać dalszego 
rozwoju faktoringu zagranicznego.

4.3.3. Pośrednictwo usług finansowych

Do podstawowych obszarów działalności krajowych pośredników usług finansowych należy 
sprzedaż kredytów i pożyczek udzielanych przez banki oraz usługi doradztwa finansowego. Pod-
mioty te oferują także doradztwo przy zakupie ubezpieczeń majątkowych i na życie, tytułów uczest-
nictwa w funduszach inwestycyjnych i przy wyborze programów oszczędnościowych. Z usług tych 
korzystają przede wszystkim gospodarstwa domowe. Niektórzy pośrednicy finansowi mają również 
specjalne oferty dla przedsiębiorstw, oprócz kredytów zawierające takie usługi, jak leasing czy fak-
toring. Na polskim rynku funkcjonuje kilku pośredników udzielających pożyczek gotówkowych ze 
środków własnych oraz oferujących własne produkty finansowe, tworzone dla ich klientów wspól-
nie z innymi instytucjami finansowymi.

W ostatnich latach krajowy rynek pośrednictwa usług finansowych był zdominowany przez 
podmioty działające w skali ogólnopolskiej, często powiązane kapitałowo z bankami lub dużymi 
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grupami finansowymi. Do tego typu podmiotów zaliczały się m.in. Open Finance i PDK Fiolet, nale-
żące do Getin Holding SA, czy Xelion, będący częścią grupy finansowej, którego podmiotem domi-
nującym był Bank Pekao SA. W ofercie tych podmiotów znajdowały się różnorodne produkty finan-
sowe wielu banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń.

W 2009 r. w wyniku spowolnienia wzrostu gospodarczego, które miało negatywny wpływ 
na wyniki finansowe wielu pośredników usług finansowych, na rynku tym następowała dalsza kon-
solidacja. Do ważnych zmian właścicielskich w 2009 r. należy zaliczyć połączenie Doradcy 24 z Cre-
ditfield oraz przejęcie Goldenegg przez spółkę A-Z Finanse. Ponadto w wyniku spadku obrotów 
większości firm pośrednictwa finansowego wiele z tych podmiotów ograniczało swoją działalność, 
rezygnując z części placówek oraz redukując liczbę doradców.

Pod względem wartości sprzedaży najważniejszą grupą produktów znajdującą się w 2009 r. 
w ofercie pośredników usług finansowych były kredyty i pożyczki, na które przypadało blisko 58% 
wszystkich zawartych w tym czasie umów (około 2,1 mln). Według danych GuS wartość kredytów 
i pożyczek udzielonych przy udziale pośredników wyniosła niecałe 14,8 mld zł i była o 24% mniej-
sza niż w 2008 r. (tabela 4.3.2). Spadek obrotów dotyczył wszystkich kategorii pożyczek i kredytów. 
Wynikało to z silnego zaostrzenia kryteriów i warunków udzielania kredytów przez banki, które 
prowadziły coraz bardziej restrykcyjną politykę kredytową w odniesieniu zarówno do kredytów kon-
sumpcyjnych (przez cały 2009 r.), jak i kredytów mieszkaniowych (przez pierwsze trzy kwartały 
2009 r.)48. Mniejsza wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym przez banki49 miała 
zatem bezpośredni wpływ na spadek wartości umów kredytowych zawartych przy udziale pośred-
ników usług finansowych.

Spośród kredytów i pożyczek najważniejszą pod względem wartości grupą produktów 
sprzedanych przy udziale pośredników finansowych były w 2009 r. kredyty mieszkaniowe. Średnia 
wartość kredytu mieszkaniowego, w którego udzieleniu uczestniczyli pośrednicy finansowi, wzro-
sła do 307,2 tys. zł wobec 273,5 tys. zł w 2008 r. Wartość wszystkich sprzedanych kredytów miesz-
kaniowych wyniosła ponad 10,2 mld zł i była o ponad 17% niższa niż przed rokiem. udział pośred-
ników finansowych w  ogólnej wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki 
pomimo spadku obrotów wzrósł do około 40%50. Wzrost ten, będący wynikiem wolniejszego 
spadku wolumenu kredytów udzielanych przy udziale pośredników finansowych niż całego rynku 
kredytów mieszkaniowych, można tłumaczyć częstymi zmianami ofert kredytów mieszkaniowych 
w 2009 r., w tym warunków oprocentowania, dostępnej waluty kredytu oraz wysokości LTV. 
Zmienne warunki, na jakich banki udostępniały środki na zakup nieruchomości, wpłynęły na nie-
pewność konsumentów co do tego, czy otrzymają kredyt. Jak wynika z danych Związku Firm 
Doradztwa Finansowego51, skupiającego największych pośredników finansowych w branży, rynek 
ten cechuje się bardzo dużą koncentracją. W 2009 r. trzy największe podmioty uczestniczyły 
w sprzedaży kredytów mieszkaniowych o wartości stanowiącej blisko 87% wszystkich kredytów 
udzielonych przy udziale firm zrzeszonych w ZFDF (przy czym na największego pośrednika finan-
sowego przypadało ponad 62%).

Największą popularnością (wyrażoną liczbą zawartych umów) wśród klientów pośredników 
finansowych cieszyły się kredyty i pożyczki gotówkowe oraz kredyty ratalne. umowy dotyczące tych 
produktów finansowych stanowiły w 2009 r. blisko 98% wszystkich umów o kredyty i pożyczki 
ogółem. Ze względu jednak na ich niską średnią wartość (5,8 tys. zł dla kredytów gotówkowych 
i 2,1 tys. zł dla kredytów ratalnych) stanowiły one łącznie tylko 28% wartości wszystkich umów kre-
dytowych. Łączna wartość tego typu kredytów udzielonych przy udziale pośredników finansowych 
wyniosła 4,1 mld zł i była o blisko 35% mniejsza niż w 2008 r. (wykres 4.3.4)

48 Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, I kwartał 2010, 
Warszawa 2010, NBP.
49 Dane NBP na podstawie informacji przesyłanych przez grupę 20 banków.
50 Na podstawie wartości umów o kredyt mieszkaniowy zawartych przy współudziale pośredników usług finan-
sowych, podanej przez GuS, oraz danych NBP o wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2009 r.
51 Związek Firm Doradztwa Finansowego, zarejestrowany w  czerwcu 2008  r., zrzesza 12 firm zajmujących się 
pośrednictwem finansowym.



4

Instytucje finansowe

ROZWóJ SySTEMu FINANSOWEGO W POLSCE W 2009 R. 115

W 2009 r. najbardziej spadła wartość kredytów samochodowych udzielonych przy udziale 
pośredników finansowych (o blisko 72% w porównaniu z 2008 r.). Wynikało to przede wszystkim 
z mniejszego popytu na nowe pojazdy, jak również z zaostrzania przez banki kryteriów i warunków 
udzielania kredytów konsumpcyjnych.

W 2009 r. w strukturze obrotów firm pośrednictwa finansowego istotnie wzrósł udział sprze-
daży produktów inwestycyjnych, na co największy wpływ miał wzrost wartości zawartych przez 
pośredników finansowych umów dotyczących planów systematycznego oszczędzania (z 3,9 mld zł 
w 2009 r. do 1,2 mld zł w 2008 r.). Na większe obroty pośredników w tym segmencie rynku najsil-
niej wpłynęła dobra koniunktura na GPW, trwająca od marca 2009 r., która zachęciła inwestorów 
do lokowania oszczędności w funduszach inwestycyjnych. Duże znaczenie miało także zwiększenie 
dostępnych możliwości inwestycyjnych oferowanych przez pośredników finansowych. W 2009 r. 
wykazywali oni większe zainteresowanie sprzedażą tego typu produktów ze względu na spadek 
przychodów ze sprzedaży kredytów. Rynek ten również cechował się dużą koncentracją podmiotów 
oferujących te produkty. Spośród firm zrzeszonych w ZFDF dominująca firma miała ponad 95-pro-
centowy udział w rynku.

Tabela 4.3.2. Działalność pośredników usług finansowych w latach 2008–2009

Produkty finansowe w ofercie
Liczba podpisanych umów (w tys.) Wartość zrealizowanych umów (w mln zł)

2008 2009 2008 2009

Kredyty i pożyczki ogółem, w tym: 2 645 2 142 19 445 14 768

 – kredyty i pożyczki gotówkowe 1 568 1 378 4 306 2 650

 – kredyty ratalne 1 008 715 2 027 1 494

 – kredyty hipoteczne 45 33 12 436 10 259

 – kredyty samochodowe 5 2 144 41

Inne produkty finansowe, w tym: 1 282 1 563 4 060 6 505

 – produkty ubezpieczeniowe 1 230 1 443 2 117 1 734

 – jednostki funduszy inwestycyjnych 13 19 644 503

 – plany systematycznego oszczędzania 25 82 1 202 3 952

uwaga: w przypadku niektórych kategorii nastąpiła korekta danych przedstawionych w poprzedniej edycji opracowania – Rozwój syste-
mu finansowego w Polsce w 2008 r., Warszawa 2009, NBP.

Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2009 r., Warszawa 2010, GuS.

Wykres  4.3.4. Struktura kredytów i  pożyczek udzielonych przez pośredników usług 
finansowych w latach 2008–2009

uwaga: w przypadku niektórych kategorii nastąpiła korekta danych przedstawionych w poprzedniej edycji opracowania – Rozwój 
systemu finansowego w Polsce w 2008 r., Warszawa 2009, NBP.

Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2009 r., Warszawa 2010, NBP.
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Mniejsza wartość umów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, zawartych przy udziale 
pośredników finansowych, mogła wynikać z wycofywania z oferty niektórych zakładów ubezpie-
czeń powiązanych z lokatami bankowymi oraz produktów strukturyzowanych.

W związku z wprowadzeniem przepisów dyrektywy MiFID do polskiego porządku prawnego 
w 2009 r. weszły w życie przepisy regulujące działalność podmiotów pośredniczących w zbywaniu 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych52. Pośrednicy finansowi zostali zobligowani do 
bardziej szczegółowego informowania klientów o ryzyku związanym z inwestycjami. Nowe regula-
cje nałożyły na pośredników obowiązek oceny profilu ryzyka klienta, który decyduje się zainwesto-
wać swoje środki w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwe-
stycyjnej każdy klient powinien wypełnić ankietę, na podstawie której pośrednicy finansowi będą 
mogli zaoferować tylko produkty inwestycyjne adekwatne do jego wiedzy oraz awersji do ryzyka. 
Sprzedaż produktu niezgodnego z profilem klienta otrzymanym na podstawie ankiety może nastą-
pić wyłącznie na specjalne życzenie klienta. W nowych przepisach utrzymano możliwość zbywania 
jednostek uczestnictwa na podstawie zezwolenia KNF, które dotychczas było podstawą do prowa-
dzenia działalności w zakresie zbywania jednostek uczestnictwa (niektóre podmioty miały dodat-
kowo status agenta firmy inwestycyjnej). Pomimo tego niektóre firmy zajmujące się pośrednictwem 
usług finansowych, chcąc zwiększyć zakres świadczonych usług oraz wybór oferowanych produk-
tów, rozważały przekształcenie się w firmę inwestycyjną i uzyskanie licencji maklerskiej.

4.4. Sektor kapitału wysokiego ryzyka (private equity oraz venture capital)

Wielkość sektora

W 2009 r. wartość inwestycji rozpoczętych przez krajowe fundusze private equity53 zmniej-
szyła się o ponad 17% i wyniosła 2,1 mld zł54. Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały finansowanie 
od tych funduszy, wyniosła 23 i była o 44 podmioty niższa niż w 2008 r. Istotnie wzrosła natomiast 
wartość inwestycji zrealizowanych na krajowym rynku przez zagraniczne fundusze wysokiego 
ryzyka; wyniosła ona 1,7 mld zł. W opinii uczestników rynku jedną z przyczyn małej aktywności kra-
jowych funduszy był brak atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Znaczna część przedsiębiorstw 
była bowiem wyceniana relatywnie wysoko i przez to nie były one interesującym celem inwestycyj-
nym dla funduszy. Fundusze wysokiego ryzyka działające w Polsce pozyskały 0,5 mld zł (tabela 4.4.1) 
i była to najniższa wartość od 2005 r. Znaczna wartość środków pozyskanych przez fundusze private 
equity we wcześniejszych latach oraz ograniczona liczba ciekawych projektów inwestycyjnych spra-
wiały, że w 2009 r. fundusze nie były zainteresowane pozyskaniem finansowania. Relatywnie nie-
wielkie rozmiary sektora kapitału wysokiego ryzyka w Polsce oraz wysoki stopień jego 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 
Private Equity and Venture Capital Association – EVCA) w 2009 r. wartość inwestycji rozpoczętych 
przez fundusze private equity działające w Europie wyniosła 22,7 mld euro55. Relacja wartości tych 
inwestycji do PKB istotnie zmniejszyła się w porównaniu z 2008 r. i wyniosła około 0,2% (w 2008 r. 
około 0,4%). Pod względem tej relacji polski sektor kapitału wysokiego ryzyka był słabo rozwinięty 
w porównaniu z innymi krajami europejskimi (wykres 4.4.1). W okresie kryzysu i niepewności na 

52 ustawa 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) oraz Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 3 kwietnia 2009  r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz.u. z 2009 r., nr 62, 
poz. 507). Pośrednicy usług finansowych mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów do 13 lipca 2009 r.
53 W opracowaniu zamiennie stosuje się pojęcia: fundusze wysokiego ryzyka, sektor kapitału wysokiego ryzyka oraz 
private equity. Fundusze venture capital stanowią podkategorię funduszy private equity. W tekście posłużono się ter-
minem private equity, który odnosi się zarówno do działalności funduszy private equity, jak i venture capital.
54 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.
55 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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rynkach finansowych wycena spółek jest utrudniona, co zwiększa ryzyko inwestycyjne, i dlatego 
fundusze nie były zainteresowane nowymi projektami. Ponadto ograniczeniem działalności fundu-
szy w 2009 r. mógł być spadek dostępności finansowania bankowego, co zmniejszało możliwości 
przeprowadzania transakcji lewarowanych (ang. leveraged buyout – LBO). W 2009 r. wartość środ-
ków pozyskanych przez fundusze wysokiego ryzyka działające w Europie spadła aż o 80% w porów-
naniu z 2008 r. i wyniosła 16,1 mld euro. Europejskie fundusze zgromadziły bowiem znaczne środki 
we wcześniejszych latach, jednak część z nich nie została zainwestowana. Ponadto inwestorów 
instytucjonalnych obowiązywały limity alokacji środków do różnych klas aktywów, co przy relatyw-
nie dużym spadku wartości lokat innych niż inwestycje w fundusze private equity ograniczyło ich 
możliwości inwestowania w te fundusze56.

Struktura pozyskanych kapitałów

W 2009 r. 93% środków zgromadzonych przez fundusze private equity działające w Polsce 
pochodziło z zagranicy, głównie z innych państw europejskich (85% pozyskanych środków), przy 
czym około połowy środków dostarczyli inwestorzy brytyjscy.

56 Limity inwestycyjne w instytucjach finansowych są ustalane jako ułamek wartości ich aktywów. Przy innych czyn-
nikach niezmienionych znaczny spadek wartości inwestycji, np. w akcje spółek notowanych na rynkach zorgani-
zowanych, prowadzi do wzrostu udziału innych lokat, np. w fundusze private equity, i może powodować przekrocze-
nie limitów inwestycyjnych dla tej klasy aktywów.

Tabela 4.4.1. Inwestycje oraz wartość środków pozyskanych przez fundusze private equity 
działające w Polsce w latach 2006–2009 (w mln zł)

2006 2007 2008 2009

Wartość inwestycji krajowych funduszy private equity, w tym: 1 144 2 162 2 549 2 099

– na rynku krajowym 1 093 1 742 1 778 1 159

– na rynkach zagranicznych 51 420 771 940

Wartość inwestycji zagranicznych funduszy private equity w Polsce 963 1 082 448 1 732

Wartość pozyskanych środków1 3 649 2 158 2 614 544

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały finansowanie 37 50 67 23

Liczba przedsiębiorstw, w których fundusze zakończyły inwestycje 25 23 15 13

Relacja wartości inwestycji krajowych funduszy
private equity do PKB (w %) 0,114 0,114 0,167 0,089

uwaga: do wyliczeń zastosowano średni kurs NBP EuR/PLN, wynoszący 3,8951 w 2006 r., 3,7829 w 2007 r., 3,5166 w 2008 r. i 4,3298 
w 2009 r.
1 Oznacza wartość środków pozyskanych w danym roku przez fundusze private equity działające w Polsce.

Źródło: EVCA.

Wykres 4.4.1. Inwestycje krajowych funduszy private equity w relacji do PKB w wybranych 
krajach europejskich w latach 2008–2009

Źródło: EVCA.
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Struktura środków pozyskiwanych przez fundusze od poszczególnych grup inwestorów 
w dużym stopniu zależy od rodzaju planowanych inwestycji. Z reguły inwestorzy angażują się 
w spółki, które działają w preferowanych przez nich branżach oraz są na określonym etapie roz-
woju. Ponadto ze względu na różne preferencje inwestorów co do ryzyka nie wszyscy chcą się anga-
żować w transakcje, które są współfinansowane długiem (ang. leveraged buy-out). W 2009 r. 
wszystkie środki pozyskane przez krajowe fundusze private equity były zgromadzone w funduszach 
specjalizujących się w wykupach (ang. buy-out) i funduszach niewyspecjalizowanych (ang. gene-
ralist). Fundusze venture capital, fundusze wzrostowe (ang. growth) oraz fundusze mezzanine57 nie 
pozyskały żadnych środków.

W porównaniu z 2008 r. struktura inwestorów dostarczających kapitał dla funduszy wysokiego 
ryzyka działających w Polsce istotnie się zmieniła (wykres 4.4.2). W 2009 r. ponad 30% środków zgro-
madzonych przez fundusze private equity pochodziło od firm ubezpieczeniowych. Duże znaczenie 
miało także finansowanie pozyskane od banków i podmiotów sektora publicznego58. W Europie naj-
ważniejszymi pomiotami dostarczającymi środki funduszom wysokiego ryzyka były: banki, fundusze 
emerytalne, fundusze funduszy (ang. funds of funds) i podmioty sektora publicznego.

Struktura inwestycji

W 2009 r. krajowe fundusze private equity zainwestowały nieznacznie więcej środków w Polsce 
niż na rynkach zagranicznych. Od kilku lat obserwowany jest spadek znaczenia krajowego rynku jako 
miejsca lokowania inwestycji przez krajowe fundusze wysokiego ryzyka (wykres 4.4.3). Spośród inwe-
stycji zagranicznych największym zainteresowaniem funduszy cieszyły się przedsięwzięcia na rynku buł-
garskim i rumuńskim. W 2009 r. w zakresie działalności funduszy wysokiego ryzyka Polska była impor-
terem kapitału w ujęciu netto. Wartość środków, które zagraniczne fundusze zainwestowały na polskim 
rynku, była 1,8 razy wyższa niż wartość środków zainwestowanych przez nie poza granicami kraju. Pod 
względem wartości inwestycji na polskim rynku najbardziej aktywne były fundusze z Wielkiej Brytanii.

Wśród projektów rozpoczętych w analizowanym okresie najwięcej środków krajowe fundu-
sze zainwestowały w spółki z sektora life sciences (skupiającego firmy biotechnologiczne, farma-
ceutyczne i biomedyczne), do którego trafiło 54,8% wartości inwestycji funduszy private equity. 

57 Fundusze mezzanine dostarczają spółkom finansowania, które ma charakter pośredni między długiem a objęciem 
udziałów w kapitale własnym. Ten typ finansowania, np. zakup przez fundusz obligacji zamiennych na akcje, ma cechy 
charakterystyczne zarówno dla instrumentów dłużnych, jak i udziałowych.
58 Jednym z publicznych funduszy, który finansował działalność tego sektora, był Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK), 
utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2009 r. KFK rozpoczął finansowanie jednego nowego projektu. 
Na koniec 2009 r. finansował działalność dwóch funduszy wysokiego ryzyka, w których portfelach znajdowały się 
akcje trzech spółek.

Wykres 4.4.2. Źródła pochodzenia kapitału funduszy private equity działających w Polsce 
i Europie w latach 2008–2009

Źródło: opracowano na podstawie: Annual Survey of Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity, EVCA yearbook 2008, 
Bruksela 2009; Pan-European Private Equity and Venture Capital Activity Report, EVCA yearbook 2009, Bruksela 2010.
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Do popularnych celów inwestycji funduszy należały także sektory nieruchomości (16,6%) oraz 
produktów przemysłowych (12,5%). W 2009 r. fundusze private equity nie zainwestowały żad-
nych środków w spółki z sektora transportowego, podczas gdy w 2008 r. trafiło do niego 25,5% 
całkowitej wartości zainwestowanych przez nie środków. Do sektora dóbr konsumenckich i han-
dlu detalicznego trafiło zaledwie 4,9% zainwestowanych środków (22,4% w 2008 r.).

W 2009 r. fundusze private equity inwestowały głównie w spółki dojrzałe. Wykupy stanowiły 
około 75% wartości inwestycji tych funduszy. W spółki będące w fazie wzrostu (ang. growth) fun-
dusze zainwestowały 23% środków. Inwestycje w sektorze venture, który obejmuje inwestycje typu 
seed, start-up i later stage venture, stanowiły zaledwie 0,6% wartości inwestycji sektora kapitału 
wysokiego ryzyka. Ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne fundusze private equity niechętnie 
angażują się w tego typu projekty.

W 2009 r. wartość wyjść z inwestycji, liczona według początkowej kwoty inwestycji, wynio-
sła 136 mln zł i była o 44% niższa niż w poprzednim roku. Fundusze zakończyły inwestycje w dzie-
więciu spółkach, podczas gdy w 2008 r. w 18 podmiotach. Zarówno pod względem wartości dez-
inwestycji, jak i ich liczby najpopularniejszym sposobem zakończenia inwestycji była sprzedaż akcji 
na rynku zorganizowanym (odpowiednio 45,4% wartości dezinwestycji i cztery spółki). Popularność 
tej formy wyjścia z inwestycji wśród funduszy wynikała z poprawy koniunktury na rynku akcji pod 
koniec I kwartału roku, która spowodowała wzrost cen akcji oraz zwiększony popyt na nie ze strony 
inwestorów. Ponadto fundusze często kończyły zaangażowanie w spółkach przez sprzedaż posia-
danych udziałów lub akcji inwestorom branżowym i instytucjom finansowym.

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 zagraniczne 
funkcjonujące w Polsce na zasadzie jednolitego paszportu europejskiego, zapisanej w dyrektywie 
uCITS. uczestnikami funduszy inwestycyjnych są głównie osoby fizyczne. Na koniec 2009 r. udział 
tytułów uczestnictwa nabytych przez osoby fizyczne w aktywach netto funduszy inwestycyjnych 
wyniósł 66,5% (bez tytułów kupionych przez zakłady ubezpieczeń w związku z zawarciem przez 
osoby fizyczne umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

udział tytułów uczestnictwa krajowych funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospo-
darstw domowych wzrósł z 7,5% na koniec 2008 r. do 7,8% na koniec 2009 r. Zwiększyła się także 

59 ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.u. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z poźn. zm.).

Wykres 4.4.3. Struktura geograficzna inwestycji krajowych funduszy private equity w latach 
2006–2009

Źródło: EVCA.
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relacja aktywów funduszy inwestycyjnych, których tytuły uczestnictwa zostały nabyte przez osoby 
fizyczne, po wyeliminowaniu wspomnianych inwestycji zakładów ubezpieczeń, do depozytów ban-
kowych od sektora niefinansowego: z 10,5% do 11,9%. Wzrost ten był spowodowany wolniejszym 
tempem zwiększania się depozytów bankowych w porównaniu z tempem przyrostu aktywów fun-
duszy. W 2009 r. wciąż jednak więcej środków napływało do banków w formie depozytów termi-
nowych niż do funduszy inwestycyjnych na zakup tytułów uczestnictwa.

Wielkość i dynamika sektora60

W 2009 r. aktywa netto krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 26,4% (19,5 mld zł), 
i na koniec grudnia osiągnęły wartość 93,4 mld zł (wykres 4.5.1)61. Dekompozycja przyrostu war-
tości środków gromadzonych w funduszach inwestycyjnych w 2009 r. wskazuje na duże znaczenie 
sytuacji na rynkach finansowych dla rozwoju tych instytucji. Wzrost aktywów w 2009 r. był w 84% 
spowodowany zmianą wyceny portfela inwestycyjnego (16,4 mld zł), a w 16% wynikał z napływu 
nowych środków do funduszy (3,1 mld zł) (wykres 4.5.2). Wartość aktywów netto funduszy zagra-
nicznych, których tytuły uczestnictwa były oferowane w Polsce, wyniosła na koniec 2009 r. 1,7 mld 
zł. Aktywa tych funduszy zwiększyły się o 33% w porównaniu z 2008 r. w wyniku wzrostu wyceny 
portfela inwestycyjnego62.

W 2009 r. fundusze inwestycyjne nie zdołały wypracować takich wyników zarządzania akty-
wami, które pokryłyby straty poniesione w 2008 r. z tytułu działalności inwestycyjnej. Dodatkowo rela-
tywnie niewielki napływ nowych środków do funduszy sprawił, że wartość aktywów na koniec grudnia 
2009 r. osiągnęła poziom porównywalny z aktywami z przełomu października i listopada 2006 r.

W 2009 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych w ujęciu miesięcznym systematycznie rosły. 
Wyjątkiem był luty 2009 r., kiedy wartość aktywów netto spadła w porównaniu ze styczniem tego 
roku. Średnio z miesiąca na miesiąc aktywa funduszy zwiększały się o około 1,6 mld zł.

W 2009 r. saldo wpłat i wypłat środków do (z) funduszy inwestycyjnych istotnie się poprawiło 
w porównaniu z 2008 r. Po okresie najmniejszego w historii zainteresowania inwestorów tytułami 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych od maja 2009 r. wartość wpłat zaczęła przewyższać wartość 
wypłat środków. O ile jednak w 2007 r. średnia miesięczna wartość napływów netto oscylowała 
wokół 2,5 mld zł, o tyle w 2009 r. wartości te nieznacznie przekraczały 0,26 mld zł (wykres 4.5.3). 
Straty poniesione przez uczestników funduszy w 2008 r. oraz towarzyszące temu umarzanie 

60 Źródłem informacji o sektorze funduszy inwestycyjnych jest serwis Analizy Online. 
61 Z informacji publikowanych przez GuS wynika, że wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych na koniec 
2009 r. wyniosła 96,9 mld zł. 
62 W dalszej części opracowania skoncentrowano się na opisie krajowych funduszy inwestycyjnych. Jeżeli analiza 
będzie obejmować fundusze zagraniczne, zostanie to wyraźnie określone w tekście. 

Wykres 4.5.1. Miesięczna wielkość oraz miesięczne tempo zmian aktywów netto funduszy 
inwestycyjnych w latach 2006–2009

Źródło: Analizy Online.
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tytułów uczestnictwa przyczyniły się do spadku zainteresowania inwestycjami w jednostki uczest-
nictwa i certyfikaty inwestycyjne. Może to świadczyć o podwyższonej awersji do ryzyka większości 
uczestników funduszu, bazującej na historycznej zmienności cen aktywów finansowych, wyrażonej 
ostrożnym podejmowaniem decyzji dotyczących alokacji wolnych środków.

Wzrost wartości aktywów netto sektora funduszy inwestycyjnych nie wiązał się ze wzrostem 
liczby klientów. Liczba nabywców jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych spadła z 2,74 
mln osób na koniec 2008 r. do 2,54 mln osób na koniec 2009 r. Zmniejszenie liczby klientów obser-
wowane było raczej w podmiotach cechujących się znacznym udziałem w rynku, natomiast większe 
zainteresowanie inwestorów obserwowano wśród funduszy tych towarzystw, które nie były powią-
zane kapitałowo z sektorem bankowym. Dodatnie saldo wpłat i wypłat środków do (z) funduszy, 
odnotowane w 2009 r., wynikało zatem z większych wpłat dotychczasowych klientów, a nie z pozy-
skiwania przez fundusze nowych nabywców ich jednostek. Brak napływu nowych klientów może 
świadczyć o tym, że spadki wartości aktywów funduszy w 2008 r. zniechęcały potencjalnych inwe-
storów do podjęcia ryzyka związanego z zakupem jednostek. Z kolei ci inwestorzy, którzy w okresie 
znacznych spadków cen instrumentów finansowych nie wycofali środków, mogli – na skutek dużo 
lepszych wyników inwestycyjnych funduszy – zwiększyć swoje zaangażowanie.

W 2009  r. znacznie wzrosła liczba uczestników funduszy zagranicznych, których tytuły 
uczestnictwa były oferowane w Polsce. Na koniec 2009 r. liczba nabywców tytułów uczestnictwa 
tych funduszy wyniosła 52,5 tys., podczas gdy na koniec 2008 r. było to 41,6 tys. Tendencja obser-
wowana w tej części sektora, odwrotna niż w wypadku zmian liczby uczestników krajowych fun-
duszy, wynikała z innego sposobu dystrybucji tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz 
z innej grupy docelowej, do której kierowane są te instrumenty. Mniejsza skłonność do wycofywa-

Wykres 4.5.3. Miesięczne saldo wpłat i wypłat środków do (z) funduszy inwestycyjnych 
w la tach 2006–2009

Źródło: Analizy Online.
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Wykres 4.5.2. Struktura zmian aktywów netto funduszy inwestycyjnych w 2009 r. (narastająco)

uwaga: struktura zmian aktywów netto sektora funduszy inwestycyjnych została opracowana na podstawie danych szacunkowych. 
Saldo wpłat i wypłat z funduszy zostało pomniejszone o opłatę dystrybucyjną, a od zmiany wyceny portfela inwestycyjnego funduszy 
odjęto opłatę za zarządzanie.

Źródło: Analizy Online.
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nia środków w 2008 r. przez uczestników funduszy zagranicznych prowadziła do wzrostu zainte-
resowania tytułami uczestnictwa tych funduszy w 2009 r., wynikającego z ich lepszych wyników.

 Polskie fundusze inwestycyjne na tle europejskiego sektora funduszy 
inwestycyjnych

W 2009 r. wartość aktywów netto europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych, obejmu-
jącego państwa, w których organizacje zrzeszające fundusze inwestycyjne są członkami EFAMA 
(European Fund and Asset Management Association), wzrosła o 15,6%, z 6 088 mld euro na koniec 
2008 r. do 7 039 mld euro na koniec 2009 r., z czego 0,32% stanowiły aktywa netto polskich fun-
duszy inwestycyjnych. Wzrost aktywów netto był spowodowany przede wszystkim zmianą wyceny 
portfela inwestycyjnego funduszy. Aktywa netto europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych 
stanowiły na koniec 2009 r. 55% PKB krajów unii Europejskiej.

W europejskim sektorze funduszy inwestycyjnych 75% wartości aktywów netto stanowiły 
aktywa funduszy zharmonizowanych – zwiększyły się z 4 542 mld euro na koniec 2008 r. do 
5 299 mld euro na koniec 2009 r. Znaczny wzrost aktywów netto tych funduszy odnotowano 
w większości krajów europejskich. Na tym tle wyróżniały się kraje skandynawskie. Tempo wzrostu 
aktywów funduszy uCITS w Polsce przekroczyło w 2009 r. wartość średnią wyznaczoną dla całego 
rynku europejskiego i należało do najwyższych w regionie. Mimo tego relacja aktywów funduszy 
inwestycyjnych do PKB w Polsce była nadal niższa niż na Węgrzech (wykres 4.5.4).

W 2009 r. w europejskim sektorze funduszy inwestycyjnych największy odpływ środków, 
w ujęciu netto, odnotowały fundusze rynku pieniężnego, podczas gdy największy napływ środków 
cechował fundusze obligacyjne oraz fundusze akcyjne. Zachowania inwestorów na rynku europej-
skim wskazywały na istotne zmniejszenie niepewności co do zmian cen instrumentów finansowych, 
co powodowało wzrost zainteresowania jednostkami funduszy inwestujących w akcje i obligacje. 
Spadek tej niepewności był także odzwierciedlony w gwałtownym wycofywaniu środków z fundu-
szy rynku pieniężnego, zwłaszcza że w 2008 r. jednostki uczestnictwa tych funduszy cieszyły się 
największym zainteresowaniem inwestorów. W Polsce największym beneficjentem napływu środ-
ków były fundusze akcyjne oraz rynku pieniężnego, a najwięcej środków odpłynęło z funduszy 
zrównoważonych i stabilnego wzrostu.

Koncentracja i konkurencja

Wzrost wartości aktywów poszczególnych funduszy inwestycyjnych w 2009 r. przyczynił się 
do pogłębienia zmian w zakresie koncentracji, które zaszły w polskim sektorze funduszy inwesty-
cyjnych w 2008 r. udział w rynku trzech największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, mie-
rzony wartością zarządzanych aktywów, nieznacznie spadł w porównaniu z 2008 r. (tabela 4.5.1). 
Analizując koncentrację rynku przy wykorzystaniu wskaźnika CR3, można zauważyć istotny spadek 

Wykres 4.5.4. Relacja aktywów zharmonizowanych funduszy inwestycyjnych do PKB 
w Polsce, Czechach i na Węgrzech w latach 2008–2009

Źródło: EFAMA oraz Eurostat.
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znaczenia największych TFI w ciągu czterech ostatnich lat. Sukcesywnie traciły one udział w rynku 
na rzecz mniejszych podmiotów. Było to silnie związane ze zmianami struktury rodzajowej fundu-
szy działających w Polsce. Największe podmioty zarządzają bowiem głównie funduszami inwesty-
cyjnymi otwartymi, których jednostki uczestnictwa są nabywane przede wszystkim przez osoby 
fizyczne. Obserwowany od kilku lat istotny wzrost zainteresowania funduszami zamkniętymi oraz 
zwiększenie się relacji aktywów funduszy zamkniętych do aktywów netto sektora przyczyniały się 
do wzrostu udziału w rynku towarzystw oferujących fundusze zamknięte, zwłaszcza fundusze akty-
wów niepublicznych. Wzrost znaczenia mniejszych towarzystw znalazł także odzwierciedlenie 
w spadku wartości indeksu Herfindahla-Hirschmana.

W 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych63, która wpro-
wadziła do polskiego prawa zapisy dyrektywy MiFID w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy jednostki uczestnictwa mogą być dystrybuowane 
przez towarzystwo, podmiot prowadzący działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazy-
wania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych, banki krajowe oraz podmioty, które uzyskały 
zgodę organu nadzoru. Od czasu wejścia w życie nowej ustawy banki krajowe nie muszą ubiegać się 
o zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwesty-
cyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Zakres działania podmiotów, które mogą 
uzyskać odrębne zezwolenie na dystrybucję jednostek uczestnictwa, został jednak istotnie ograniczony. 
Podmioty te nie mogą przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa ani przekazywać wypłat 
z tytułu ich odkupienia. Mogą natomiast oferować nieodpłatne doradztwo inwestycyjne w zakresie 
tytułów uczestnictwa, w których zbywaniu i odkupywaniu pośredniczą.

W związku ze wspomnianymi zmianami legislacyjnymi lista podmiotów, które na podstawie 
zezwolenia KNF mogły pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa, uległa istot-
nemu ograniczeniu – do 65 podmiotów na koniec 2009 r. z 213 na koniec 2008 r. W 2009 r. Komi-
sja Nadzoru Finansowego wydała cztery zezwolenia w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych.

Na koniec 2009 r. 43 towarzystwa funduszy inwestycyjnych miały zezwolenie KNF na prowa-
dzenie działalności i mogły zarządzać 390 funduszami oraz 261 subfunduszami (tabela 4.5.2). 
Pomimo dużej niepewności, będącej konsekwencją silnych spadków cen na światowych rynkach 
finansowych w 2008 r., na krajowym rynku wciąż powstawały nowe instytucje zarządzające fun-
duszami. W 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała pięć zezwoleń na prowadzenie działal-
ności przez TFI64. Jednemu z tych towarzystw zezwolenie jednak wygasło, gdyż przez rok od daty 
jego wydania nie rozpoczęło zarządzania funduszem inwestycyjnym. Komisja wydała również jedno 
zezwolenie na rozszerzenie działalności TFI o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościo-
wych na zlecenie oraz jedno zezwolenie na rozszerzenie działalności TFI o doradztwo w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi. Organ nadzoru uchylił, na wniosek TFI, zezwolenie na prowadze-
nie działalności przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. uchylenie zezwolenia wiązało 
się z umową nabycia SEB TFI przez Opera TFI.

63 ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy Prawo bankowe oraz 
ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.u. z 2008 r., nr 231, poz. 1546).
64 Zezwolenie uzyskały następujące podmioty: Société Générale Asset Management Alternative Investment (Poland) 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Penton Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych SA, Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
SATuS SA.

Tabela 4.5.1. Wskaźniki koncentracji TFI w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

CR3 (w %) 53,81 50,08 38,37 37,26

HHI1 0,1230 0,1134 0,0844 0,0801

1 Indeks Herfindahla-Hirschmana.

Źródło: obliczono na podstawie danych Analiz Online.
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Istotnie zmniejszyła się liczba wydawanych przez KNF zezwoleń na utworzenie funduszu inwe-
stycyjnego – ze 131 w 2008 r. do 50 w 2009 r., co mogło wynikać z ograniczenia zainteresowania 
nabywaniem tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i związanej z tym mniejszej liczby wnio-
sków składanych przez TFI. 39 zezwoleń dotyczyło utworzenia funduszu zamkniętego, 10 specjali-
stycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a jedno – funduszu inwestycyjnego otwartego.

Wśród nowo utworzonych funduszy zamkniętych jedynie osiem deklarowało emisję publicz-
nych certyfikatów inwestycyjnych. Przeważały fundusze aktywów niepublicznych, które z reguły są 
tworzone na potrzeby indywidualnych inwestorów i oferują swoim klientom szersze możliwości 
inwestycyjne niż fundusze otwarte (tabela 4.5.3). Fundusze te mogą emitować niepubliczne certy-
fikaty inwestycyjne kierowane do inwestorów profesjonalnych (ramka 4.5.1).

W latach 2007–2009 struktura rynku funduszy inwestycyjnych pod względem rodzajów two-
rzonych podmiotów istotnie się zmieniła. Fundusze inwestycyjne otwarte, choć wciąż dysponują naj-
większą wartością aktywów oraz największą liczbą uczestników, tracą na znaczeniu zarówno pod 
względem liczby nowo tworzonych podmiotów, jak i liczby podmiotów, które funkcjonują na rynku.

Ze względu na korzyści podatkowe wciąż były popularne fundusze z wydzielonymi subfun-
duszami. W 2009 r. powstało ich siedem, z czego sześć jako nowo utworzone podmioty, a jeden 
w wyniku przekształcenia. Tworzenie nowych funduszy parasolowych powodowało wzrost liczby 
subfunduszy działających na krajowym rynku, z 222 na koniec 2008 r. do 261 na koniec 2009 r.

W 2009 r. powstał tylko jeden fundusz sekurytyzacyjny, w porównaniu z pięcioma, na któ-
rych utworzenie wydano zezwolenie w 2008 r. Towarzystwa nie były również zainteresowane 
tworzeniem funduszy „rynku pieniężnego”65. Na koniec 2009 r. funkcjonowały jedynie dwa 
takie podmioty. Zgodnie z intencją ustawodawcy wyodrębnienie wśród typów funduszy inwe-
stycyjnych funduszu „rynku pieniężnego” miało na celu stworzenie produktu inwestycyjnego na 
tyle bezpiecznego, aby były nim zainteresowane jednostki sektora publicznego, zwłaszcza 

65 Nazwa funduszy, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.u. 
z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z poźn. zm.), jest podawana w cudzysłowie. Jeśli nazwę podano bez cudzysłowu, należy 
przez to rozumieć fundusze, które inwestują głównie w instrumenty rynku pieniężnego.

Tabela 4.5.3. Liczba funduszy inwestycyjnych utworzonych na podstawie zezwolenia 
wydanego w 2008 i 2009 r. według szczególnych typów i konstrukcji

Konstrukcje funduszy inwestycyjnych 2008 2009 Typy funduszy inwestycyjnych 2008 2009

Fundusze z różnymi kategoriami jednostek 
uczestnictwa 1 1 Fundusze „rynku pieniężnego” 0 0

Fundusze z wydzielonymi subfunduszami 10 7 Fundusze sekurytyzacyjne 5 1

Fundusze podstawowe 0 0 Fundusze portfelowe 0 0

Fundusze powiązane 0 0 Fundusze aktywów niepublicznych 80 21

Źródło: uKNF.

Tabela 4.5.2. Liczba funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych 
w Polsce w latach 2006–2009

  2006 2007 2008 2009

Fundusze inwestycyjne otwarte 144 130 102 95

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 28 33 39 47

Fundusze inwestycyjne zamknięte 69 114 178 227

Razem 241 277 319 369

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych 26 33 39 43

uwaga: dane za 2008 i 2009 r. dotyczą liczby funduszy zarejestrowanych, a nie funduszy, które uzyskały zezwolenie KNF. W związku 
z tym nie są w pełni porównywalne z danymi za lata 2006–2007.

Źródło: uKNF.
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samorządu terytorialnego. Brak prawnych regulacji umożliwiających inwestowanie podmiotom 
sektora publicznego w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ogranicza jednak rozwój tej 
części sektora.

Na koniec 2009 r. żaden polski fundusz inwestycyjny nie był notyfikowany w innym kraju unii 
Europejskiej. W Polsce na koniec grudnia 2009 r. do rejestru zagranicznych funduszy inwestycyjnych 
dystrybuujących tytuły uczestnictwa na zasadzie jednolitego paszportu wpisane były 72 podmioty 
(na koniec 2008 r. – 67). Liczba subfunduszy objętych notyfikacją wzrosła z 806 na koniec 2008 r. 
do 842 na koniec 2009 r. Większość funduszy zagranicznych pochodziła z Luksemburga oraz 
Austrii. W 2009 r. do organu nadzoru wpłynęło pięć zawiadomień funduszy zagranicznych o zamia-
rze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej66. W II półroczu 2009 r. 
kilkakrotnie zawieszano odkupywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, lecz nie wpły-
nęło to istotnie na ich sytuację, gdyż tytuły uczestnictwa tych funduszy są oferowane głównie klien-
tom z sektora private banking.

Struktura rynku

Na skutek załamania się cen na rynku akcji w 2008 r., a następnie stopniowej poprawy wskaź-
ników giełdowych w 2009 r. struktura rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce istotnie się zmieniła. 
Wzrost aktywów funduszy akcyjnych był największy w porównaniu z innymi typami funduszy. 
Przyczyniły się do tego bardzo wysokie stopy zwrotu osiągnięte przez te fundusze w 2009 r., jak 

66 Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emi-
towanych przez fundusze zagraniczne w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r., Warszawa 2009, uKNF; Materiał 
informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fun-
dusze zagraniczne w okresie 1 lipca do 31 grudnia 2009 r., uKNF, Warszawa 2010.

Ramka 4.5.1

tytUły UcZEStnIctWa fUnDUSZy InWEStycyjnych

Fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne otwarte zbywają instrumenty 
finansowe, czyli jednostki uczestnictwa. Jednostka uczestnictwa nie jest papierem wartościo-
wym. Instrument ten nie może być przedmiotem obrotu w transakcjach między dwiema 
dowolnymi stronami. Posiadacz jednostek uczestnictwa może jedynie zwrócić się do fundu-
szu inwestycyjnego, od którego nabył te jednostki, o ich odkupienie. Z chwilą odkupienia 
jednostka uczestnictwa jest umarzana, co jest równoznaczne z wycofaniem jej z obiegu. 
Ponadto jednostka uczestnictwa jest podzielna. Inwestor może zatem nabyć np. jedną trzecią 
jednostki. Jednostki uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Fundusz inwestycyjny otwarty 
w sposób ciągły zbywa jednostki uczestnictwa, zatem liczba tych instrumentów zmienia się 
w czasie.

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty inwesty-
cyjne są papierami wartościowymi. W statucie funduszu określa się, czy fundusz emituje cer-
tyfikaty publiczne czy niepubliczne. Certyfikat inwestycyjny może być papierem imiennym lub 
na okaziciela, przy czym certyfikaty publiczne mogą być emitowane jedynie w tej drugiej for-
mie. Certyfikat inwestycyjny jest niepodzielny, nie można zatem nabyć jego części. Certyfikaty 
publiczne na okaziciela mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Tym samym ist-
nieje możliwość odsprzedania tego papieru wartościowego innemu podmiotowi. Jeśli inwe-
stor zwróci się do funduszu z prośbą o wykupienie certyfikatu, to z mocy prawa zostanie on 
umorzony. Liczba certyfikatów emitowanych przez fundusz w danej serii jest określona i nie 
ulega podwyższeniu. Polskie prawo przewidziało jednak typ funduszu portfelowego, który 
jest funduszem zamkniętym i jednocześnie w sposób ciągły emituje certyfikaty inwestycyjne. 
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne są nazywane tytułami uczestnictwa.

Źródło: opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.u. z 2004 r., nr 146, poz. 
1546 z poźn. zm.).
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również napływ środków, którego wartość okazała się największa wśród wszystkich typów fundu-
szy. Dodatnie saldo napływu środków do funduszy akcyjnych dotyczyło podmiotów lokujących 
zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Spadek znaczenia funduszy mieszanych, tj. stabil-
nego wzrostu, zrównoważonych i ochrony kapitału, był spowodowany głównie odpływem środków 
z tego typu funduszy. Wartość umarzanych tytułów uczestnictwa w wyżej wymienionych typach 
funduszy była znacznie wyższa od wartości zbywanych tytułów. W znacznie mniejszym stopniu 
zjawisko to dotyczyło również zagranicznych funduszy papierów dłużnych. Pozostałe typy funduszy 
odnotowały bowiem napływ netto środków.

Wykres 4.5.5. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według ich typów w latach 2006–
2009 (odsetek aktywów netto)

Źródło: Analizy Online.
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Tabela 4.5.5. Aktywa netto poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w  latach 
2006–2009 (w mld zł)

  2006 2007 2008 2009

Fundusze inwestycyjne otwarte 79,7 102,9 48,5 59,1

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 12,7 20,4 13,7 19,3

Fundusze inwestycyjne zamknięte 6,8 10,5 11,7 15,0

Razem 99,2 133,8 73,9 93,4

Źródło: Analizy Online.

Tabela 4.5.4. Aktywa netto podstawowych typów funduszy inwestycyjnych w latach 2006–
2009 (w mld zł)

Typy funduszy 2006 2007 2008 2009 Zmiana 2009/2008 
(w %)

Krajowe akcyjne 19,4 33,2 14,0 21,6 53,8

Krajowe papierów dłużnych 7,3 6,5 9,8 11,0 11,4

Rynku pieniężnego 7,9 8,7 7,5 8,7 15,9

Stabilnego wzrostu 22,3 25,7 11,4 12,3 7,9

Zrównoważone 33,7 41,2 16,8 19,5 16,5

Zagraniczne akcyjne 1,8 8,8 3,5 5,5 57,8

Zagraniczne papierów dłużnych 3,2 2,1 1,5 1,7 17,8

Pozostałe 3,5 7,9 9,3 13,0 39,4

Razem 99,2 133,8 73,9 93,4 26,4

uwaga: do funduszy zrównoważonych zalicza się również fundusze ochrony kapitału oraz aktywnej alokacji.

Źródło: Analizy Online.
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Na koniec 2009 r. aktywa zgromadzone w krajowych funduszach akcyjnych były najwyższe 
wśród wszystkich typów funduszy inwestycyjnych (tabela 4.5.4), podczas gdy w poprzednich latach 
dominowały fundusze zrównoważone. W ten sposób struktura polskiego rynku funduszy inwesty-
cyjnych upodobniła się do struktury rynku europejskiego.

Ważną zmianą w polskim sektorze funduszy inwestycyjnych był wzrost znaczenia funduszy 
niesklasyfikowanych. W 2009 r. fundusze te stały się trzecią grupą na rynku pod względem warto-
ści zgromadzonych środków. W grupie tej dominowały fundusze aktywów niepublicznych, których 
aktywa wyniosły na koniec 2009 r. około 7,5 mld zł (wzrost o 64% w porównaniu z 2008 r.), oraz 
fundusze nieruchomości.

W 2009 r. struktura aktywów europejskich funduszy inwestycyjnych zaczęła powracać do 
stanu sprzed kryzysu finansowego. Istotnie wzrósł udział funduszy akcyjnych, które przeważały 
w strukturze aktywów funduszy zharmonizowanych. Zmniejszyło się znaczenie funduszy rynku pie-
niężnego, natomiast wzrosła rola funduszy obligacyjnych. Tym samym fundusze obligacyjne stały 
się drugim, pod względem wartości aktywów, typem funduszy inwestycyjnych w krajach zrzeszo-
nych w EFAMA. Nadal najmniejsze było zainteresowanie funduszami mieszanymi (wykres 4.5.6). 
Zmiany tendencji na rynkach finansowych, zwłaszcza na rynku akcji, dobrze odzwierciedlały zmiany 
zachodzące w amerykańskim sektorze funduszy inwestycyjnych. O ile w 2008 r. największy udział 
w rynku miały fundusze rynku pieniężnego, o tyle w 2009 r. były to fundusze akcyjne.

 Struktura portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych i ich wpływ na 
rynki finansowe

Odwrócenie się tendencji na rynku akcji, prowadzące do wzrostu cen notowanych walorów, 
wpłynęło na strukturę portfela funduszy inwestycyjnych. W 2008 r. po silnych spadkach cen na kra-
jowym rynku akcji w portfelu funduszy inwestycyjnych przeważały dłużne papiery wartościowe. 
Poprawa sytuacji na GPW przyczyniła się do tego, że główną kategorią lokat w portfelu inwestycyj-
nym krajowych funduszy inwestycyjnych ponownie stały się akcje.

Wartość akcji notowanych na GPW będących w posiadaniu funduszy inwestycyjnych wzrosła 
z 21,6 mld zł na koniec 2008 r. do 30,1 mld zł na koniec 2009 r. Wydaje się, że głównym czynni-
kiem tego wzrostu była zmiana ich wyceny. Zmiana wartości portfela akcji notowanych na rynku 
krajowym znajdujących się w posiadaniu funduszy wyniosła bowiem około 39%, podczas gdy 
indeks WIG wzrósł o 46,85%, a indeks WIG20 o 33,47%. Warto jednak dodać, że połowa środków, 
które napłynęły w 2009 r. do funduszy inwestycyjnych, była kierowana do krajowych funduszy 
akcyjnych. Pomimo zwiększenia wartości portfela akcji krajowych spadł udział funduszy we free 

Wykres 4.5.6. Struktura aktywów funduszy UCITS według typów w wybranych państwach 
oraz średnia dla Europy w 2009 r. (odsetek aktywów netto)

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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float oraz w kapitalizacji GPW (tabela 4.5.6). Wartość portfela akcyjnego uwzględniającego krajowe 
i zagraniczne papiery wartościowe wyniosła na koniec 2009 r. 45,8 mld zł.

Drugim pod względem wartości składnikiem portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyj-
nych były skarbowe papiery wartościowe. Wartość tych papierów w posiadaniu funduszy inwesty-
cyjnych wzrosła z 28,3 mld zł na koniec 2008 r. do 31,5 mld zł na koniec 2009 r. Można przypusz-
czać, że większość środków napływających do sektora funduszy inwestycyjnych była przeznaczona 
na zakup skarbowych papierów wartościowych. Struktura portfela krajowych obligacji, według ter-
minów zapadalności, znacznie się zmieniła w 2009 r. Fundusze inwestycyjne nabyły bowiem 2-let-
nie zerokuponowe obligacje skarbowe, których udział w portfelu obligacji skarbowych wzrósł 
z 5,3% do 18,2%. Zakup tych papierów wartościowych wynikał przede wszystkim z  ich dużej 
podaży na rynku pierwotnym. Ponad 50% krajowych obligacji skarbowych znajdujących się w port-
felu inwestycyjnym funduszy stanowiły papiery 5- i 10-letnie o stałym oprocentowaniu.

Kategorią lokat, której wartość w 2009 r. istotnie się zmieniła, były tytuły uczestnictwa emi-
towane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Ich wartość wzrosła 
z 3,3 mld zł na koniec 2008 r. do 6 mld zł na koniec 2009 r. Polskie fundusze inwestycyjne chętniej 
nabywały tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych pochodzących głównie z tej 
samej grupy kapitałowej.

Analiza struktury portfela inwestycyjnego sektora funduszy inwestycyjnych według rodzajów 
funduszy wskazuje, że na koniec 2009 r. 65% portfela funduszy zamkniętych stanowiły akcje, 10% 
– tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, a 7,5% – weksle. W funduszach otwartych domino-
wały akcje i dłużne papiery wartościowe. udział każdej z tych klas aktywów wyniósł powyżej 45% 
wartości portfela. W specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych przeważały dłużne 
papiery wartościowe, mające 51-procentowy udział w portfelu.

W marcu 2009 r. trzy fundusze zarządzane przez jedno z towarzystw zawiesiły zbywanie 
i odkupywanie jednostek uczestnictwa. Było to wydarzenie bez precedensu w historii polskich 
funduszy inwestycyjnych. Podmiot zarządzający funduszami poinformował, że z wynikało ono 

Wykres 4.5.7. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych w latach 2008–2009

Źródło: GuS.

Tytuły uczestnictwaAkcje
Depozyty

Dłużne papiery wartościowe
Pozostałe

48,1% 40,3%

A. 2008 r. B. 2009 r.

4,9%
1,3%5,4%

47,1%40,0%

7,3% 1,5% 4,0%

Tabela 4.5.6. Zaangażowanie funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym 
w latach 2006–2009 (w %)

2006 2007 2008 2009

Udział w rynku bonów skarbowych 9,6 10,4 4,3 5,6

Udział w rynku obligacji skarbowych 10,8 10,7 6,7 6,6

Udział we free float GPW 19,3 24,0 21,0 18,2

Udział w kapitalizacji giełdy 8,1 9,8 8,1 7,1

uwaga: kapitalizacja oraz free float obejmują tylko spółki krajowe.

Źródło: Ministerstwo Finansów, GPW, Analizy Online.
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z niemożności dokonania wiarygodnej wyceny nieskarbowych papierów dłużnych z wbudowanymi 
instrumentami pochodnymi znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszy. Zawieszeniu zby-
wania i odkupywania jednostek uczestnictwa towarzyszył gwałtowny spadek wartości jednostek, 
co spowodowało istotne straty finansowe dla uczestników funduszy. Podmiot zarządzający fundu-
szami zdecydował się na wypłacenie rekompensat inwestorom z tytułu niepoprawnej wyceny, jed-
nak pokrywały one jedynie część strat (nie obejmowały ryzyka inwestycyjnego). Ponadto pewne 
wątpliwości budził zastosowany przez TFI sposób naliczenia rekompensat. W polskim prawie nie 
ma jednak precyzyjnych zapisów regulujących wypłacanie rekompensat przez podmiot zarządza-
jący funduszem.

Inwestycje w korporacyjne papiery dłużne i upadłość ich emitentów wpłynęły również na 
istotne spadki wyceny jednostek uczestnictwa w innych podmiotach. W przypadku dużego udziału 
takiego instrumentu dłużnego bankructwo jego emitenta powoduje bowiem znaczny spadek war-
tości portfela inwestycyjnego funduszu. Straty związane z polityką inwestycyjną funduszu prowa-
dzoną przez TFI są jednak ponoszone przez inwestorów, a nie przez podmiot zarządzający.

Wyniki inwestycyjne i poziom podejmowanego ryzyka

W 2009 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły bardzo wysokie, w porównaniu z 2008 r., stopy 
zwrotu. Najwyższe stopy zwrotu odnotowały fundusze akcyjne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, 
a najniższe – fundusze rynku pieniężnego. Fundusze krajowych papierów dłużnych przyniosły 
mniejsze zyski niż w 2008 r. (tabela 4.5.7). Wydaje się, że przyczyn tego spadku należy upatrywać 
w zakupie przez te fundusze 2-letnich obligacji zerokuponowych. Na koniec 2009 r. rentowność 
papierów krótkoterminowych była bowiem niższa niż na koniec 2008 r. Bardzo wysokie stopy 
zwrotu osiągnęły fundusze zagraniczne. Główne indeksy giełdowe w krajach rozwijających się 
odnotowały bowiem wzrosty znacznie przewyższające stopy zwrotu na GPW. Średnia stopa zwrotu 
dla krajowych funduszy akcyjnych była niższa niż stopa zwrotu portfela odwzorowującego główny 
indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spośród 57 funduszy akcyjnych inwestują-
cych głównie na GPW tylko 15 osiągnęło stopę zwrotu wyższą niż stopa zwrotu indeksu WIG.

Fundusze zrównoważone odnotowały w 2009 r. znacznie gorsze wyniki niż fundusze stabil-
nego wzrostu, mimo że miały wyższy udział akcji w portfelach. Przyczyną były wyniki uzyskiwane 
przez fundusze ochrony kapitału, które zostały zaliczone do kategorii funduszy zrównoważonych. 
Średnia stopa zwrotu tego typu funduszy wyniosła bowiem niewiele powyżej 6%.

Na podstawie rozkładu rocznych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w 2008 i 2009 r. 
można wnioskować, że w 2009 r. znacznie więcej podmiotów osiągnęło dodatnie wyniki inwe-
stycyjne (wykres 4.5.8). Dla rozkładu stóp zwrotu zarówno w 2008 r., jak i w 2009 r. prawe 
ogony rozkładu były znacznie grubsze od lewych. Niektóre fundusze zamknięte, dzięki wnosze-

Tabela 4.5.7. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w latach 2006–2009 (w %)

Typy funduszy 2006 2007 2008 2009

Krajowe akcyjne 46,9 12,5 -52,7 40,6

Krajowe papierów dłużnych 4,2 2,1 9,5 6,2

Rynku pieniężnego 3,6 3,6 4,2 4,8

Stabilnego wzrostu 13,8 4,6 -16,4 15,3

Zrównoważone 17,8 4,1 -15,1 10,6

Zagraniczne akcyjne 8,9 -2,2 -44,5 43,7

Zagraniczne papierów dłużnych -4,3 -8,0 7,8 16,1

Średnia ważona dla wszystkich funduszy inwestycyjnych 20,0 6,1 -19,7 20,4

Średnioroczna inflacja (CPI) 1,0 2,5 4,2 3,5

uwaga: średnia ważona dla wszystkich funduszy inwestycyjnych nie uwzględnia grupy funduszy niesklasyfikowanych. Grupa funduszy 
stabilnego wzrostu i zrównoważonych obejmuje fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych. Do funduszy zrównoważonych zalicza 
się również fundusze ochrony kapitału oraz aktywnej alokacji.

Źródło: Analizy Online, GuS.
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niu przez inwestorów środków w formie darowizny, osiągały bowiem stopy zwrotu znacznie 
przekraczające 200% rocznie. Ponadto w 2009 r. nastąpiła istotna koncentracja stóp zwrotu, 
znacznie większa niż w 2008 r.

Analizując stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitujących publiczne certy-
fikaty inwestycyjne, można zaobserwować istotne różnice pomiędzy ceną certyfikatu notowanego 
na GPW a ceną tego papieru wartościowego podawaną przez emitenta. Różnice są bezpośrednio 
związane z reakcjami inwestorów na czynniki dotyczące branży, w którą inwestuje fundusz, oraz 
z częstotliwością wykupywania certyfikatów przez fundusz. Giełdowe ceny certyfikatów funduszy, 
które w okresie swojego funkcjonowania nie dokonują wykupów emitowanych papierów, mogą 
trwale różnić się od ceny podawanej przez fundusz. Ceny certyfikatów funduszy, które wykupują 
swoje papiery w trakcie funkcjonowania funduszu, mają mniejszą tendencję do odchylania się od 
cen podawanych przez fundusz. Wynika to z możliwości dokonania arbitrażu, a więc kupna niżej 
wycenianego certyfikatu na giełdzie i odsprzedania go funduszowi.

W  zależności od prowadzonej polityki inwestycyjnej fundusze inwestycyjne cechują się 
odmiennym poziomem ryzyka i związanym z tym potencjałem osiągania wysokich stóp zwrotu. 
Zarówno w 2008, jak i w 2009 r. fundusze odnotowywały większą zmienność stóp zwrotu, co 
wiązało się ze wzrostem średniego udziału akcji w portfelu. O ile jednak w 2008 r. zwiększeniu 

Wykres 4.5.9. Relacja stopy zwrotu do ryzyka w funduszach inwestycyjnych w 2008  i 2009 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, bez funduszy ochrony kapitału oraz funduszy 
aktywnej alokacji. Analizą objęte są jedynie fundusze lokujące środki na rynku krajowym.

2. Stopa zwrotu została wyrażona w ujęciu dziennym, natomiast ryzyko jako odchylenie standardowe stóp zwrotu dla danego typu 
funduszu.

Źródło: obliczono na podstawie danych Analiz Online.
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Wykres 4.5.8. Rozkład rocznych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w 2008 i 2009 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: obliczono na podstawie danych Analiz Online.
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ryzyka towarzyszyło pogorszenie stóp zwrotu, o tyle w 2009 r. wyższe stopy zwrotu były powią-
zane z niższym ryzykiem (wykres 4.5.9).

Efektywność zarządzania portfelem inwestycyjnym mierzona indeksem Sharpe’a była naj-
większa w krajowych funduszach akcyjnych. Na niewiele niższym poziomie kształtowała się relacja 
premii za ryzyko i odchylenia standardowego w przypadku funduszy stabilnego wzrostu oraz zrów-
noważonych. Od kilku lat indeks Sharpe’a dla funduszy rynku pieniężnego miał wartość ujemną. 
Wiązało się to głównie z krótkoterminowym charakterem inwestycji tego typu funduszy. Stopy 
zwrotu uzyskiwane przez fundusze rynku pieniężnego nie przekraczały rentowności 52-tygodnio-
wych bonów skarbowych, które są uwzględniane w obliczeniach jako stopa wolna od ryzyka 
(wykres 4.5.10).

Nowości w ofercie produktowej

Wśród nowo tworzonych funduszy przeważały te, których polityka inwestycyjna była nakie-
rowana na rynki zagraniczne, w tym zarówno na rynki akcji, jak i papierów dłużnych. Fundusze 
z ekspozycją na rynki zagraniczne preferowały jednak pośredni sposób inwestowania, odbywający 
się przez zakup tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych o odpowiedniej strukturze portfela 
inwestycyjnego. Najczęściej inwestycji tych dokonywano w ramach podmiotów pochodzących 
z jednej grupy kapitałowej.

W 2009 r. istotnie wzrosła liczba funduszy i subfunduszy ochrony kapitału. Były to głównie 
podmioty o charakterze zamkniętym, których portfel inwestycyjny cechował się większym niż 60% 
udziałem papierów dłużnych. Zwiększone zainteresowanie tymi funduszami mogło wynikać z nega-
tywnych doświadczeń uczestników rynku wywołanych załamaniem się cen na krajowym rynku akcji 
w 2008 r. i poszukiwaniem bezpiecznejszej formy inwestycji.

4.5.2. Otwarte fundusze emerytalne

Wielkość sektora

W analizowanym okresie nastąpił znaczny wzrost wartości aktywów netto OFE, ze 138,3 mld 
zł na koniec 2008 r. do 178,6 mld zł na koniec 2009 r., tj. o 29,2%. Jedynie w styczniu i w lutym 
odnotowano spadek ich wartości (wykres 4.5.11). Na koniec lutego 2009 r. wartość aktywów netto 
OFE wyniosła 130,9 mld zł i był to najniższy poziom od lutego 2007 r. W kolejnych miesiącach 
otwarte fundusze emerytalne zwiększały jednak swoje aktywa, co było związane przede wszystkim 
ze zmianą tendencji na krajowych rynkach finansowych.

Wykres 4.5.10. Indeks Sharpe’a dla wybranych typów funduszy inwestycyjnych w 2008 
i 2009 r.

uwaga: skróty na wykresie oznaczają: AK – fundusze akcji krajowych, PDK – fundusze krajowych papierów dłużnych, SW – fundusze sta-
bilnego wzrostu, ZR – fundusze zrównoważone, bez funduszy ochrony kapitału oraz aktywnej alokacji, RP – fundusze rynku pieniężnego 
i gotówkowe. Analizą objęte są jedynie fundusze lokujące środki na rynku krajowym.

Źródło: obliczono na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Analiz Online.
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Wzrost aktywów otwartych funduszy emerytalnych w 2009 r. był spowodowany wzrostem 
wyceny portfela inwestycyjnego o 20,7 mld zł (w 2008 r. odnotowano stratę w wysokości 21,1 mld 
zł) oraz napływem składek przekazanych przez ZuS, skorygowanych o pobrane opłaty (20,2 mld 
zł). W 2009 r. po raz pierwszy w historii funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego 
w Polsce wynik finansowy OFE był wyższy niż wartość składek przekazywanych funduszom przez 
ZuS, skorygowanych o opłaty na rzecz towarzystw zarządzających funduszami. Na poprawę wyniku 
portfela inwestycyjnego OFE miały wpływ zarówno rosnące ceny na rynku akcji, jak i spadek stóp 
procentowych zwiększający wartość jego części dłużnej.

W 2009 r. powszechne towarzystwa emerytalne pobrały opłatę od składki przekazywanej do 
OFE w wysokości 1,3 mld zł, tj. o około 40 mln zł większą niż w 2008 r. (wykres 4.5.12). Kwota 
opłaty za zarządzanie pobierana z aktywów OFE wyniosła natomiast 639,7 mln zł i była wyższa od 
opłaty pobranej w 2008 r. blisko o 54 mln zł. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi 
opłata za zarządzanie aktywami, uzależniona od wartości aktywów funduszu, przysługuje PTE 
nawet w przypadku odnotowania strat przez podmioty, którymi zarządzają. Dnia 26 czerwca 
2009  r. uchwalono zmiany w ustawie o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 
mające na celu obniżenie kosztów uczestnictwa w OFE67. Procentowy limit opłaty, która może być 
pobierana od przekazywanej do OFE składki, wynoszący do końca 2009 r. 7%, został od 1 stycznia 
2010 r. zmniejszony do 3,5%. Nowe regulacje prawne zmieniły również wysokość opłaty za zarzą-
dzanie aktywami zgromadzonymi w OFE. Od stycznia 2010 r. obniżono wysokość stawek opłaty 
pobieranej od wartości zarządzanych aktywów przy zachowaniu jej degresywnego charakteru. 
Ponadto wprowadzono kwotowe ograniczenie miesięcznej opłaty za zarządzanie OFE. Towarzystwo, 

67 ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.u. z 2009 r., nr 127, poz. 1048).

Wykres 4.5.12. Dekompozycja przyrostu aktywów netto OFE w latach 2008–2009

Źródło: uKNF.
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które zarządza funduszem o aktywach przekraczających 45 mld zł, nie może pobrać opłaty za 
zarządzanie wyższej niż 15,5 mln zł miesięcznie.

W 2009 r. nastąpiła pierwsza wypłata świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych 
funduszach emerytalnych. Świadczenia te były wypłacane w formie okresowej emerytury kapitało-
wej i miały marginalny wpływ na wartość aktywów netto OFE (tabela 4.5.8). Zgodnie z ustawą 
o emeryturach kapitałowych68, która weszła w życie 8 stycznia 2009 r., okresowe emerytury kapi-
tałowe są wypłacane osobom mającym ustalone, w drodze decyzji Zakładu ubezpieczeń Społecz-
nych, prawo do emerytury z Funduszu ubezpieczeń Społecznych. Okresowe emerytury kapitałowe 
ze środków zgromadzonych w OFE były wypłacane przez jednostki organizacyjne ZuS, łącznie 
z emeryturą przyznaną na podstawie ustawy o  systemie ubezpieczeń społecznych69. Członek 
otwartego funduszu emerytalnego nabywał prawo do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli 
ukończył 60 lat i jeżeli środki zgromadzone na jego rachunku były równe lub wyższe od dwudzie-
stokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Okresowe emerytury kapitałowe będą wypłacane do 
momentu osiągnięcia przez emeryta 65 lat. Po przekroczeniu tego wieku emeryt uzyska prawo do 
dożywotniej emerytury kapitałowej. Krótki okres, przez który osoby otrzymujące w 2009 r. prawo 
do okresowej emerytury kapitałowej odprowadzały składki w ramach OFE, powoduje, że wysokość 
świadczenia wypłacanego ze środków zgromadzonych w OFE zależy bardziej od wysokości zaku-
mulowanego kapitału niż od wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusze emerytalne70.

Liczba otwartych funduszy emerytalnych nie zmieniła się i do końca 2009 r. działało w Polsce 
14 OFE. Trzy fundusze emerytalne i zarządzające nimi towarzystwa zmieniły natomiast nazwy: Com-
mercial union OFE BPH Cu WBK i Commercial union PTE BPH Cu WBK SA odpowiednio na Aviva 
OFE Aviva BZ WBK i Aviva PTE Aviva BZ WBK SA, AIG OFE i AIG PTE SA na Amplico OFE i Amplico 
PTE SA, Bankowy OFE i Bankowy PTE SA na PKO BP Bankowy OFE i PKO BP Bankowy PTE SA.

W 2009 r. wszystkie fundusze emerytalne odnotowały wzrost aktywów, ale tempo ich zmian 
wśród poszczególnych funduszy było bardziej zróżnicowane niż w 2008 r. W dwóch funduszach 

68 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.u. z 2008 r., nr 228, poz. 1507).
69 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.u. z 2007 r. nr 11, 
poz. 74 z późń. zm.).
70 Rynek otwartych funduszy emerytalnych w 2009 r., Warszawa 2010, uKNF, s. 7, www.knf.gov.pl.

Tabela 4.5.8. Okresowe emerytury kapitałowe wypłacone przez ZUS w 2009 r. (w zł)

OFE Liczba uprawnionych 
31.12.2009 Kwota wypłat w 2009 Przeciętne świadczenie

Aegon 21 6 577,35 77,38

Allianz Polska 3 338,90 37,66

Amplico 23 7 653,81 65,98

Aviva BZ WBK 31 12 527,98 74,13

AXA 13 4 527,97 78,07

Generali 13 4 124,92 71,12

ING 46 32 568,83 153,63

Nordea 10 3 147,58 80,71

Pekao 7 2 333,40 64,82

PKO BP Bankowy 9 3 075,55 96,11

Pocztylion 12 3 497,14 64,76

Polsat 3 254,68 50,94

PZU „Złota Jesień” 22 8 687,07 94,42

Warta 5 1 879,21 85,42

Razem 218 91 194,39 92,40

Źródło: uKNF.
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aktywa wzrosły o ponad 40%, a fundusz o najmniejszej dynamice wzrostu aktywów powiększył je 
o niecałe 22%. Na koniec 2009 r. najmniejszy fundusz na rynku zgromadził aktywa netto o warto-
ści 1,7 mld zł, największy dysponował blisko 27-krotnie większymi aktywami – rok wcześniej roz-
piętość ta była większa, aktywa największego funduszu były 29-krotnie wyższe niż aktywa naj-
mniejszego z funduszy.

Na koniec 2009 r. liczba członków OFE wyniosła 14,4 mln, o 536,9 tys. więcej niż rok wcze-
śniej. W dwóch losowaniach przeprowadzonych przez ZuS w 2009 r. członkostwo w otwartym 
funduszu emerytalnym uzyskało 101,6 tys. osób, czyli o ponad 1/3 mniej niż rok wcześniej. Wpły-
nęły na to zarówno wzmożona aktywność akwizytorów, jak i intensywne działania marketingowe 
nakłaniające do przystąpienia do OFE, których nasilenie obserwowano w okresach poprzedzających 
losowanie. Największy fundusz gromadził środki od prawie 3 mln osób (2,8 mln w 2008 r.), pod-
czas gdy najmniejszy miał 350,5 tys. członków (313 tys. w 2008 r.). W 2009 r. zmniejszyła się liczba 
członków aż czterech funduszy, trzy odnotowały kilkunastoprocentowy wzrost liczby uczestników.

Polskie OFE należą do najbardziej rozwiniętych funduszy w  krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej mających systemy emerytalne z obowiązkową częścią kapitałową o zdefiniowanej 
składce. W porównaniu z takimi systemami emerytalnymi na świecie pod względem liczby człon-
ków większe od OFE są jedynie fundusze meksykańskie, podczas gdy w zakresie aktywów ustępują 
miejsca funduszom w Chile i Meksyku (wykres 4.5.13).

Koncentracja i konkurencja

Zmiany, które zachodziły w ostatnich czterech latach w sektorze funduszy emerytalnych pod 
względem liczby aktywnych podmiotów (fuzje i przejęcia w 2008 r.) oraz tempa gromadzenia 
i pomnażania składek odprowadzanych do OFE, nie wpłynęły istotnie na poziom koncentracji i kon-
kurencji wśród funduszy. Wskazują na to wskaźniki CR3 oraz HHI, które od lat mają zbliżone war-
tości (tabela 4.5.9). Mimo że w 2009 r. nie zmieniła się liczba działających OFE, zmniejszył się wskaź-
nik koncentracji HHI. Taką sytuację spowodowała znacznie większa dynamika wzrostu aktywów 
w dwóch funduszach średniej wielkości w porównaniu z największymi funduszami.

Tabela 4.5.9. Wskaźniki koncentracji na rynku OFE w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

CR3 (w %) 63,59 63,91 63,74 63,36

HHI 0,1588 0,1601 0,1602 0,1578

uwaga: wskaźnik HHI (Herfindahla-Hirschmana) dla aktywów netto jest równy sumie kwadratów udziałów poszczególnych funduszy 
w aktywach netto ogółem.

Źródło: uKNF.

Wykres 4.5.13. Rynek funduszy emerytalnych w wybranych krajach w 2009 r.

Źródło: FIAP.
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Mechanizmem, który powinien sprzyjać konkurencji w sektorze funduszy emerytalnych, jest 
możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami. W 2009 r. ponad 569 tys. osób dokonało 
transferu środków pomiędzy funduszami (451 tys. w 2008 r.). Oznacza to, że co 25 ubezpieczony 
zdecydował się na zmianę OFE.

W 2009 r. w drodze transferów najwięcej nowych członków pozyskał AXA OFE – 113,5 tys. 
osób, co przy uwzględnieniu osób, które rezygnowały z członkostwa w funduszu, oznaczało wzrost 
liczby członków o ponad 75 tys. osób. Dodatnie saldo transferów odnotowało również pięć innych 
funduszy. W pozostałych ośmiu funduszach liczba osób, które zrezygnowały z członkostwa, była 
większa niż liczba nowych członków pozyskanych w drodze transferów. Najwięcej osób zdecydo-
wało się na opuszczenie Aviva BZ WBK OFE (85,5 tys.) oraz ING OFE (74,7 tys.). Najgorsze saldo 
transferów odnotował Amplico OFE oraz Aviva BZ WBK OFE.

Wzrastająca w ostatnich latach liczba transferów dokonywanych między poszczególnymi OFE 
była wynikiem wzmożonej aktywności akwizytorów. Opłaty za zarządzanie pobierane od całości 
środków zgromadzonych przez uczestników powodują, że fundusze rywalizują między sobą nie 
tylko o osoby wkraczające na rynek pracy i  rozpoczynające odprowadzanie składek emerytal-
nych, ale także o osoby będące już członkami innego funduszu (rynek wtórny). Między innymi 
z tego powodu towarzystwa prowadziły coraz bardziej agresywną politykę akwizycyjną, nakiero-
waną szczególnie na tych, którzy już zgromadzili w OFE znaczne środki. Raport uKNF potwierdza, 
że w zakresie akwizycji do OFE występuje wiele nieprawidłowości71. Wśród nich wskazano m.in. 
brak należytej staranności przy zawieraniu umowy o członkostwo, oferowanie korzyści materialnych 
za przystąpienie do funduszu lub jego zmianę, wprowadzanie klientów OFE w błąd.

 Struktura portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych i ich 
wpływ na rynki finansowe

Wzrost cen instrumentów udziałowych na warszawskiej giełdzie w 2009 r. w znacznym stop-
niu wpłynął na strukturę portfeli inwestycyjnych OFE. Nadal przeważały w nich skarbowe papiery 
wartościowe oraz akcje spółek publicznych (wykres 4.5.14). W 2009 r. fundusze emerytalne zmniej-
szały swoje zaangażowanie w instrumenty dłużne; ich udział w portfelach inwestycyjnych OFE spadł 
z 73,5% na koniec 2008 r. do 66,8% na koniec 2009 r.

Klasą aktywów, która dominowała w portfelu inwestycyjnym funduszy emerytalnych, były 
krajowe skarbowe papiery dłużne. Wartość tych instrumentów zwiększyła się z 101,5 mld zł na 
koniec 2008 r. do 110,3 mld zł na koniec 2009 r. Jednocześnie udział papierów dłużnych emitowa-
nych przez Skarb Państwa w portfelach funduszy zmniejszył się z 73,5% na koniec 2008 r. do 61,6% 

71 Nieprawidłowości w akwizycji do otwartych funduszy emerytalnych, Warszawa 2010, uKNF, www.knf.gov.pl.

Wykres 4.5.14. Struktura portfela inwestycyjnego funduszy emerytalnych w Polsce w latach 
2006–2009

Źródło: uKNF.
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na koniec 2009 r., gdyż na skutek wzrostu cen akcji na GPW wzrosła wartość tych instrumentów 
w portfelach OFE. Główną rolę w portfelach krajowych obligacji skarbowych odgrywały obligacje 
skarbowe o stałym oprocentowaniu. Bony skarbowe stanowiły 0,25% wartości portfela inwestycyj-
nego OFE, a zatem ich wycena nie miała dużego znaczenia dla osiąganych wyników inwestycyjnych.

W analizowanym okresie nastąpiło wydłużenie duration portfela papierów dłużnych OFE 
z 3,45 roku na koniec 2008 r. do 3,79 roku na koniec 2009 r. (na koniec I półrocza 2009 r. wyniosło 
3,96 roku). Istotnie wzrosło bowiem zaangażowanie OFE w papiery dłużne o terminie zapadalności 
powyżej pięciu lat (z 39,4% portfela papierów dłużnych na koniec 2008 r. do 44,4% na koniec 
2009 r.). Zwiększeniu udziału tych papierów w portfelach OFE towarzyszył spadek zaangażowania 
w papiery dłużne o okresie wykupu od roku do pięciu lat, odpowiednio z 55,4% do 47,9%. Wartość 
15- i 30-letnich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu wzrosła o 3,7 mld zł. Spadek dura-
tion części dłużnej portfela OFE w II połowie 2009 r. wiązał się ze wzrostem zaangażowania w 2-let-
nie obligacje skarbowe na skutek zmiany struktury podaży obligacji skarbowych w tym okresie.

Wartość portfela akcyjnego funduszy emerytalnych zwiększyła się o 25,1 mld zł, z 29,5 mld zł 
na koniec 2008 r. do 54,6 mld zł na koniec 2009 r. Było to przede wszystkim rezultatem wzrostu 
cen akcji na głównym rynku GPW (stopa zwrotu dla indeksu WIG w 2009 r. wyniosła 46,85%). 
W analizowanym okresie fundusze emerytalne dokupiły akcje notowane na warszawskiej giełdzie 
o wartości 5,2 mld zł. Saldo kupna i sprzedaży było znacznie niższe niż w 2008 r. (9,2 mld zł), ale 
wyraźnie wyższe niż w 2007 r. (około 2 mld zł)72. Oznacza to, że fundusze emerytalne wykorzystały 
okres niskich cen akcji w  latach 2008–2009 do powiększania swoich portfeli inwestycyjnych. 
W rezultacie zwiększył się udział akcji znajdujących się w portfelach funduszy emerytalnych we free 
float GPW (tabela 4.5.10). utrzymująca się od lat tendencja do wzrostu udziału OFE zarówno we 
free float warszawskiej giełdy, jak i w jej kapitalizacji związana jest z ciągłym napływem środków 
do funduszy i wielkością emisji plasowanych na krajowym rynku akcji.

Na koniec 2009 r. akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 stanowiły 59% zagre-
gowanej wartości portfela akcyjnego OFE (65% rok wcześniej). Spadek udziału tych spółek spowo-
dowany był wysokimi stopami zwrotu, jakie można było zrealizować, inwestując w akcje wchodzące 
w  skład szerszego indeksu. Indeks WIG20 wzrósł w analizowanym okresie o 33,47%, indeks 
mWIG40 o 55,24%, a indeks sWIG80 o 61,85%73.

Na koniec 2009 r. udział akcji w portfelach inwestycyjnych poszczególnych funduszy zawierał 
się w przedziale 27,3–37,0%. Rozpiętość zaangażowania w akcje pomiędzy funduszami emerytal-
nymi zmniejszyła się zatem wyraźnie w porównaniu z 2008 r. (z 19,2 pkt proc. do 9,7 pkt proc.). 
Zróżnicowanie udziału akcji w portfelach poszczególnych OFE wynikało głównie z faktu, że jeden 
z funduszy konsekwentnie prowadził bardziej agresywną politykę inwestycyjną. Odejście od strate-
gii naśladownictwa przyczyniło się do tego, że fundusz ten w 2009 r. odnotował najwyższą stopę 
zwrotu w ujęciu rocznym (20,7%). W warunkach wzrostów cen akcji na GPW pozostałe fundusze 
zwiększyły swoje zaangażowanie w instrumenty udziałowe, co prowadziło do zmniejszenia wspo-
mnianej rozpiętości.

72 Wartości uwzględniają również certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych notowane na GPW.
73 Rocznik Giełdowy 2010, Warszawa 2010, GPW, s. 17, www.gpw.pl. 

Tabela 4.5.10. Zaangażowanie funduszy emerytalnych na polskim rynku finansowym 
w latach 2006–2009 (w %)

2006 2007 2008 2009

Udział w rynku bonów skarbowych 9,7 11,0 2,0 1,2

Udział w rynku obligacji skarbowych 21,4 23,2 27,3 26,8

Udział we free float GPW 20,8 22,0 28,0 30,4

Udział w kapitalizacji giełdy 8,6 8,7 9,0 11,9

uwaga: kapitalizacja oraz free float obejmują tylko spółki krajowe.

Źródło: obliczono na podstawie danych uKNF, MF, GPW.
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Poza krajowymi papierami skarbowymi i akcjami spółek notowanych na GPW fundusze eme-
rytalne inwestowały swoje aktywa w depozyty w bankach krajowych oraz w bankowe papiery war-
tościowe (1,8% portfela inwestycyjnego) i korporacyjne papiery dłużne (2,2%). W 2009 r. otwarte 
fundusze emerytalne zakupiły obligacje wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 
rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (tzw. obligacje infrastrukturalne). Na koniec 2009 r. w port-
felach OFE znajdowały się obligacje BGK o łącznej wartości 5,1 mld zł. Obligacje te są gwaranto-
wane przez Skarb Państwa i cechują się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Niewielkim zainteresowa-
niem funduszy cieszyły się inwestycje zagraniczne. udział tej kategorii lokat w portfelu inwestycyj-
nym wyniósł na koniec analizowanego okresu 0,7%, przy ustawowym limicie 5%74.

Wyniki inwestycyjne OFE a poziom podejmowanego ryzyka

Rok 2008 był najgorszym rokiem w historii funkcjonowania OFE pod względem osiąganych 
przez nie wyników inwestycyjnych. Wzrosty cen akcji na GPW zapoczątkowane pod koniec I kwar-
tału 2009 r. istotnie wpłynęły na zwiększenie się stóp zwrotu osiąganych przez fundusze emery-
talne. W 2009 r. rozpiętość wyników inwestycyjnych pomiędzy najlepszym a najgorszym funduszem 
wzrosła do ponad 8 pkt proc., z powodu odmiennej strategii inwestycyjnej jednego z funduszy. 
Jego zaangażowanie w akcje było znacznie większe niż konkurencji i na skutek wyraźnych wzrostów 
cen akcji na GPW jego wynik inwestycyjny był wyraźnie lepszy.

W 2009 r. dwukrotnie wyznaczono minimalną wymaganą stopę zwrotu (MWSZ) i średnią 
ważoną stopę zwrotu (SWSZ). W marcu 2009 r. po raz pierwszy w historii funkcjonowania OFE ofi-
cjalnie wyliczana MWSZ osiągnęła wartość ujemną. Dla okresu marzec 2006 – marzec 2009 r. SWSZ 
wyniosła -2,93%, a MWSZ -6,93%. Wyniki inwestycyjne poszczególnych OFE dla 3-letniego okresu 

74 ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.u. z 2004 r., nr 159, 
poz. 1667 z późn. zm).

Wykres 4.5.15. Aktywa netto i stopy zwrotu funduszy emerytalnych

Źródło: uKNF, GuS.
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Tabela 4.5.11. Stopy zwrotu uzyskane przez fundusze emerytalne w latach 2006–2009 (w %)

  2006 2007 2008 2009

Średnia roczna ważona stopa zwrotu 16,4 6,2 -14,3 13,7

Najlepszy OFE w danym roku 22,7 7,1 -11,9 20,7

Najgorszy OFE w danym roku 15,2 2,2 -17,9 12,5

Średnioroczna inflacja CPI 1,0 2,5 4,2 3,5

Źródło: uKNF, GuS.
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zawierały się w przedziale od -5,54% do -0,045%. W żadnym funduszu nie wystąpił jednak niedo-
bór. W okresie od 31 marca 2006 r. do 31 marca 2009 r. średnia stopa zwrotu z subportfela akcyj-
nego OFE wyniosła -37,86% i była wyższa niż zmiana indeksu WIG (-40,24%) oraz znacznie wyższa 
niż zmiana indeksu WIG20 (prawie -47,3%). W 3-letnim okresie średnia stopa zwrotu funduszy 
emerytalnych z subportfela papierów dłużnych była o 0,2 pkt proc. wyższa niż zmiana globalnego 
indeksu polskich obligacji skarbowych (FTSE Global Bond Index)75. W okresie od 29 września 
2006 r. do 30 września 2009 r. średnia ważona stopa zwrotu wyniosła 7,91%, a minimalna wyma-
gana stopa zwrotu 3,91%. Wszystkie fundusze osiągnęły stopy zwrotu wyższe od MWSZ. Różnica 
pomiędzy funduszami o najniższej i najwyższej stopie zwrotu wyniosła 5,0 pkt proc. Było to najniż-
sze w historii zróżnicowanie wyników inwestycyjnych osiągniętych przez otwarte fundusze emery-
talne w 3-letnim okresie.

Wzrosty cen akcji na GPW w 2009 r. wpłynęły na wyraźną poprawę relacji stóp zwrotu osią-
ganych przez fundusze emerytalne do ponoszonego przez nie ryzyka (wykres 4.5.16) oraz na 
wyraźny wzrost indeksów Sharpe’a wyznaczonych dla poszczególnych OFE (wykres 4.5.17). 
W 2009 r. wskaźniki Sharpe’a dla wszystkich podmiotów były dodatnie. Wysokie poziomy wskaź-
nika wynikały głównie z wysokich stóp zwrotu osiąganych przez fundusze oraz ich mniejszej niż 
w 2008 r. zmienności w poszczególnych miesiącach. Fundusz, który w 2008 r. charakteryzował się 
najniższą wartością indeksu Sharpe’a, w 2009 r. odnotował jego najwyższą wartość, co wynikało 

75 Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 31.03.2006 – 31.03.2009, Warszawa 
2009, uKNF, s. 22–25, www.knf.gov.pl.

Wykres 4.5.16. Stopy zwrotu i ryzyko inwestycyjne OFE w latach 2008–2009

Źródło: obliczono na podstawie danych uKNF.
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Wykres 4.5.17. Indeks Sharpe’a dla poszczególnych OFE w latach 2008–2009

Źródło: obliczono na podstawie danych uKNF.
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głównie ze zmian stóp zwrotu osiąganych przez ten podmiot. W 2008 r. fundusz ten odnotował 
bowiem najniższą stopę zwrotu spośród wszystkich OFE, natomiast w 2009 r. wartość jego jedno-
stek rozrachunkowych przyrastała najszybciej w sektorze.

Ewentualne zmiany w sektorze funduszy emerytalnych

Świadczenia emerytalne w postaci dożywotniej emerytury kapitałowej mają być wypłacane 
od stycznia 2014 r. W polskim porządku prawnym nie ma jednak przepisów regulujących działal-
ność zakładów emerytalnych – podmiotów, które będą uprawnione do wypłat emerytur kapitało-
wych ze środków zgromadzonych w OFE. Projekt ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapi-
tałowych, dotyczący organizacji, prowadzenia działalności, zasad lokowania aktywów i gospodarki 
finansowej tych podmiotów, został uchwalony przez Parlament 19 grudnia 2008 r., ale 12 stycznia 
2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Sejmu wniosek o ponowne rozpatrzenie 
tej sprawy76. W dniu 5 marca 2009 r. Sejm rozpatrzył ten wniosek i nie przyjął ponownie tej ustawy. 
Obowiązujące regulacje pozwalające na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych mogą funk-
cjonować w niezmienionym kształcie jedynie do końca 2013 r.77

W 2009 r. trwały prace nad przygotowaniem projektu założeń do projektu ustawy zmienia-
jącej ustawę o emeryturach kapitałowych i niektóre inne ustawy78. Zakładał on wyraźne zmiany 
w zakresie funkcjonowania systemu emerytalnego. Proponowano wprowadzenie możliwości jed-
norazowej wypłaty środków zgromadzonych w OFE przez osoby, które ukończą 65 lat (pod warun-
kiem, że kwota składek zaewidencjonowanych na prowadzonym przez ZuS koncie ubezpieczonego 
pozwala na wypłatę miesięcznej emerytury w wysokości co najmniej dwukrotności kwoty emery-
tury minimalnej). Kolejną propozycją zmian było zmniejszenie składki przekazywanej do OFE z 7,3% 
do 3% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne. Ponadto proponowano umożli-
wienie członkom OFE, którzy ukończą 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), przekazanie całości albo 
części zgromadzonych w OFE środków do funduszu emerytalnego wyodrębnionego w ramach FuS. 
Przekazane środki miałyby zostać zaewidencjonowane jako składka na ubezpieczenie społeczne 
i zgodnie z przygotowanymi założeniami nie podlegałyby dziedziczeniu. W opinii wielu ekonomi-
stów proponowane rozwiązania stanowią de facto dekompozycję zreformowanego w 1999 r. sys-
temu emerytalnego, przez rezygnację z dywersyfikacji źródeł wzrostu gromadzonych środków. Roz-
ważano także zwiększenie limitu inwestycji OFE w instrumenty udziałowe, wprowadzenie zakazu 
akwizycji do sektora emerytalnego oraz obniżenie opłaty od składki wraz z wydłużeniem stażu 
członkowskiego.

Niezależnie od oceny przedstawionych propozycji w najbliższych latach można spodziewać 
się istotnych zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych. Istnieje bowiem 
potrzeba stworzenia możliwości stosowania bezpiecznych strategii inwestycyjnych w formie fun-
duszy lub subfunduszy, charakteryzujących się wysokim udziałem obligacji. Stworzenie funduszy 
(subfunduszy) bezpiecznych i stopniowe przenoszenie do nich zgromadzonych środków miałoby 
zapewnić członkom OFE ochronę przed niekorzystnymi zmianami wartości ich oszczędności na kilka 
lat przed nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego. Wydaje się, że zmiany w funkcjonowaniu 
kapitałowej części systemu emerytalnego powinny dotyczyć także kwestii uzależnienia wysokości 
kapitału własnego towarzystwa od skali działalności OFE79, a także zwiększenia wysokości środków 
gromadzonych na rachunku podstawowym oraz dodatkowym Funduszu Gwarancyjnego. Obowią-
zujące regulacje prawne określające wymogi kapitałowe PTE nie uwzględniają bowiem znacznej 
dynamiki wzrostu środków, jakimi te podmioty zarządzają, i nie uzależniają wysokości kapitałów 
PTE od skali ich działalności80. Wskazane byłoby także wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi 

76 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).
77 Szerzej o regulacjach dotyczących okresowych i dożywotnich emerytur kapitałowych w: Rozwój systemu finan-
sowego w Polsce w 2008 r., Warszawa 2009, NBP, Ramka 4.5.1, s. 185.
78 Projekt Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach kapitałowych i niektóre inne ustawy z dnia 
6 stycznia 2010 r., www.mpips.gov.pl.
79 Komunikat z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie adekwatności kapitałowej PTE, Warszawa 2010, uKNF.
80 Art. 33 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych stanowi, że PTE ma obowiązek utrzy-
mywania kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż równowartość 2,5 mln euro.
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na potrzeby wyliczania wymogów kapitałowych koszty akwizycji pomniejszałyby kapitały własne 
PTE w momencie ich poniesienia, niezależnie od sposobu księgowania tych kosztów.

Nieprawidłowości obserwowane na rynku funduszy emerytalnych (skargi członków funduszy 
dotyczą m.in. stosowania nieuczciwych praktyk przez akwizytorów oraz wprowadzania w błąd 
klientów OFE) wskazują na potrzebę modyfikacji obecnego systemu akwizycji oraz intensyfikację 
działań organu nadzoru w odniesieniu do tego procesu w ramach istniejących już przepisów prawa. 
Sposób i standardy prowadzenia akwizycji w obowiązkowej części systemu emerytalnego są jed-
nym z elementów wpływających na zaufanie obywateli do powszechnych towarzystw emerytal-
nych. Ponadto ograniczona rola edukacyjna i mały obiektywizm akwizytorów nie uzasadniają pono-
szenia tak dużych kosztów na akwizycję przez niektóre PTE.

4.5.3. Pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne

Zreformowany system emerytalny umożliwia dobrowolne gromadzenie dodatkowych środ-
ków na cele emerytalne w pracowniczych programach emerytalnych (PPE) oraz na indywidualnych 
kontach emerytalnych (IKE). Na koniec 2009 r. 1,14 mln osób miało oszczędności w PPE lub na 
rachunkach IKE (tj. 7,1% pracujących81). Wartość środków zgromadzonych w PPE wyniosła na koniec 
2009 r. prawie 5 mld zł, o 38,5% więcej niż w 2008 r. Na indywidualnych kontach emerytalnych 
zgromadzono 2,2 mld zł, o 36,3% więcej niż w 2008 r. (wykres 4.5.18).

Średnia wartość aktywów przypadająca na jednego uczestnika PPE (15,2 tys. zł) była znacz-
nie wyższa od średniej wartości środków zgromadzonych na rachunkach IKE (2,7 tys. zł). Wynikało 
to z różnych zasad i okresów funkcjonowania obu form gromadzenia dodatkowych środków na cele 
emerytalne. Pracownicze programy emerytalne działają w Polsce już od 1999 r., podczas gdy roz-
wój IKE został zapoczątkowany dopiero w 2004 r. Ponadto składki gromadzone w ramach PPE są 
wpłacane głównie przez pracodawców (dobrowolne składki pracowników stanowiły około 2,7% 
wartości wpłat do PPE w 2009 r.), a wpływy z tego tytułu są bardziej regularne w porównaniu 
z dobrowolnymi wpłatami na indywidualne konta emerytalne.

Pracownicze programy emerytalne (PPE)

Na koniec grudnia 2009 r. pracowniczymi programami emerytalnymi objętych było 333,54 tys. 
osób (o 2,6% więcej niż w 2008 r.), a na rynku funkcjonowało 1099 PPE (o 21 więcej niż na koniec 
2008 r.), prowadzonych przez 1132 pracodawców. W 2009 r. zarejestrowanych zostało 49 nowych 
programów. W 2009 r. pracownicy dokonali wypłat transferowych do innego PPE o łącznej 
wartości 22,7 mln zł, a 5,2 tys. osób przeniosło środki o wartości 62,5 mln zł z pracowniczych 

81 Liczba osób pracujących, aktywnych zawodowo wynosiła na koniec IV kwartału 2009 r. 16,03 mln. Aktywność 
ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2009 r., Warszawa 2010, GuS, s. 33.

Wykres 4.5.18. Liczba uczestników i środki zgromadzone w PPE i IKE w latach 2006–2009

Źródło: uKNF.
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programów emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Ponadto w sektorze PPE dokonywane 
były zmiany podmiotów zarządzających środkami zgromadzonymi w pracowniczych programach 
emerytalnych, pomimo braku w obowiązujących aktach prawnych jednoznacznych regulacji doty-
czących tego procesu.

W 2009 r. najpopularniejszą formą funkcjonowania PPE (zarówno pod względem wartości 
zgromadzonych środków, jak i liczby uczestników) była umowa o wnoszenie przez pracodawcę 
składek pracowników do funduszu inwestycyjnego (wykres 4.5.19). Na koniec 2009 r. w tej for-
mie funkcjonowało w Polsce 267 PPE; zgromadziły one aktywa o wartości 2,2 mld zł. W formie 
umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym funk-
cjonowały 802 programy, które na koniec 2009 r. zarządzały aktywami o wartości 1,4 mld zł. 
W formie pracowniczego funduszu emerytalnego funkcjonowało 30 programów, w których 
zgromadzono aktywa o wartości 1,3 mld zł (1,03 mld zł w 2008 r.). Struktura portfela inwesty-
cyjnego pracowniczych funduszy emerytalnych zależała od ustalonych w ich statutach zasad 
polityki inwestycyjnej oraz od przepisów prawa. Pracownicze fundusze emerytalne inwestowały 
głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz obligacje skarbowe (wykres 
4.5.20). Wyraźna przewaga jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w zagregowanej 
strukturze portfela inwestycyjnego pracowniczych funduszy emerytalnych wynikała z tego, że 
jeden z pracowniczych funduszy emerytalnych inwestował większość swoich środków w jed-
nostki uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, utworzonego na 
potrzeby programu emerytalnego zarządzanego przez ten fundusz. W 2009 r. żaden PPE nie był 
prowadzony w formie zarządzania zagranicznego.

Wykres 4.5.20. Struktura portfela inwestycyjnego pracowniczych funduszy emerytalnych 
w latach 2006–2009

Źródło: uKNF.
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Wzrost cen akcji na warszawskiej giełdzie w 2009 r. i związana z tym poprawa wyników inwe-
stycyjnych podmiotów, które zarządzają środkami zgromadzonymi w PPE, przyczyniły się do wzro-
stu aktywów pracowniczych programów emerytalnych. Ich wartość na koniec 2009 r. wyniosła bli-
sko 5 mld zł, a zatem zwiększyła się prawie o 40% w porównaniu z 2008 r. Największy wzrost 
odnotowały aktywa PPE zarządzane przez fundusze inwestycyjne (o 658 mln zł)82.

Indywidualne konta emerytalne (IKE)

Na koniec 2009 r. przyszli emeryci mieli w instytucjach finansowych (bankach, zakładach ubez-
pieczeń, funduszach inwestycyjnych i podmiotach prowadzących działalność maklerską) 809,2 tys. 
rachunków IKE. W 2009 r. liczba rachunków zamykanych w związku z dokonaniem wypłaty, wypłaty 
transferowej i zwrotu była wyższa od liczby nowo otwieranych kont o 45,7 tys. Największy spadek 
liczby obsługiwanych IKE odnotowano w  bankach (o 12,2%) oraz w  zakładach ubezpieczeń 
(o 6,4%). Zmniejszyła się także liczba kont w funduszach inwestycyjnych (o 0,7%). Jedynie podmioty 
prowadzące działalność maklerską odnotowały wzrost liczby prowadzonych rachunków IKE 
(o 17,5%). Posiadaczami rachunków IKE były przede wszystkim osoby w wieku 51–60 lat. W 2009 r. 
zaledwie 10,5% rachunków należało do osób poniżej 30. roku życia (12% w 2008 r.). Wskaźnik 
liczby IKE, na które dokonywano wpłat, do liczby IKE ogółem wyniósł 33,9%.

Pomimo wyraźnego zmniejszenia się liczby prowadzonych rachunków IKE wartość zgroma-
dzonych na nich środków wzrosła do 2,2 mld zł na koniec 2009 r. Największy wzrost aktywów na 
rachunkach IKE odnotowały podmioty prowadzące działalność maklerską (57,5%) oraz fundusze 
inwestycyjne (41,9%). Do wzrostu oszczędności zgromadzonych na IKE przyczynił się wzrost cen 
akcji na GPW oraz napływ nowych składek. W 2009 r. posiadacze rachunków IKE w 2009 r. zasilili 
swoje konta kwotą 506,9 mln zł (479,5 mln zł w 2008 r.). Napływ nowych składek przy jednocze-
snym zmniejszeniu liczby prowadzonych kont doprowadził do wzrostu przeciętnej wpłaty dokona-
nej na rachunek IKE do 1850 zł (o 259 zł więcej niż w 2008 r.).

W 2009 r. liczba rachunków, z których dokonano zwrotu środków (pomniejszonych o należny 
podatek od zysków kapitałowych), wyniosła 28,5 tys. Najwięcej zwrotów z IKE dokonywano w zakła-
dach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych83, co było konsekwencją osiągnięcia przez te podmioty 
ujemnych wyników inwestycyjnych w 2008 r. na skutek spadku cen akcji na warszawskiej giełdzie.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. limit 
wpłat na IKE w 2009 r. wyniósł 9579 zł84. Wszystkie podmioty, w których może być założony rachu-
nek IKE, odnotowały wzrost średniej kwoty przekazywanej na te konta. Najwyższą wartość średniej 

82 Pracownicze programy emerytalne w 2009 r., Warszawa 2010, uKNF, s. 3–6.
83 Informacja o rynku indywidualnych kont emerytalnych (IKE) na koniec 2009 r., Warszawa 2010, uKNF, s. 3–11.
84 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto eme-
rytalne w 2009 r. (MP z 2008 r. nr 97, poz. 848). 

Wykres 4.5.21. Struktura IKE według podmiotów prowadzących konta w latach 2008–2009

Źródło: uKNF.
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wpłaty na IKE odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską (8388 zł), najniższą 
– w zakładach ubezpieczeń (1435 zł).

W dniu 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o indywidualnych kontach 
emerytalnych85, zgodnie z którą środki z IKE mogą być wypłacane w ratach osobom, które nabyły 
uprawnienia emerytalne lub ukończyły 60 lat. Wprowadzono również możliwość częściowego 
zwrotu środków w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzeniu IKE przez jedną ze stron. 
Dotychczas obowiązujące przepisy dopuszczały jedynie możliwość zwrotu całości środków 
(pomniejszonych o należny podatek od zysków kapitałowych) i likwidację konta. Wprowadzone 
rozwiązania miały na celu zwiększenie zainteresowania dodatkowymi formami oszczędzania na cele 
emerytalne przez uelastycznienie mechanizmów funkcjonujących w ramach IKE. Wydaje się jednak, 
że dla rozwoju rynku indywidualnych kont emerytalnych warto rozważyć zastosowanie innych 
zachęt do oszczędzania w ramach IKE (np. ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych od 
kwoty wpłaconej na rachunek) oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych mających 
na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat funkcjonowania nowego systemu emerytal-
nego i zrozumienia potrzeby gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne.

4.6. Zakłady ubezpieczeń

Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w 2009 r. wpłynęło na wartość składki przypi-
sanej brutto86 (dalej nazywanej składką) zebranej przez zakłady ubezpieczeń. Wielkość rynku 
ubezpieczeń mierzona relacją składki do PKB spadła. W sektorze ubezpieczeń na życie nastąpił 
bowiem spadek składki, a w sektorze pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń mająt-
kowych (dalej nazywanych ubezpieczeniami majątkowymi) nastąpiło obniżenie tempa jej wzro-
stu. Pomimo tego wynik finansowy w obu działach ubezpieczeń łącznie był wyższy niż w 2008 r., 
a większość wskaźników techniczno-ubezpieczeniowych wskazywała na stabilną sytuację finan-
sową całego sektora.

4.6.1. Wielkość i struktura sektora ubezpieczeń

Składka przypisana brutto

Składka przypisana brutto dla całego sektora ubezpieczeń za 2009 r. wyniosła 51,3 mld zł 
(59,3 mld zł w 2008 r.). Spadek składki w całym sektorze wynikał ze zmniejszenia o 22,3% składki 
zebranej przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I) (wykres 4.6.1). Wpływ na to miała mniejsza 
sprzedaż ubezpieczeń na życie o charakterze oszczędnościowym ze składką jednorazową, a w szcze-
gólności ograniczenie sprzedaży produktów antypodatkowych – ubezpieczeń antypodatkowych 
i ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych87.

85 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).
86 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.
87 ubezpieczenia antypodatkowe mają podobną konstrukcję jak lokaty terminowe. Klient opłaca składkę (zazwyczaj 
jednorazową), a  po zakończeniu okresu umowy (lub w  przypadku śmierci ubezpieczonego) zakład wypłaca 
świadczenie równe sumie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest najczęściej równa wpłaconej składce, powiększonej 
o określoną procentowo kwotę. W produktach strukturyzowanych w formie ubezpieczeń na życie i dożycie zakład 
ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia sumy ubezpieczenia na koniec okresu umowy lub w przypadku śmierci 
ubezpieczonego w  okresie trwania umowy. Środki pochodzące ze składki ubezpieczeniowej są inwestowane 
w określone w umowie instrumenty finansowe (m.in. instrumenty pochodne), a wysokość sumy ubezpieczenia zależy 
od osiąganych wyników inwestycyjnych. Standardem w  takich umowach jest klauzula, że suma ubezpieczenia 
(wypłacana z chwilą wygaśnięcia umowy) nie może być niższa niż nominalnie wpłacona wartość składki. Wypłacone 
świadczenie (wypłacana suma ubezpieczenia) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.
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W sektorze ubezpieczeń majątkowych (dział II) zebrana składka była wyższa o 3,7% w porów-
naniu z 2008 r. i wyniosła 21,1 mld zł. Wyhamowanie dynamiki wzrostu składki w tym sektorze 
wynikało ze spadku składki w ubezpieczeniach autocasco (AC) oraz zmniejszenia tempa wzrostu 
składki w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych (OC), nadal sta-
nowiących największy segment tego rynku.

Wykres 4.6.1. Składka przypisana brutto i tempo jej wzrostu w latach 2006–2009

Źródło: uKNF.
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Wykres 4.6.2. Współczynnik penetracji w wybranych krajach w 2009 r.

Źródło: World insurance in 2009. Statistical appendix, „Sigma” nr 2/2010, www.swissre.com.
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Źródło: World insurance in 2009. Statistical appendix, „Sigma” nr 2/2010, www.swissre.com.
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Wielkość rynku ubezpieczeń w Polsce, mierzona relacją składki przypisanej brutto do PKB 
(współczynnik penetracji), spadła z 4,6% w 2008 r. do 3,8% w 2009 r. Współczynnik ten był 
o ponad połowę niższy od średniej w krajach uE (wykres 4.6.2).

Wspomniane tendencje w sektorze ubezpieczeń na życie spowodowały też zmniejszenie war-
tości składki w przeliczeniu na jednego mieszkańca (współczynnik ochrony ubezpieczeniowej) 
z 643 uSD w 2008 r. do 430 uSD w 2009 r. Pod tym względem rynek ubezpieczeń w Polsce był 
porównywalny z rynkami na Słowacji i Węgrzech, lecz znacznie mniejszy niż w większości krajów 
uE (wykres 4.6.3).

Liczba zakładów ubezpieczeń i ich struktura własnościowa

W Polsce działalność ubezpieczeniową mogą prowadzić zakłady ubezpieczeń w formie spółki 
akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, a  także 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 ubezpieczeniowych.

Według stanu na koniec 2009 r. działalność w Polsce prowadziły 64 zakłady ubezpieczeń (65 
na koniec 2008 r.), w tym 30 zakładów ubezpieczeń na życie oraz 33 zakłady ubezpieczeń mająt-
kowych i jeden zakład reasekuracji (tabela 4.6.1). W dniu 6 maja 2009 r. Komisja Nadzoru Finanso-
wego cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez AIG Polska Towa-
rzystwo ubezpieczeń SA. W związku z przeniesieniem wszystkich umów ubezpieczeń spółki AIG 
Polska na rzecz AIG Europe SA obsługę umów przejął oddział tego zakładu. Działalność w formie 
spółki akcyjnej prowadziło 55 zakładów, a dziewięć w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
(TuW), których udział w składce za 2009 r. wyniósł 1,4%. W 2009 r. działał także jeden oddział 
główny zagranicznego zakładu ubezpieczeń majątkowych. Ponadto produkty ubezpieczeniowe 
mogły być oferowane przez ponad 500 notyfikowanych w Polsce zakładów ubezpieczeń z państw 
członkowskich uE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Szacuje się, że składka 
zebrana przez te oddziały stanowi kilka procent składki zebranej przez zakłady ubezpieczeń działa-
jące na podstawie zezwolenia KNF.

Wykres 4.6.4. Struktura składki zakładów ubezpieczeń w Polsce według grup inwestorów 
w latach 2008–2009

Źródło: uKNF.
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Tabela 4.6.1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową w  Polsce 
w latach 2006–2009

  2006 2007 2008 2009

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 64 66 65 64

Dział I – ubezpieczenia na życie 31 32 30 30

Dział II – ubezpieczenia majątkowe 33 34 35 34

Źródło: uKNF.
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Największe znaczenie w sektorze ubezpieczeń miały zakłady zarejestrowane w Polsce i kon-
trolowane przez podmioty zagraniczne (w tym głównie zagraniczne grupy ubezpieczeniowe). 
udział tych zakładów mierzony wartością zebranej składki wyniósł w 2009 r. 52,1%, podczas gdy 
ich kapitały podstawowe stanowiły 79,0% kapitałów podstawowych całego sektora ubezpieczeń. 
Relatywnie wysoki udział w składce krajowych zakładów ubezpieczeń (47,9%) przy jednocześnie ich 
niskim udziale w kapitałach podstawowych (21%) był związany z działalnością PZu i PZu Życie 
(wykres 4.6.4). Spółki należące do grupy kapitałowej PZu miały łącznie kapitały podstawowe 
(akcyjne) w wysokości 0,381 mld zł (7% kapitałów podstawowych sektora), a ich udział w składce 
wynosił 34,5%.

Koncentracja i konkurencja w sektorze ubezpieczeń

W 2009 r. w dziale ubezpieczeń na życie zaobserwowano spadek wskaźnika Herfindahla-Hir-
schmana (HHI) oraz współczynników CR3 i CR5 obliczonych dla składki przypisanej brutto (tabela 
4.6.2). Przyczyną zmniejszenia koncentracji w tym sektorze był spadek udziału w rynku najwięk-
szych zakładów ubezpieczeń na życie, które specjalizowały się w sprzedaży ubezpieczeń antypo-
datkowych za pośrednictwem banków. W 2009 r. zmniejszył się udział w rynku największego 
zakładu ubezpieczeń (PZu Życie), jednak dzięki dużemu i stabilnemu portfelowi pracowniczych 
ubezpieczeń na życie (grupowych), oferowanych za pośrednictwem zakładów pracy, zakład ten 
utrzymał dominującą pozycję na rynku ubezpieczeń (wykres 4.6.5).

W sektorze ubezpieczeń majątkowych wskaźniki Herfindahla-Hirschmana, CR3 i CR5 także 
się obniżyły. Wynikało to głównie ze spadku udziału w rynku największych podmiotów (w tym PZu, 
Warty, Allianz, HDI Asekuracja) na rzecz innych zakładów (wykres 4.6.6). Pozycja rynkowa poszcze-
gólnych zakładów zależała głównie od sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym autocasco 

Tabela 4.6.2. Współczynniki koncentracji sektora ubezpieczeń w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE – DZIAŁ I

CR3 56,3% 51,7% 53,7% 50,3%

CR5 70,7% 65,5% 68,1% 64,8%

HHI 0,1689 0,1281 0,1526 0,1452

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH – DZIAŁ II

CR3 64,4% 62,1% 59,4% 56,2%

CR5 76,3% 74,3% 71,5% 67,8%

HHI 0,2456 0,2210 0,1959 0,1700

Źródło: uKNF.

Wykres 4.6.5. Udział wybranych zakładów ubezpieczeń na życie w składce przypisanej 
brutto w latach 2008–2009

Źródło: uKNF.
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(AC) i odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC). Pomimo wolniejszego 
tempa wzrostu składki niż średnia dla całego rynku dominującym zakładem był nadal PZu, który 
miał największy portfel ubezpieczeń komunikacyjnych. Silna konkurencja cenowa pomiędzy zakła-
dami w zakresie tych ubezpieczeń spowodowała, że na drugim miejscu pod względem udziału 
w rynku była Ergo Hestia, która po raz pierwszy zebrała składkę wyższą niż Warta.

4.6.2. Struktura składki

Zakłady ubezpieczeń na życie zebrały łącznie w 2009 r. 30,3 mld zł składki przypisanej brutto, 
czyli o 22,3% mniej niż w 2008 r. Spadek składki spowodowany był przede wszystkim istotnym 
ograniczeniem sprzedaży ubezpieczeń antypodatkowych i ubezpieczeniowych produktów struktu-
ryzowanych. Pod względem formalnym są to ubezpieczenia na życie i dożycie, a wypłaty świadczeń 
z ubezpieczeń na życie zwolnione są z podatku od dochodów kapitałowych. Ze względu na niskie 
marże, jakimi charakteryzowały się te ubezpieczenia, wiele zakładów ubezpieczeń wycofało się ze 
sprzedaży tych produktów. Spowodowało to obniżenie udziału składki dla ubezpieczeń na życie 
(grupa 1) w składce przypisanej brutto tego sektora. Jednocześnie wzrósł udział składki w przy-
padku ubezpieczeń z uFK (grupa 3) oraz ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych (grupa 5), które 
były oferowane jako uzupełnienie podstawowej oferty produktowej (np. grupowych ubezpieczeń 
pracowniczych). Składka z tytułu ubezpieczeń z uFK wzrosła z 6,3 mld zł w 2008 r. do 6,5 mld zł 
w 2009 r., na co mógł wpłynąć wzrost liczby umów zawartych z uFK w wyniku zmian cen akcji na 
GPW, zapoczątkowanych w I kwartale 2009 r. Składka z tytułu ubezpieczeń wypadkowych i cho-
robowych wzrosła z 4,1 mld zł do 4,3 mld zł.

Wykres 4.6.6. Udział wybranych zakładów ubezpieczeń majątkowych w składce przypisanej 
brutto w latach 2008–2009

Źródło: uKNF.
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Wykres 4.6.7. Struktura składki w sektorze ubezpieczeń na życie w latach 2006–2009
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W 2009  r. struktura składki w  ubezpieczeniach majątkowych nie zmieniła się istotnie 
w porównaniu z 2008 r. Największe znaczenie miały nadal ubezpieczenia komunikacyjne (AC i OC), 
choć ich udział w składce tego sektora obniżył się z 61,5% w 2008 r. do 58,3% w 2009 r. (wykres 
4.6.8). Składka przypisana brutto z  tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych spadła z 12,2 mld zł 
w 2008 r. do 12 mld zł w 2009 r. (w tym w przypadku ubezpieczeń AC z 5,2 mld zł do 4,9 mld zł). 
Było to wynikiem dużej konkurencji cenowej pomiędzy zakładami, zwłaszcza ze strony ubezpieczy-
cieli sprzedających polisy samochodowe przez Internet i telefon, która doprowadziła do zmniejsze-
nia stawek ubezpieczeniowych i w rezultacie składek. Kolejnym czynnikiem wpływającym na obni-
żenie składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych było zmniejszenie zakupu nowych samocho-
dów oraz wprowadzenie do oferty ubezpieczeń AC z ograniczonym zakresem ochrony ubezpiecze-
niowej (minicasco).

Z dniem 1 stycznia 2009 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych88, która zniosła opłaty na leczenie ofiar 
wypadków komunikacyjnych (w 2008 r. zakłady musiały co miesiąc odprowadzać do NFZ 12% skła-
dek OC na leczenie ofiar wypadków). Nie miało to jednak istotnego wpływu na ceny ubezpieczeń 
komunikacyjnych, ponieważ większość zakładów, przewidując taki scenariusz, nie podnosiła sta-
wek w 2008 r., a w kolejnym roku zdecydowana większość zakładów utrzymała je na niezmienio-
nym poziomie.

Drugą istotną klasą ubezpieczeń pod względem wysokości składki były ubezpieczenia 
ogniowo-kradzieżowe (zaliczane do grupy 8 i 9 działu II), których udział w składce sektora ubezpie-
czeń majątkowych w 2009 r. wzrósł do 18,0%. Wzrost ten wynikał ze zwiększenia liczby polis oraz 
wyższych sum ubezpieczenia obiektów przemysłowych i mieszkań.

W 2009 r. w składce sektora ubezpieczeń majątkowych nieznacznie wzrósł udział ubezpie-
czeń odpowiedzialności cywilnej (m.in. ubezpieczeń odpowiedzialności zawodowej, kontraktowej 
i OC rolników) oraz ubezpieczeń finansowych (m.in. ubezpieczeń kredytów). Wśród ubezpieczeń 
finansowych najpopularniejszym produktem były ubezpieczenia kredytów hipotecznych, obejmu-
jące ryzyko niespłacenia kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej (tzw. 
ubezpieczenia pomostowe), ubezpieczenia brakującego wkładu własnego, ubezpieczenia na wypa-
dek utraty pracy, pogorszenia stanu zdrowia oraz ubezpieczenia zabezpieczające banki przed spad-
kiem cen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów. Pomimo szerokiej 
oferty ubezpieczeń finansowych ubezpieczenia kredytów stanowią niewielki segment rynku, a ich 
udział w składce za 2009 r. wyniósł 2,2%.

88 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).

Wykres 4.6.8. Struktura składki ubezpieczeń majątkowych (bezpośrednich) w latach 2006–2009

Źródło: uKNF.
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udział ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych w składce sektora ubezpieczeń majątko-
wych (zaliczanych do grupy 1 i 2 działu II) nieznacznie obniżył się w 2009 r., do 7,2%. Było to praw-
dopodobnie wywołane spadkiem sprzedaży ubezpieczeń NW i NNW oferowanych w pakietach 
razem z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. W ramach ubezpieczeń zdrowotnych zakłady ubezpie-
czeń oferowały indywidualne ubezpieczenia szpitalne, gwarantujące opiekę ambulatoryjną oraz 
dostęp do najczęściej wykonywanych w Polsce zabiegów i operacji chirurgicznych, jednak ubezpie-
czenia te nadal stanowiły niewielki segment rynku.

4.6.3. Aktywa i portfel inwestycyjny zakładów ubezpieczeń

Struktura aktywów

Na koniec grudnia 2009 r. aktywa sektora ubezpieczeń ogółem osiągnęły wartość 139 mld 
zł (137,9 mld zł w 2008 r.) (wykres 4.6.9). Niski przyrost aktywów w sektorze ubezpieczeń na życie 
wynikał ze spadku wartości lokat, w tym lokat z tytułu ubezpieczeń antypodatkowych i produktów 
strukturyzowanych ze składką jednorazową. Są to ubezpieczenia krótkoterminowe (najczęściej 
roczne lub kilkuletnie), w przypadku których składka opłacana jest jednorazowo na początku 
umowy. Po upływie okresu ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wypłaca zgromadzone środki. 
W związku z tym ograniczenie sprzedaży tych ubezpieczeń powodowało spadek wartości związa-
nych z nimi lokat. Wzrosły natomiast aktywa funduszy ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń z uFK. 
Było to głównie rezultatem wzrostu cen akcji i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
w portfelach uFK, niezarządzanych bezpośrednio przez zakłady ubezpieczeń, a także – w mniej-
szym stopniu – napływu środków pochodzących ze składek (wykres 4.6.10A).

Wykres 4.6.9. Aktywa sektora ubezpieczeń i ich tempo wzrostu w latach 2006–2009

Źródło: uKNF.
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Wykres 4.6.10. Struktura aktywów zakładów ubezpieczeń w latach 2006–2009
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W 2009 r. na skutek spadku lokat zmniejszyły się aktywa zakładów ubezpieczeń majątko-
wych, a w ich strukturze dominowały lokaty przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych 
zobowiązań oraz lokaty na pokrycie funduszy własnych (wykres 4.6.10B). Spadek tych ostatnich 
lokat wynikał głównie z wypłaty przez PZu zaliczki w kwocie 12,75 mld zł na poczet dywidendy 
za rok 2009. W 2009 r. wzrosły wypłaty odszkodowań wynikające ze wzrostu liczby szkód komu-
nikacyjnych, szkód spowodowanych zalaniami mieszkań i obiektów przemysłowych oraz poje-
dynczych dużych wypłat odszkodowań z tytułu szkód w obiektach przemysłowych. Na skutek 
tego zmniejszyły się lokaty przeznaczone na pokrycie bieżących i  przyszłych zobowiązań. 
Aktywa niepracujące (należności i pozostałe aktywa) miały niewielki udział i stanowiły łącznie 
8,0% aktywów tego sektora.

Struktura portfela inwestycyjnego

Na koniec 2009 r. wartość portfela inwestycyjnego zakładów ubezpieczeń całego sektora 
ubezpieczeń wzrosła do  126,8 mld zł (w 2008 r. wyniosła 125,9 mld zł), a jego wartość i struk-
tura, zarówno dla działu I, jak i działu II, nie zmieniły się istotnie. Najważniejszym składnikiem 
portfela inwestycyjnego były obligacje, wśród których dominowały 10-letnie obligacje skarbowe 
o stałym oprocentowaniu (41% portfela obligacji) oraz 5-letnie obligacje skarbowe o stałym 
oprocentowaniu (25%)89.

W portfelu zakładów ubezpieczeń na życie (innych niż z uFK) dominowały obligacje (58,8% 
portfela) i lokaty terminowe (25,6%). Tylko w portfelu inwestycyjnym ubezpieczeń z uFK dominowały 
tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (wykres 4.6.11). Zmniejszenie udziału lokat termino-
wych w portfelu wynikało ze spadku liczby ubezpieczeń antypodatkowych. Dużą część tych lokat 
stanowiły lokaty terminowe w jednym lub kilku bankach. Często były to banki z tej samej grupy kapi-
tałowej. Dlatego też uKNF wydał komunikat90, głoszący, że w przypadku zakładów ubezpieczeń, 
których wskaźnik koncentracji lokat w poszczególnych bankach był stosunkowo wysoki, wskazane 
jest pozyskanie dodatkowego kapitału, zabezpieczającego te zakłady przed ryzykiem koncentracji.

Struktura portfela inwestycyjnego zakładów ubezpieczeń majątkowych nie zmieniła się istot-
nie. Ponieważ zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do dostosowania struktury terminowej lokat 
do struktury zobowiązań, większość portfela inwestycyjnego stanowiły papiery skarbowe i lokaty 
terminowe (wykres 4.6.11).

89 Rynek finansowy (Przegląd miesięczny 95/2010), Warszawa 2010, Ministerstwo Finansów, s. 28, www.mf.gov.pl.
90 Komunikat z dnia 11 września 2009 r. ze spotkania kierownictwa UKNF z przedstawicielami zarządów zakładów 
ubezpieczeń w Polsce, www.knf.gov.pl.

Wykres 4.6.11. Struktura portfela inwestycyjnego zakładów ubezpieczeń w latach 2008–2009

Źródło: uKNF.
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4.6.4. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń

Pomimo obniżenia składki w całym sektorze ubezpieczeń jego zysk netto wzrósł z 5,8 
mld zł w 2008 r. do 6,6 mld zł w 2009 r. W dziale ubezpieczeń na życie zysk wzrósł do 4 mld 
zł, natomiast zysk sektora ubezpieczeń majątkowych spadł do 2,6 mld zł (wykres 4.6.12). Na 
wyniki finansowe sektora ubezpieczeń największy wpływ miały wyniki grupy PZu. W 2009 r. 
zysk netto PZu Życie wyniósł 2,7 mld zł, a zysk PZu wyniósł 2,5 mld zł (z uwzględnieniem 
dywidendy wypłaconej przez PZu Życie w wysokości 1,4 mld zł) 91. Po wyeliminowaniu ze sta-
tystyk wyników grupy PZu zysk netto pozostałych zakładów ubezpieczeń na życie wyniósłby 
1,3 mld zł (1,1 mld zł w 2008 r.), a pozostałych zakładów ubezpieczeń majątkowych blisko – 
0,2 mld zł (0,3 w 2008 r.).

Do podstawowych przychodów zakładów ubezpieczeń należała składka zarobiona na udziale 
własnym92 oraz przychody z lokat netto93. W sektorze ubezpieczeń na życie dużą część portfela 
ubezpieczeń stanowiły ubezpieczenia antypodatkowe, w których składka oraz przychody z lokat 
przeznaczone były na wypłaty świadczeń. Produkty te charakteryzowały się małą marżą i tylko nie-
wielką część składki stanowił zysk ubezpieczyciela, a większość środków przeznaczana była na 
wypłatę świadczeń94. Wygasanie tych umów ubezpieczeń sprawiło, że w 2009 r. wysokość wypłat 
z tytułu świadczeń w tym sektorze wzrosła do 26,9 mld zł. Przychody z lokat netto dla sektora ubez-
pieczeń na życie wyniosły 8,1 mld zł, podczas gdy w 2008 r., w okresie spadków cen na rynkach 
finansowych, sektor ten poniósł stratę netto na działalności lokacyjnej równą 6,2 mld zł. Najwięk-
sze przychody przyniosły inwestycje w obligacje o stałym oprocentowaniu (2,2 mld zł) oraz inwe-
stycje w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych (3,8 mld zł). Tak 
wysokie zyski z działalności lokacyjnej sprawiły, że sektor ten, pomimo spadku składki zarobionej, 
wypracował zysk netto w wysokości 4,0 mld zł (wykres 4.6.13A).

W 2009  r. w  sektorze ubezpieczeń majątkowych struktura przychodów i  kosztów była 
podobna jak w roku poprzednim. Przychody z lokat wzrosły do 3,6 mld zł, z czego połowę stano-
wił zysk z portfela obligacji. Wyższe tempo wzrostu wypłat odszkodowań niż tempo wzrostu 
składki zarobionej oraz wzrost kosztów działalności netto, wywołane niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi, spowodowały jednak, że wynik finansowy netto tego sektora obniżył się z 3,3 mld 
zł w 2008 r. do 2,6 mld zł w 2009 r. (wykres 4.6.13B).

91 Ubezpieczenia 2009, Warszawa 2010, PIu, s. 100–101, www.piu.org.pl.
92 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.). 
93 Przychody z lokat po uwzględnieniu kosztów działalności lokacyjnej.
94 Wypłata świadczenia – wypłata sumy ubezpieczenia po zakończeniu okresu trwania umowy lub wypłata sumy 
ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania okresu umowy ubezpieczenia.

Wykres 4.6.12. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń w latach 2006–2009

Źródło: uKNF.
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4.6.5.  Adekwatność kapitałowa oraz wybrane wskaźniki techniczno- 
-ubezpieczeniowe

W 2009 r. zakłady ubezpieczeń działające w Polsce miały wystarczające środki na pokrycie 
zobowiązań i marginesu wypłacalności, a ich lokaty były wyższe niż zobowiązania wobec ubezpie-
czonych. Wskaźnik monitorowania działalności95 w dziale ubezpieczeń na życie wyniósł na koniec 
2009 r. 350%, a w dziale ubezpieczeń majątkowych 365%. Wskaźnik pokrycia rezerw96 ukształto-
wał się, odpowiednio, na poziomie 109% i 116%.

Według stanu na 30 czerwca 2009 r. jeden zakład ubezpieczeń wykazał niedobór aktywów 
na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (0,74% wartości rezerw techniczno-ubezpiecze-
niowych), a dwa zakłady ubezpieczeń wykazały niedobór środków własnych na pokrycie marginesu 
wypłacalności97. Dzięki podjętym działaniom naprawczym nie spowodowało to realnego zagroże-
nia interesów ubezpieczonych. Na koniec 2009 r. kapitały podstawowe zakładów ubezpieczeń 
wynosiły 5,4 mld zł. Wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce i podlegające polskiemu 
organowi nadzoru miały aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, a także wyka-
zały prawidłowe relacje finansowe w zakresie podstawowych wskaźników wypłacalności.

W 2009 r. Komisja Europejska zwróciła się do Komitetu Europejskich Nadzorów ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS) z prośbą o przeprowadzenie w 2010 r. piątego 
ilościowego badania wpływu (QIS5) rozwiązań zaproponowanych w nowej dyrektywie uE (Solvency 
II) na sytuację finansową oraz wypłacalność zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. W Polsce badanie 
to koordynuje urząd Komisji Nadzoru Finansowego. We wrześniu 2009 r. uKNF poinformował, że 
będzie rekomendował cykliczne przeprowadzanie testów warunków skrajnych (według opracowa-
nej przez siebie metodyki). Wyniki testów, wykonywanych bezpośrednio przez zakłady ubezpieczeń, 
będą przekazane organowi nadzoru. Dla zakładów podstawową korzyścią z tych badań ma być 
diagnoza występujących zagrożeń i usprawnienie zarządzania. Dodatkowym celem ma być ocena 
wypłacalności, adekwatności kapitałowej oraz adekwatności limitów alokacji aktywów zakładów 
ubezpieczeń w kontekście rozwiązań zaproponowanych w nowej dyrektywie uE (Solvency II).

W dniu 17 grudnia 2009 r. został opublikowany ostateczny tekst dyrektywy w sprawie podej-
mowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solovency II)98, zgodnie 
z którą będą ustalane m.in. nowe wymogi kapitałowe dla zakładów ubezpieczeń. Wprowadzenie 

95 Wskaźnik monitorowania działalności jest wyrażonym w procentach ilorazem środków własnych oraz marginesu 
wypłacalności (lub kapitału gwarancyjnego, jeżeli jest wyższy niż margines wypłacalności).
96 Wskaźnik pokrycia rezerw jest wyrażonym w procentach ilorazem aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubez-
pieczeniowych i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto. 
97 Raport o stanie sektora ubezpieczeń w I półroczu 2009 roku, Warszawa 2010, uKNF, s. 38, www.knf.gov.pl.
98 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.urz. L 335 z 2009 r.).

Wykres 4.6.13. Przychody i koszty zakładów ubezpieczeń w latach 2008–2009

Źródło: obliczono na podstawie danych uKNF.
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postanowień dyrektywy do krajowych porządków prawnych ma nastąpić do końca października 
2012 r., ale data ta może zostać przesunięta na 1 stycznia 2013 r., co ma sprzyjać łatwiejszemu 
przejściu do nowego systemu (od nowego roku obrachunkowego)99.

W 2009 r. udział reasekuratorów w ryzyku cedowanym przez zakłady ubezpieczeń na życie, 
mierzony wskaźnikiem zatrzymania składki100, wyniósł 96,5% (w 2008 r. 96,8%), a mierzony wskaź-
nikiem zatrzymania odszkodowań i świadczeń101 – 99,3%. Mały udział reasekuratorów w składce 
i odszkodowaniach wynikał głównie z dużego rozproszenia ryzyka w ubezpieczeniach na życie 
i relatywnie małych sum ubezpieczenia przypadających na poszczególne rodzaje ryzyka. Jedynie 
pojedyncze umowy ubezpieczeń, o relatywnie wysokich sumach ubezpieczenia, były obejmowane 
programami reasekuracji.

W sektorze ubezpieczeń majątkowych wskaźnik zatrzymania składki wyniósł 90,1%, a wskaź-
nik zatrzymania odszkodowań – 90,9% (wykres 4.6.14). Wartości tych wskaźników potwierdzają, 
że zakłady ubezpieczeń i reasekuratorzy mieli zbliżony udział w przychodach ze składek i kosztach 
związanych z wypłatą odszkodowań. Zakładom działającym w Polsce ochrony udzielały przede 
wszystkim podmioty zagraniczne. Wynikało to z konieczności geograficznego rozproszenia ryzyka, 
możliwości kapitałowych reasekuratorów krajowych, a także dostosowywania zakresu reasekuracji 
do warunków długoterminowych kontraktów reasekuracyjnych. Na polskim rynku ubezpieczeń 
działalność prowadził jeden krajowy zakład reasekuracji. Ochrony reasekuracyjnej udzielały też 
(w ograniczonym zakresie) krajowe zakłady ubezpieczeń.

Podstawowymi wskaźnikami monitorowania działalności ubezpieczeniowej są: współ-
czynnik szkodowości brutto i odpowiadający mu współczynnik szkodowości na udziale wła-
snym102. Ponieważ współczynnik szkodowości z  definicji nie uwzględnia wpływu zmian 
poziomu rezerw i przychodów z lokat uFK, lepszym miernikiem efektywności sektora ubezpie-
czeń na życie jest zmodyfikowany wskaźnik szkodowości103. Współczynnik ten w latach 2006–
2009 oscylował w przedziale 71,1–74,8%. Oznacza to, że większość zainwestowanych składek 
była przeznaczana na pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczeń, a nieco 

99 Informacje publikowane na stronie www.knf.gov.pl. 
100 Wskaźnik zatrzymania składki jest to iloraz składek na udziale własnym i wartości składek brutto.
101 Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń jest to stosunek odszkodowań i świadczeń na udziale własnym 
do odszkodowań i świadczeń brutto.
102 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).
103 Współczynnik szkodowości w dziale ubezpieczeń na życie, ustalony zgodnie z metodyką stosowaną w ubezpie-
czeniach majątkowych, nie uwzględnia istotnych kosztów związanych z tworzeniem rezerw ubezpieczeń na życie, 
a tym samym wpływu rezerw ubezpieczeń z uFK. Zmodyfikowany wskaźnik szkodowości różni się 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).

Wykres 4.6.14. Wskaźniki zatrzymania składki oraz wskaźnik zatrzymania odszkodowań 
i świadczeń dla zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 2006–2009

Źródło: uKNF.
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ponad 25% zebranej składki – na pokrycie kosztów akwizycji, kosztów działalności i zyski zakła-
dów ubezpieczeń na życie.

W 2009 r. w sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpił wyraźny wzrost współczynnika 
szkodowości brutto oraz współczynnika szkodowości na udziale własnym (wykres 4.6.15). Wzrost 
tych współczynników wynikał z większej liczby szkód w ubezpieczeniach samochodowych oraz 
w ubezpieczeniach mieszkań i obiektów przemysłowych, spowodowanej niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi. Wartości tego wskaźnika (brutto i na udziale własnym) potwierdzają, że 
udziały reasekuratorów w cedowanej składce i wypłaconych odszkodowaniach pozostają w takiej 
samej proporcji.

4.6.6. Struktura produktowa i kanały dystrybucji

Różnorodność oferty produktowej sprawiła, że zakłady ubezpieczeń korzystały z wielu kana-
łów dystrybucji dostosowanych do specyfiki oferowanych ubezpieczeń. Najważniejszymi z nich 
były: sprzedaż bezpośrednia, sieć agentów ubezpieczeniowych oraz pośrednictwo brokerów ubez-
pieczeniowych i banków. Zakłady sprzedawały również swoje produkty przez Internet i telefon. 
Wykorzystanie poszczególnych kanałów dystrybucji zależało od specyfiki oferty produktowej i poli-
tyki sprzedażowej prowadzonej przez zakłady ubezpieczeń. Grupowe pracownicze ubezpieczenia 
na życie, które miały istotny udział w rynku (wykres 4.6.16), sprzedawane były bezpośrednio przez 
pracowników zakładów ubezpieczeń lub pracowników zatrudnionych w zakładach pracy (wykres 
4.6.17). Wynikało to z ugruntowanych od lat zasad współpracy pomiędzy pracodawcami a zakła-
dami ubezpieczeń. ubezpieczenia związane z uFK, które wymagały dopasowania produktu do 
potrzeb indywidualnego klienta, były natomiast sprzedawane niemal wyłączne przez agentów. Spa-
dek zainteresowania ubezpieczeniami antypodatkowymi i produktami strukturyzowanymi, które 
oferowane były głównie za pośrednictwem banków, spowodował zmniejszenie udziału tego spo-
sobu dystrybucji w sprzedaży grupowych ubezpieczeń na życie oraz indywidualnych ubezpieczeń 
na życie. Grupa docelowa klientów oraz procedury i sposób zawierania umów ubezpieczeń na życie 
sprawiają, że w niewielkim stopniu były one sprzedawane za pośrednictwem brokerów. ubezpie-
czenia te w zasadzie nie były oferowane przez telefon i Internet.

W sektorze ubezpieczeń majątkowych produkty ubezpieczeniowe były sprzedawane 
głównie za pośrednictwem agentów i brokerów. Duże zakłady ubezpieczeń, z rozwiniętą sie-
cią placówek (np. PZu), korzystały także ze sprzedaży bezpośredniej. udział banków w sprze-
daży ubezpieczeń majątkowych był mały (3,4%). Pomimo szeroko prowadzonej kampanii 
reklamowej sprzedaż przez Internet i telefon stanowiła 2,2% składki zebranej w sektorze ubez-
pieczeń majątkowych.

Wykres 4.6.15. Współczynniki szkodowości w latach 2006–2009

Źródło: uKNF oraz obliczenia NBP na podstawie danych uKNF.
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ubezpieczenia samochodowe AC i OC nadal były sprzedawane głównie przez agentów ubez-
pieczeniowych lub pracowników zakładów ubezpieczeń. Ponadto duża liczba ubezpieczeń OC 
zawierana była w  pakiecie z  ubezpieczeniem AC i  ubezpieczeniami dodatkowymi NW, NNW 
i assistance. W związku z tym te kanały dystrybucji miały największy udział w pozyskaniu składki 
w sektorze ubezpieczeń majątkowych (wykres 4.6.17).

ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe kierowane były do klientów indywidualnych (ubezpie-
czenia mieszkań, małych i średnich przedsiębiorstw), a także instytucjonalnych (ubezpieczenia 
dużych obiektów przemysłowych). ubezpieczenia mieszkań oferowane były głównie przez agentów 
ubezpieczeniowych, natomiast w ubezpieczeniach obiektów przemysłowych specjalizowali się bro-
kerzy. Za pomocą wspomnianych kanałów dystrybucji pozyskano największą część składki z tytułu 
ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami (i całego sektora ubezpieczeń majątkowych).

Wykres 4.6.17. Kanały dystrybucji ubezpieczeń w latach 2008–2009
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Wykres 4.6.16. Struktura produktowa składki ubezpieczeń na życie w latach 2006–2009
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4.7. Podmioty prowadzące działalność maklerską

W Polsce funkcjonują trzy rodzaje instytucji prowadzących działalność maklerską (firm inwe-
stycyjnych): domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską (biura maklerskie i jednostki 
organizacyjne banków104) oraz zagraniczne podmioty oferujące usługi maklerskie (zagraniczne 
firmy inwestycyjne i  instytucje kredytowe). Te ostatnie działają na polskim rynku na podstawie 
zezwolenia udzielonego przez organ nadzoru z kraju, w którym mają siedzibę, po powiadomieniu 
przez niego KNF o zamiarze rozpoczęcia działalności przez ten podmiot w Polsce.

Na polskim rynku usług maklerskich występują podmioty oferujące kompleksowe usługi, jak 
też instytucje, których oferta jest wyspecjalizowana. W 2009 r. funkcjonowało dziewięć podmio-
tów, które mogły oferować pośrednictwo w zakresie realizacji zleceń na rynku wtórnym instrumen-
tów finansowych, usługę zarządzania aktywami oraz wiele innych usług. W wyraźnie wyodrębnia-
jącym się na polskim rynku segmencie usług zarządzania aktywami działały 24 podmioty. Dla 
10 z nich świadczenie tych usług było podstawowym zakresem działalności, 19 instytucji miało 
zezwolenie na wykonywanie usługi doradztwa inwestycyjnego, a 36 – na oferowanie papierów 
wartościowych na rynku pierwotnym.

4.7.1.  Warunki funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność maklerską 
na polskim rynku

Rozwój rynku usług maklerskich w Polsce zależy przede wszystkim od tendencji cenowych na 
polskim rynku akcji i innych instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na rynku zorga-
nizowanym, a także od związanego z nimi zainteresowania inwestowaniem na tym rynku. Na popyt 
na usługi świadczone przez podmioty prowadzące działalność maklerską duży wpływ ma także 
zainteresowanie emisjami akcji ze strony przedsiębiorstw (w Polsce organizacją emisji tych papierów 
wartościowych zajmują się głównie domy i biura maklerskie) oraz napływ środków do funduszy 
inwestycyjnych (podmioty te pośredniczą w sprzedaży jednostek uczestnictwa i z tego tytułu pobie-
rają znaczną część opłaty dystrybucyjnej).

W 2009 r. na krajowym rynku kapitałowym nadal odczuwalne były skutki globalnego kryzysu 
finansowego, jednak sytuacja stopniowo się poprawiała. Indeks WIG wzrósł o 46,85%, zwiększyła 
się wartość transakcji na głównym rynku akcji i praw do akcji (PDA). Odnotowano spadek liczby IPO 
na głównym rynku akcji GPW, przy jednoczesnym wzroście wartości nowych emisji akcji debiutują-
cych podmiotów. W 2009 r. nastąpił także wzrost zainteresowania inwestorów tytułami uczestnic-
twa funduszy inwestycyjnych. Podstawowe wskaźniki związane z funkcjonowaniem sektora pod-
miotów prowadzących działalność maklerską przedstawia tabela 4.7.1.

104 Przez biuro maklerskie rozumie się oddział banku prowadzącego działalność maklerską lub inną jednostkę 
działającą na zasadach oddziału, w ramach której bank prowadzi działalność maklerską, natomiast przez jednostkę 
organizacyjną banku rozumie się niebędącą biurem maklerskim wydzieloną jednostkę banku prowadzącą działalność 
maklerską jedynie w zakresie przyjmowania lub przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Tabela 4.7.1. Podstawowe wskaźniki związane z  funkcjonowaniem sektora podmiotów 
prowadzących działalność maklerską w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

Obroty na rynku akcji i PDA (rynek główny GPW, mld zł)1 169,35 239,74 165,66 175,94

Liczba IPO na rynkach organizowanych przez GPW2: rynek 
główny GPW/NewConnect 38 81/24 33/61 13/26

Wartość indeksu WIG (koniec roku, pkt) 50 411,82 55 648,54 27 228,64 39 985,99

Liczba podmiotów maklerskich3 47 53 58 59

Aktywa podmiotów maklerskich (mld zł) 10,80 11,80 8,60 9,90

1 Obroty sesyjne i pakietowe, netto.
2 Nieregulowany rynek akcji NewConnect funkcjonuje od 30 sierpnia 2007 r.
3 Liczba podmiotów maklerskich nie obejmuje oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych.

Źródło: GPW, KNF.
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Na koniec 2009 r. wśród 59 podmiotów prowadzących działalność maklerską było 46 domów 
maklerskich i 13 banków prowadzących działalność maklerską (siedem biur maklerskich i sześć jed-
nostek organizacyjnych banków). Domy maklerskie, których bezpośrednimi większościowymi akcjo-
nariuszami są banki, stanowiły 63% całego sektora domów maklerskich (wg wartości aktywów). 
W 2009 r. liczba rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników KDPW dla 
swoich klientów wyniosła 1 133 tys. (w 2008 r. – 1 029 tys.).

4.7.2. Działalność podmiotów maklerskich na rynku zorganizowanym

Podmioty maklerskie mogą prowadzić działalność na rynkach zorganizowanych prowadzo-
nych przez GPW (rynek główny, NewConnect, segment detaliczny rynku Catalyst) oraz BondSpot105 
(Treasury BondSpot Poland, Regulowany Rynek Pozagiełdowy, segment hurtowy rynku Catalyst). 
Na koniec 2009 r. transakcje na głównym rynku GPW mogło zawierać 46 podmiotów, na rynku 
NewConnect – 30, na platformach prowadzonych w ramach Catalyst – 46106, na rynku Treasury 
BondSpot Poland – 32, a na Regulowanym Rynku Pozagiełdowym – 16 podmiotów.

Główny rynek GPW

W analizowanym okresie działalność operacyjną na GPW prowadziło 45 podmiotów makler-
skich (tak jak w 2008 r.), w tym 19 zagranicznych (16 podmiotów mających status zdalnego członka 
GPW i trzy podmioty prowadzące działalność w formie oddziału).

W 2009 r. nastąpił niewielki spadek koncentracji na rynku akcji i PDA – udział pięciu najwięk-
szych podmiotów maklerskich w obrotach na tym rynku spadł do 50,4%, z 53,6% rok wcześniej 
(wykres 4.7.1). W 2009 r. najwięcej nowych spółek (trzy) na główny rynek GPW wprowadził unicre-
dit CAIB Poland. Po dwie spółki wprowadziły: DI BRE Banku, DM BOŚ oraz IDM.

udział zdalnych członków w obrotach na głównym rynku akcji i PDA nie zmienił się istotnie 
i wyniósł 8,3%. Na rynku kontraktów terminowych udział zdalnych członków w obrotach wzrósł do 
5,6% (z 4,7% w 2008 r.), a na rynku opcji do 6,1% (z 4,4% w 2008 r.). Ponadto dominującą pozycję 
(41,1% udziału) na rynku produktów strukturyzowanych osiągnął austriacki Raiffeisen Centrobank.

105 Do 18 września 2009 r. spółka funkcjonowała pod nazwą MTS-CeTO.
106 Stan na 13 stycznia 2010 r.

Wykres 4.7.1. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami oraz PDA na 
głównym rynku GPW w 2008 i 2009 r.

uwagi:

1. Dane obejmują: transakcje sesyjne, transakcje pakietowe, nabycie znacznych pakietów akcji (wezwania), publiczną ofertę sprzedaży 
oraz transakcje odkupu i odsprzedaży.

2. Grupa kapitałowa uniCredit (składająca się z  następujących podmiotów: uniCredit Bank AG, uniCredit CAIB AG, uniCredit CAIB 
Poland SA, DM Pekao, CDM Pekao) w 2009 r. miała 12,84% udziału w obrotach akcjami oraz PDA na głównym rynku GPW.

Źródło: GPW.
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Rynek NewConnect

Status członka rynku NewConnect na koniec 2009 r. miało 30 podmiotów prowadzących 
działalność maklerską (27 na koniec 2008 r.), w tym dwa zagraniczne. Na liście animatorów rynku 
NewConnect na koniec 2009  r. było 11 podmiotów prowadzących działalność maklerską 
(10 w 2008 r.). Na liście autoryzowanych doradców rynku New Connect, liczącej 82 podmioty, było 
13 firm inwestycyjnych107.

107 Stan na 31 stycznia 2010 r. Szerzej na temat roli animatorów rynku i autoryzowanych doradców rynku NewConnect 
w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., Warszawa 2008, NBP, rozdz. 3.

Wykres 4.7.2. Udział największych podmiotów maklerskich w  obrotach akcjami na rynku 
NewConnect w 2008 i 2009 r.

uwaga: CDM Pekao to dom maklerski banku Pekao SA, natomiast DM Pekao to biuro maklerskie tego banku.

Źródło: GPW.
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Tabela 4.7.2. Podmioty o największym udziale w obrotach brutto na głównym rynku GPW 
w 2009 r. (udział w rynku w %, obroty w mln zł i sztukach)

Akcje i PDA Obligacje Kontrakty terminowe

DM BH 12,8%
45 420,9 mln zł
DM BZ WBK 11,0%
39 076,6 mln zł
ING Securities 10,9%
38 801,6 mln zł

DM PKO BP 44,7%
1 320,3 mln zł
CDM Pekao 19,0%
559,4 mln zł
DM BZ WBK 5,5%
160,7 mln zł

DM BOŚ 22,9%
6 145 622 szt.
DI BRE Banku 15,7%
4 201 253 szt.
DM BZ WBK 12,5%
3 354 992 szt.

Certyfikaty inwestycyjne Produkty strukturyzowane Opcje

DI BRE Banku 23,2%
48,3 mln zł
DM BZ WBK 14,3%
29,8 mln zł
DM BOŚ 13,5%
28,1 mln zł

Raiffeisen Centrobank 41,1%
128,4 mln zł
DI BRE Banku 12,1%
37,9 mln zł
DM BOŚ 9,4%
29,3 mln zł

DI BRE Banku 33,4%
281 605 szt.
DM BZ WBK 14,4%
121 493 szt.
DM PKO BP 12,8%
107 634 szt.

uwagi:

1. Obroty policzono dla każdej strony transakcji (kupno i sprzedaż). W związku z tym prezentowane wielkości są dwa razy większe niż 
wielkość transakcji zawartych na tych rynkach.

2. Dla akcji i PDA dane obejmują: transakcje sesyjne, transakcje pakietowe, nabycie znacznych pakietów akcji (wezwania), publiczną ofertę 
sprzedaży oraz transakcje odkupu i odsprzedaży.

3. Dla obligacji, kontraktów terminowych, certyfikatów inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i opcji dane obejmują transakcje 
sesyjne i transakcje pakietowe.

Źródło: GPW.
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Rynek Catalyst

Rynek Catalyst, na którym notowane są nieskarbowe instrumenty dłużne, został uruchomiony 
przez GPW i BondSpot 30 września 2009 r. Rynek ten tworzą cztery platformy obrotu: dwie pro-
wadzone przez GPW (w formule rynku regulowanego i ASO), które składają się na segment deta-
liczny rynku Catalyst, oraz dwie prowadzone przez BondSpot (w formule rynku regulowanego 
i ASO), które stanowią jego segment hurtowy. We wrześniu 2009 r. uruchomione zostały platformy 
obrotu prowadzone w formule rynku regulowanego, natomiast 6 października 2009 r. ASO prowa-
dzony przez GPW. ASO Catalyst prowadzony przez BondSpot ma zostać uruchomiony w styczniu 
2010 r. W 2009 r. na rynku Catalyst notowane były obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne 
oraz listy zastawne. Obroty netto tymi obligacjami wyniosły 2,6 mld zł, a wartość transakcji listami 
zastawnymi – 0,02 mln zł, przy czym 97% całkowitego obrotu odbywało się na platformie prowa-
dzonej przez BondSpot (głównie transakcje pakietowe obligacjami).

Podmioty prowadzące działalność maklerską mogą występować na rynku Catalyst w charak-
terze uczestników, co pozwala im na dokonywanie transakcji wszystkimi notowanymi tam instru-
mentami na własny rachunek lub na rachunek klienta. uczestnikiem rynku Catalyst może zostać 
firma inwestycyjna, instytucja kredytowa lub inny podmiot, którego uczestnictwo jest dozwolone 
na podstawie przepisów regulujących funkcjonowanie rynków regulowanych i ASO prowadzonych 
przez GPW i BondSpot. Na liście uczestników rynków prowadzonych w ramach Catalyst było ponad 
40 podmiotów, jednak w 2009 r. działalność operacyjną prowadziła jedynie część z nich. Na plat-
formach prowadzonych przez GPW działało 18 podmiotów, a na rynku regulowanym prowadzonym 
przez BondSpot – 16. Rynek Catalyst charakteryzowała również wysoka koncentracja obrotów: na 
platformach prowadzonych przez GPW 93% obrotów obligacjami, a na platformach prowadzonych 
przez BondSpot 87% obrotów obligacjami było realizowanych za pośrednictwem czterech najak-
tywniejszych podmiotów108 (wykres 4.7.3).

Firmy inwestycyjne mogą również występować w segmencie ASO GPW rynku Catalyst jako 
autoryzowani doradcy. W przeciwieństwie do rynku NewConnect na rynku Catalyst spółki nie mają 
jednak obowiązku korzystania z usług takich podmiotów. Spośród 82 autoryzowanych doradców 
rynku NewConnect zezwolenie na pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy również na rynku 
Catalyst miało 48 podmiotów, w tym siedem firm inwestycyjnych109.

108 CDM Pekao oraz uniCredit CAIB Poland należą do jednej grupy kapitałowej. Ich łączny udział w obrotach na plat-
formach organizowanych przez GPW wyniósł w 2009 r. 60%.
109 Stan na 31 stycznia 2010 r.

Wykres 4.7.3. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach na rynku Catalyst 
w 2009 r.

uwaga: dane obejmują okres od 30 września do 31 grudnia 2009 r. W przypadku platform BondSpot dane dotyczą jedynie rynku regu-
lowanego. Na rynku regulowanym GPW notowane były obligacje korporacyjne i komunalne, na GPW ASO – obligacje korporacyjne, a na 
rynku regulowanym BondSpot – obligacje korporacyjne, obligacje komunalne i listy zastawne.

Źródło: GPW.
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4.7.3. Wyniki finansowe110

Trwająca od II połowy 2007 r. niekorzystna sytuacja na krajowym rynku kapitałowym nadal 
negatywnie oddziaływała na sytuację finansową biur i domów maklerskich. Mimo że od marca 
2009 r. ceny akcji na GPW wzrastały, obroty podmiotów prowadzących działalność maklerską nie 
zwiększyły się istotnie. Mniej spółek było również zainteresowanych pozyskiwaniem kapitału przez 
emisję akcji. Wynik finansowy brutto podmiotów maklerskich w 2009 r. wyniósł 1 076,9 mln zł i był 
o 9% niższy niż rok wcześniej (1 181,8 mln zł). W porównaniu z 2008 r. wzrosła natomiast rentow-
ność podmiotów prowadzących działalność maklerską (wykres 4.7.4).

W 2009 r. przychody z działalności maklerskiej spadły o 5% i wyniosły 1 461 mln zł. Najistotniejszy 
składnik przychodów z działalności maklerskiej, tj. prowizje pobierane od operacji papierami wartościo-
wymi na rynku wtórnym, zwiększyły się o 7,3% w porównaniu z 2008 r. Opłaty za zarządzanie pakietem 
papierów wartościowych na zlecenie spadły natomiast o 26%. Przychody z tytułu prowizji pobieranych 
w związku ze sprzedażą papierów wartościowych na rynku pierwotnym zmniejszyły się o 19%, a przy-
chody uzyskane z pośrednictwa w obrocie tytułami uczestnictwa tych funduszy o 18%. Spadkowi przy-
chodów towarzyszył niewielki wzrost kosztów działalności maklerskiej (w porównaniu z 2008 r. były one 
wyższe o 3% i wyniosły 1 144 mln zł). W 2009 r. podmioty maklerskie poniosły duże nakłady na techno-
logie informatyczne, co wiązało się z dostosowaniem aplikacji i procedur do wymogów wynikających 
z dyrektywy MiFID oraz wdrażanego przez KDPW nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego.

4.7.4. Rynek usług maklerskich w 2009 r.

W 2009 r. nadal rosło znaczenie dystrybucji usług maklerskich za pośrednictwem Internetu. 
Wartość transakcji realizowanych za pośrednictwem Internetu stanowiła prawie 70% obrotów gene-
rowanych przez inwestorów indywidualnych na głównym rynku akcji GPW (wykres 4.7.5). Na wyso-
kim poziomie utrzymywał się również udział rachunków internetowych w ogólnej liczbie rachunków 
papierów wartościowych prowadzonych przez podmioty maklerskie. W 2009 r. udział ten wyniósł 
45% (w 2008 r. 40%, w 2007 r. 30%, a w 2006 r. 21%.).

Dnia 21 października 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumen-
tami finansowymi111, która będzie miała duży wpływ na funkcjonowanie podmiotów prowadzących 
działalność maklerską. ustawa ta wprowadziła bowiem na polskim rynku postanowienia dyrektywy 

110 Dane za 2009 r. pochodzą z niezweryfikowanych sprawozdań finansowych biur i domów maklerskich. Nie obej-
mują również danych dotyczących dwóch domów maklerskich, których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy.
111 ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.u. z 2009 r., nr 165, poz. 1316). ustawa weszła w życie 21 października 2009 r. z wyjątkiem przepisów 
art. 46a, które wejdą w życie 7 kwietnia 2011 r.

Wykres 4.7.4. Zysk brutto oraz wskaźnik rentowności obrotu brutto biur i  domów 
maklerskich w latach 2002–2009

uwaga: wskaźnik rentowności obrotu brutto liczony jako stosunek wyniku finansowego brutto do przychodów z działalności.

Źródło: obliczono na podstawie danych KNF.
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o rynkach instrumentów finansowych (MiFID)112 oraz zapisy dyrektywy CRD113 w odniesieniu do 
domów maklerskich. Znowelizowana ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wraz rozporzą-
dzeniem wykonawczym dyrektywy MiFID114, którego postanowienia są bezpośrednio stosowane 
w krajach uE, stanowi podstawowy pakiet przepisów regulujących funkcjonowanie podmiotów 
świadczących usługi maklerskie na krajowym rynku.

W znowelizowanej ustawie o obrocie instrumentami finansowymi umieszczono ogólne 
zasady klasyfikowania klientów firmy inwestycyjnej jako klientów profesjonalnych lub detalicznych, 
a także podstawowe regulacje odnoszące się do adekwatności kapitałowej domów maklerskich. 
Szczegółowe zasady – dotyczące m.in. zaliczania klientów do różnych kategorii (klient detaliczny, 
klient profesjonalny, uprawniony kontrahent) i badania adekwatności oferowanych instrumentów 
do ich profilu ryzyka i wiedzy z zakresu finansów, sposobu realizacji zleceń, zapobiegania konflik-
towi interesów oraz przekazywania klientom sprawozdań o zawartych transakcjach – zostały okre-
ślone w rozporządzeniu w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych115. ustawa 
wprowadziła ponadto inne zmiany, niewynikające z dostosowania do postanowień dyrektywy 
MiFID. Zniesiony został m.in. obowiązek finansowego wydzielenia działalności maklerskiej prowa-
dzonej przez bank, natomiast pozostawiono obowiązek organizacyjnego wyodrębnienia tej dzia-
łalności z pozostałej działalności banku. Zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami nakaz 
finansowego wydzielenia działalności maklerskiej przez bank nie dotyczył tylko banków prowadzą-
cych działalność maklerską wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 
zbycia instrumentów finansowych (tzn. jednostek organizacyjnych banków).

112 Dyrektywa nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instru-
mentów finansowych (Dz.urz. L 145 z 2004 r., s. 1) oraz dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. 
wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 
na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.urz. L 241 z 2006 r., s. 26). Wprowadzenie postanowień MiFID do prawa krajowego 
powinno nastąpić do końca stycznia 2007 r., a dostosowanie do nowych regulacji przez instytucje rynku finansowego 
do 1 listopada 2007 r. Opóźnienie we wprowadzeniu postanowień dyrektywy MiFID wynikało m.in. ze skierowania 
przez Prezydenta ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do 
Trybunału Konstytucyjnego. Szerzej na ten temat w rozdz. 3.
113 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. L 177 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 instytucji kredytowych (Dz.urz. L 177 z 2006 r., s. 201).
114 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 zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finan-
sowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.urz. L 241 z 2006 r., s. 1).
115 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm 
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków 
powierniczych (Dz.u. z 2009 r., nr 204, poz. 1577). Rozporządzenie weszło w życie 17 grudnia 2009 r. Firmy inwesty-
cyjne powinny dostosować swoją działalność do przepisów tego rozporządzenia do 17 czerwca 2010 r.

Wykres 4.7.5. Udział obrotów realizowanych za pośrednictwem Internetu w  obrotach 
inwestorów indywidualnych na głównym rynku GPW w latach 2005–2009

Źródło: GPW.
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Wejście w życie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oprócz nałożenia 
na pomioty maklerskie wielu obowiązków, związanych m.in. z ochroną klientów indywidualnych, 
dostosowało również zasady ich funkcjonowania do reguł obowiązujących na rynku uE. Może to 
ułatwić podejmowanie działalności za granicą przez podmioty mające siedzibę na polskim rynku, 
jak też zwiększyć zainteresowanie polskim rynkiem kapitałowym ze strony podmiotów zagranicz-
nych. W 2009 r. nadal obserwowano bowiem duże zainteresowanie tym rynkiem ze strony zagra-
nicznych podmiotów świadczących usługi maklerskie, jednak w niewielkim stopniu prowadziło ono 
do rozpoczęcia działalności operacyjnej. W analizowanym okresie zamiar prowadzenia działalności 
maklerskiej na terytorium Polski bez otwierania oddziału zgłosiły 203 zagraniczne firmy inwesty-
cyjne i 23 instytucje kredytowe, a jedna zagraniczna firma inwestycyjna i jedna instytucja kredytowa 
zgłosiły zamiar prowadzenia działalności w formie oddziału.



5

Rynki finansowe

ROZWóJ SySTEMu FINANSOWEGO W POLSCE W 2009 R. 163

 
5

Rynki finansowe

5.1. Rynek pieniężny

5.1.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku pieniężnego

W 2009 r. sytuacja na krajowym rynku pieniężnym stopniowo się normalizowała, na co miało 
wpływ m.in. kontynuowanie działań podjętych przez NBP w ramach tzw. Pakietu zaufania. Mimo 
to aktywność uczestników poszczególnych segmentów rynku była niższa niż w poprzednich latach 
(tabela 5.1.1).

Najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku pieniężnego pozostał swap walutowy. 
Transakcje te były w znacznej mierze wykorzystywane przez nierezydentów do pozyskania złotych 
na inwestycje na krajowym rynku kapitałowym. Niskie limity kredytowe oraz preferowanie przez 
banki utrzymywania nadwyżek środków pieniężnych w NBP w formie depozytu na koniec dnia ogra-
niczały obroty na rynku lokat międzybankowych. Nadal zawierano prawie wyłącznie transakcje jed-
nodniowe. Podobnie jak w poprzednich latach na rynku transakcji warunkowych przeważały ope-
racje SBB/BSB z podmiotami niebankowymi. Międzybankowy rynek repo pozostał słabo rozwinięty.

Na koniec 2009 r. największym segmentem rynku krótkoterminowych papierów dłużnych był 
rynek bonów skarbowych. Obserwowana od II połowy 2009 r. poprawa sytuacji budżetu państwa 
wpłynęła na spadek zadłużenia z tytułu emisji tych instrumentów w porównaniu z 2008 r. W 2009 r. 
doszło do wyjątkowo wysokiego wzrostu płynności operacyjnej banków krajowych. W rezultacie 
NBP zwiększył skalę absorpcji środków pieniężnych z sektora bankowego, co zostało odzwiercie-
dlone przez silny wzrost zadłużenia z tytułu bonów pieniężnych.

W 2009 r. przedsiębiorstwa niefinansowe w znacznie mniejszym stopniu niż przed rokiem 
finansowały swoją bieżącą działalność w drodze emisji KPDP. Zadłużenie z tytułu emisji tych instru-
mentów wyniosło 6,2 mld zł, wobec 11,6 mld zł w roku poprzednim. Zadłużenie z tytułu krótko-
terminowych bankowych papierów dłużnych na koniec 2009 r. wyniosło natomiast 2,6 mld zł.

Tabela 5.1.1. Zadłużenie na koniec roku z  tytułu poszczególnych instrumentów rynku 
pieniężnego oraz wartość obrotów na rynku transakcji lokacyjnych w  latach 2006–2009 
(w mld zł)

  2006 2007 2008 2009

RYNEK INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH (ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU)

Bony skarbowe 25,8 22,6 50,4 47,5

Bony pieniężne 18,4 7,8 10,2 41,0

Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne 4,5 2,9 2,1 2,6

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 6,3 10,6 11,6 6,2

RYNEK TRANSAKCJI LOKACYJNYCH (ŚREDNIE DZIENNE OBROTY NETTO)

Lokaty niezabezpieczone (lokaty międzybankowe) 9,8 11,5 10,3 7,3

FX swap 14,2 12,5 11,7 9,4

Transakcje repo/SBB/BSB 8,4 9,0 8,8  8,1

uwaga: ze względu na korekty dane mogą różnić się od danych zaprezentowanych w poprzednich edycjach opracowania.

Źródło: NBP.
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5.1.2. Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych

5.1.2.1. Bony skarbowe

Wielkość rynku

W 2009 r. istotnie wzrosło znaczenie bonów skarbowych w finansowaniu zadłużenia Skarbu 
Państwa. Średnia wartość bonów skarbowych pozostających w obiegu wyniosła w 2009 r. 56,5 mld 
zł, podczas gdy w 2008 r. 29,3 mld zł (wykres 5.1.1). Skutki trwających od IV kwartału 2008 r. zabu-
rzeń w światowym systemie finansowym silnie wpływały na zachowania uczestników i rozwój rynku 
bonów skarbowych w 2009 r. Zarówno skala emisji, jak i wysokość zadłużenia z tytułu bonów skar-
bowych znacznie zmieniały się w poszczególnych miesiącach i były uwarunkowane sytuacją na ryn-
kach finansowych oraz bieżącymi potrzebami pożyczkowymi państwa.

utrzymująca się niepewność na krajowym rynku finansowym, duża zmienność cen instru-
mentów finansowych, kontynuacja znacznej deprecjacji złotego i związany z tym ograniczony popyt 
na obligacje skarbowe powodowały zwiększenie skali emisji bonów skarbowych w  I półroczu 
2009 r. i wzrost zadłużenia z tytułu tych instrumentów. Na zwiększenie emisji bonów skarbowych 
oddziaływały także obawy co do skali spowolnienia rozwoju gospodarczego w Polsce. W następ-
stwie światowego kryzysu finansowego następowało pogorszenie koniunktury i wzrost deficytu 
budżetowego. Wyjątkowo duża niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji budżetowej, wynika-
jąca m.in. z różnorodności ocen sytuacji gospodarczej, sprzyjała emisji papierów krótkotermino-
wych, gdyż znacznie utrudnione było wiarygodne planowanie potrzeb pożyczkowych państwa 
w dłuższym okresie.

Od II kwartału 2009 r. nastąpiła stabilizacja, a następnie poprawa sytuacji na rynkach finan-
sowych. Spadek awersji do ryzyka i stopniowe umacnianie się złotego przyczyniły się do wzrostu 
popytu na obligacje skarbowe i napływu inwestorów zagranicznych na ten rynek. Ponadto po okre-
sie obniżania się tempa wzrostu gospodarczego w Polsce od II kwartału 2009 r. zaczęło ono rosnąć. 
Stworzyło to przesłanki do bardziej realnego prognozowania potrzeb pożyczkowych budżetu pań-
stwa. W rezultacie w II połowie 2009 r. nastąpił stopniowy spadek emisji bonów skarbowych, 
a w listopadzie i grudniu Ministerstwo Finansów nie zorganizowało przetargów tych instrumentów 
(wykres 5.1.2).

Wzrost sprzedaży obligacji skarbowych i zwiększenie finansowania w międzynarodowych 
instytucjach finansowych umożliwiły w ostatnich miesiącach 2009 r. zmniejszenie zadłużenia Skarbu 
Państwa z tytułu bonów skarbowych. Na koniec 2009 r. wartość bonów skarbowych pozostających 
w obrocie wyniosła 47,5 mld zł i była o 2,9 mld zł niższa niż na koniec 2008 r. Jednocześnie udział 

Wykres 5.1.1. Bony skarbowe w obiegu w latach 2006–2009 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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tych instrumentów w krajowym zadłużeniu państwa z  tytułu emisji papierów dłużnych spadł 
z 12,0% na koniec 2008 r. do 10,3% (wykres 5.1.1). Tymczasem w krajach strefy euro, które doświad-
czały spadku PKB i znacznego wzrostu potrzeb pożyczkowych m.in. ze względu na programy 
pomocowe dla instytucji finansowych, udział krótkoterminowych papierów skarbowych w zadłu-
żeniu sektora central government z tytułu emisji papierów wartościowych nominowanych w euro 
wzrósł z 11,5% do 13,0%1.

Zmniejszenie w II połowie 2009 r. zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych 
wynikało także z ograniczania ryzyka refinansowania długu publicznego – potrzeby przeciwdziała-
nia nadmiernemu spiętrzeniu się wydatków z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych 
w poszczególnych miesiącach. W 2009 r. Ministerstwo Finansów po pięciu latach ponownie odku-
pywało bony skarbowe przed terminem ich zapadalności. Zorganizowano cztery przetargi odkupu 
tych instrumentów dłużnych (w sierpniu, wrześniu październiku i listopadzie), na których odkupiono 
łącznie bony o wartości 3,5 mld zł.

Rynek pierwotny

W ostatnich latach nie zaszły istotne zmiany w organizacji rynku pierwotnego bonów skar-
bowych. W 2009 r. liczba Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) zmniejszyła się 
z 15 do 11. Wśród nich było siedem banków krajowych, działający w Polsce oddział instytucji kre-
dytowej oraz trzy instytucje kredytowe z uE.

1 Obliczono na podstawie danych z miesięcznych biuletynów EBC, www.ecb.int.

Tabela 5.1.2. Struktura terminowa bonów skarbowych wyemitowanych w latach 2006–2009 
(w %, wg wartości bonów sprzedawanych na rynku pierwotnym)

Bony skarbowe 2006 2007 2008 2009

13-tygodniowe 0,7 5,9 21,4 0,0

26-tygodniowe 3,4 0,0 14,7 10,3

39-tygodniowe 0,0 2,6 3,8 0,9

52-tygodniowe 81,4 68,7 51,6 83,8

Inne 14,5 22,8 8,5 5,0

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0

Średni pierwotny okres do wykupu (w tygodniach) 44,0 38,9 35,1 48,3

uwaga: kategoria „Inne” obejmuje: w 2006 r. bony 3- i 5-tygodniowe, w 2007 r. bony 6-tygodniowe, w 2008 r. dwudniowe oraz 3- 
i 6-tygodniowe, w 2009 r. 25-, 28- i 49-tygodniowe.

Źródło: obliczono na podstawie danych MF.

Wykres 5.1.2. Miesięczna wartość emisji bonów skarbowych w  latach 2006–2009 na 
przetargach bonów skarbowych oraz miesięczne saldo budżetu państwa

Źródło: NBP, MF.
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Mimo znacznego wzrostu średniej wartości bonów skarbowych pozostających w obiegu ich 
sprzedaż na rynku pierwotnym była niższa niż w 2008 r. W 2009 r. Ministerstwo Finansów sprze-
dało bony skarbowe o wartości 55,6 mld zł (65,9 mld  w 2008 r.). Podstawową przyczyną tych 
odmiennych relacji była zmiana struktury terminowej emitowanych bonów. Po kilkuletnim obniża-
niu się udziału 52-tygodniowych bonów skarbowych w wartości emitowanych bonów skarbowych 
w 2009 r. Ministerstwo Finansów skoncentrowało się na emisji tych instrumentów, ograniczając lub 
nawet rezygnując z emisji bonów o innych terminach zapadalności (np. 13-tygodniowych). W rezul-
tacie wzrósł średni pierwotny okres do wykupu emitowanych bonów skarbowych (tabela 5.1.2).

W 2009 r. odnotowano dalszy wzrost popytu inwestorów na bony skarbowe w stosunku do ich 
podaży2. Relacja popytu zgłoszonego na te instrumenty do ich podaży wyniosła 2,79 (w 2008 r. 2,28) 
i była wyższa niż analogiczna relacja na przetargach obligacji. Wynikało to m.in. z utrzymującej się nie-
pewności na rynkach finansowych i związanego z nią preferowania inwestycji o krótkich terminach 
oraz finansowania części inwestycji w papiery skarbowe środkami pozyskanymi przez banki z NBP.

W 2009 r. wzrosła częstotliwość i liczba przetargów bonów skarbowych – zorganizowano 
42 przetargi (w 2008 r. – 31). Średnia wartość bonów skarbowych sprzedanych na przetargach 
w 2009 r. wyniosła 1 323,3 mln zł, podczas gdy w 2008 r. 2 125,6 mln zł.

2 Wskaźniki charakteryzujące relację popytu do podaży omówiono w podrozdziale dotyczącym obligacji skarbowych, 
w części poświęconej rynkowi pierwotnemu. 

Wykres 5.1.3. Krzywa dochodowości w Polsce w 2008 i 2009 r.

Źródło: Thomson Reuters.
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Wykres 5.1.4. Rentowność instrumentów rynku pieniężnego w latach 2006–2009

uwaga: oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dotyczy średniego oprocentowania nowych depo-
zytowych umów złotowych o pierwotnym terminie wykupu od sześciu miesięcy do jednego roku włącznie.

Źródło: NBP.
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Wspomniany wzrost średniorocznego zadłużenia z tytułu bonów skarbowych w 2009 r. był 
korzystny z punktu widzenia kosztów obsługi długu publicznego. Obniżki stóp procentowych roz-
poczęte przez NBP pod koniec 2008 r. doprowadziły do spadku rentowności bonów skarbowych 
na rynku pierwotnym. Jednocześnie zwiększyła się rentowność skarbowych papierów wartościo-
wych o dłuższym okresie do wykupu, m.in. ze względu na globalny wzrost awersji do ryzyka oraz 
dużą zmienność cen na rynkach finansowych.

W I połowie 2009 r. przez pewien okres rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych 
kształtowała się poniżej stawki 1y WIBOR. Stawka ta nie odzwierciedlała jednak kosztu finansowa-
nia na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych, gdyż ze względu na ograniczone limity 
kredytowe i niechęć do lokowania nadwyżek płynności w innych bankach de facto niemożliwe było 
pozyskanie środków na tym rynku na okres dłuższy niż 1–2 tygodnie. Silna konkurencja banków 
o depozyty sektora niefinansowego i dążenie do ograniczenia luki finansowania spowodowały, że 
przez znaczną część 2009 r. oprocentowanie nowych rocznych depozytów gospodarstw domo-
wych i przedsiębiorstw przewyższało rentowność bonów skarbowych.

Rynek wtórny

W 2009 r. nadal rosły obroty na rynku wtórnym bonów skarbowych. Średnia dzienna wartość 
transakcji była blisko dwukrotnie wyższa niż w 2008 r. Wzrost obrotów odnotowano zarówno 
w segmencie transakcji bezwarunkowych, jak i w segmencie transakcji warunkowych (tabela 5.1.3). 
Wskaźnik płynności dla rynku wtórnego bonów skarbowych wyniósł w 2009 r. 0,92, podczas gdy 
w 2008 r. 0,90 (dla transakcji bezwarunkowych wskaźniki te wyniosły odpowiednio: 0,29 i 0,24). 
Na poprawę płynności rynku bonów skarbowych w 2009 r. wpłynęły przede wszystkim dwa czyn-
niki: wzrost rozmiarów rynku, mierzony średnią wartością tych instrumentów pozostających 
w obiegu, oraz wydłużenie okresu do wykupu emitowanych bonów.

Wykres 5.1.5. Miesięczna wartość obrotów netto bonami skarbowymi w latach 2006–2009 
według rodzajów transakcji

uwaga: transakcje warunkowe były liczone pojedynczo, tj. według wartości wymiany początkowej.

Źródło: NBP.
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Tabela 5.1.3. Średnie dzienne obroty netto bonami skarbowymi w latach 2006–2009 (w mld zł)

2006 2007 2008 2009

Obroty netto, w tym: 1,06 0,40 1,24 2,45

 – transakcje bezwarunkowe 0,22 0,17 0,33 0,77

 – transakcje warunkowe 0,83 0,23 0,91 1,68

uwaga: średnie dzienne obroty obliczono, uwzględniając następujące liczby dni roboczych: 252 dni w 2006 i 2007 r., 254 w 2008 r. 
oraz 255 w 2009 r.

Źródło: NBP.
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Głównymi uczestnikami rynku wtórnego bonów skarbowych były banki krajowe. Wynika to 
m.in. z tego, że część bonów zakupionych przez DSPW na przetargach jest odsprzedawana innym 
inwestorom. udział transakcji między bankami a niebankowymi inwestorami krajowymi w obrotach 
netto na rynku bonów skarbowych wzrósł z 45,5% w 2008 r. do 55,3% w 2009 r.

Wzrost wartości bonów skarbowych w obiegu i związane z tym zwiększenie portfeli tych 
instrumentów w bankach krajowych rozszerzyły możliwości wykorzystywania ich jako zabezpiecze-
nia w transakcjach warunkowych. Jednocześnie niektóre banki zaangażowały znaczną część portfeli 
obligacji skarbowych w operacje zasilające przeprowadzone przez NBP i w związku z tym w opera-
cjach warunkowych musiały wykorzystywać inne instrumenty dłużne. W 2009 r. transakcje warun-
kowe stanowiły 68,6% obrotów netto na krajowym rynku bonów skarbowych. Wśród operacji 
warunkowych zabezpieczonych bonami skarbowymi dominowały, podobnie jak w poprzednich 
latach, transakcje sell-buy-back/buy-sell-back (SBB/BSB); stanowiły one około 93% wszystkich ope-
racji warunkowych.

Obrót wtórny bonami skarbowymi odbywa się przede wszystkim na nieregulowanym rynku 
OTC. Transakcje tymi instrumentami mogą być także zawierane na elektronicznej platformie 
Treasury BondSpot Poland (do 18 września 2009 r. MTS Poland). Podobnie jak w poprzednich latach 
transakcje na tej platformie były dokonywane sporadycznie. W 2009 r. zawarto 11 transakcji bonami 
skarbowymi o łącznej wartości 1,2 mld zł.

Inwestorzy

Podobnie jak w latach poprzednich najważniejszą grupą inwestorów na rynku bonów skar-
bowych były banki krajowe (wykres 5.1.6). Wartość bonów posiadanych przez te instytucje zmniej-
szyła się z 38,1 mld zł na koniec 2008 r. do 32,7 mld zł na koniec 2009 r. Ze względu na wspo-
mnianą politykę emisyjną Ministerstwa Finansów dane na koniec grudnia nie odzwierciedlają jednak 
dobrze zaangażowania banków krajowych na rynku bonów skarbowych w 2009 r. Średnia wartość 
bonów skarbowych w ich posiadaniu na koniec poszczególnych miesięcy znacznie bowiem wzrosła 
– z 17,6 mld zł w 2008 r. do 40,8 mld w 2009 r.

Wśród pozostałych kategorii inwestorów istotny wzrost portfela bonów skarbowych 
i  udziału w  strukturze nabywców odnotowały podmioty zagraniczne. Nierezydenci chętnie 
kupowali te instrumenty w I połowie 2009 r., a więc w okresie większej niepewności na rynkach 
finansowych i ograniczonej podaży obligacji skarbowych. W II połowie roku zmniejszyli swoje 
zaangażowanie w te instrumenty, ale było ono nadal wyższe niż w 2008 r. i na koniec 2009 r. 
wyniosło 3,3 mld zł.

Wykres 5.1.6. Struktura nabywców bonów skarbowych w  latach 2008–2009 (wg stanu 
zadłużenia na koniec okresów)

Źródło: NBP
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5.1.2.2. Bony pieniężne

Emisja bonów pieniężnych jest podstawową formą operacji otwartego rynku przeprowadza-
nych przez NBP. Wartość bonów pieniężnych oferowanych na przetargach zależy od prognozowa-
nej skali nadpłynności w krajowym systemie bankowym. Wykorzystując ten instrument, bank cen-
tralny absorbuje nadmiar płynności i w ten sposób kształtuje oprocentowanie krótkoterminowych 
lokat międzybankowych na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej ustalanej przez RPP.

Wielkość rynku

W 2009 r. nadpłynność sektora bankowego – mierzona saldem bonów pieniężnych w obiegu 
– sukcesywnie i istotnie wzrastała. Do zwiększenia płynności sektora bankowego przyczyniały się 
m.in. transakcje repo, stosowane nadal w ramach tzw. Pakietu zaufania (ramka 5.1.1). W ich wyniku 
nadpłynność sektora bankowego w 2009 r. wzrosła średniorocznie o 11,5 mld zł. Zwiększenie nad-
płynności operacyjnej banków wynikało także z działań NBP, który w celu przywrócenia sprawnego 
funkcjonowania rynku pieniężnego oraz ożywienia akcji kredytowej banków zasilił sektor bankowy 
w płynność długoterminową. W ramach operacji strukturalnych 22 stycznia 2009 r. NBP przepro-
wadził przedterminowy wykup 10-letnich obligacji NBP wyemitowanych w 2002 r.3 Łączna wartość 
wykupionych obligacji wraz z odsetkami (zasilających sektor bankowy w długoterminową płynność) 
wyniosła 8,2 mld zł. Ponadto na posiedzeniu w dniu 27 maja 2009 r. RPP podjęła decyzję o obni-
żeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 3,0%4. Zmiana ta miała zastosowanie do rezerwy 
obowiązkowej utrzymywanej od 30 czerwca 2009 r. i oznaczała uwolnienie w aktywach banków 
dodatkowych 3,3 mld zł. W II połowie roku znaczne, niespotykane wcześniej zwiększenie płynności 
sektora bankowego spowodowane było przede wszystkim skupem walut obcych przez NBP, pocho-
dzących z budżetu uE oraz rachunku walutowego Ministerstwa Finansów. W wyniku tych operacji 
nastąpiło zwiększenie środków złotowych banków komercyjnych w skali całego roku na łączną 
kwotę 47,1 mld zł. Do zmniejszenia płynności sektora bankowego prowadził natomiast przede 
wszystkim wzrost pieniądza gotówkowego w obiegu. W skali całego roku średni poziom pieniądza 
gotówkowego zwiększył się o 9,3 mld zł. Ponadto przeprowadzane w ramach tzw. Pakietu zaufa-
nia operacje fx swap, które zasilały banki w płynność walutową, ograniczyły płynność złotową śred-
nio o 1,1 mld zł5.

W wyniku wzrostu płynności sektora bankowego, wynikającego zarówno z wpływu czynni-
ków autonomicznych, jak i wspomnianych działań podjętych przez NBP, banki komercyjne zwięk-
szyły zakupy bonów pieniężnych emitowanych na cotygodniowych aukcjach. W ujęciu średniorocz-

3 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).
4 uchwała nr 9/2009 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stóp rezerwy 
obowiązkowej banków i wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej (Dz.urz. NBP z 2009 r., nr 10, poz. 11).
5 Szerzej na temat czynników kształtujących płynność systemu bankowego w 2009 r. w: Płynność sektora banko-
wego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, Warszawa 2010, NBP, s. 13–25. 

Wykres 5.1.7. Bony pieniężne w obiegu w latach 2006–2009 (wg stanu na koniec miesięcy)

Źródło: Rejestr Papierów Wartościowych NBP.
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nym wartość bonów pieniężnych w obiegu wyniosła 31,9 mld zł, co oznacza wzrost o 177,4% 
w stosunku do średniego poziomu w 2008 r. (11,5 mld zł) (wykres 5.1.7). Jednak wielkość emisji tych 
instrumentów w poszczególnych miesiącach 2009 r. była zróżnicowana. W I półroczu średnia war-
tość nominalna wyemitowanych bonów pieniężnych wyniosła 16,5 mld zł, natomiast w II połowie 
roku – 43,5 mld zł. Skala emisji bonów pieniężnych mogła być wyższa, ponieważ na wielu przetar-
gach popyt zgłoszony przez banki był mniejszy od podaży określonej na podstawie prognozy płyn-
ności sektora bankowego. Było to spowodowane preferowaniem przez banki lokowania środków 
w NBP w postaci depozytu na koniec dnia; w 2009 r. jego średni poziom wyniósł 2,5 mld zł, wobec 
1,4 mld zł w roku poprzednim.

Rynek pierwotny

Od 2005 r. NBP przeprowadza podstawowe operacje otwartego rynku, emitując bony pie-
niężne z 7-dniowym terminem zapadalności6. Od 1 stycznia 2006 r. w przetargach na bony pie-
niężne emitowane w ramach operacji podstawowych mogły uczestniczyć wszystkie banki działające 
w Polsce, które spełniały wymogi techniczne związane z przeprowadzaniem tych operacji, oraz 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny7. W operacjach dostrajających możliwość uczestnictwa wszystkich 
banków spełniających niezbędne wymogi techniczne wprowadzono natomiast od 7 listopada 
2008 r.8 Do tego czasu do udziału w przetargach na bony pieniężne emitowane w ramach operacji 
dostrajających uprawnieni byli wyłącznie Dealerzy Rynku Pieniężnego (DRP)9.

Rentowność bonów pieniężnych była równa obowiązującej stopie referencyjnej ustalanej 
przez RPP10. Przetargi bonów pieniężnych w ramach podstawowych operacji otwartego rynku 
odbywały się regularnie, w każdy piątek11.

Zgodnie z założeniami polityki pieniężnej w latach 2008–2009 bank centralny przeprowadzał 
operacje podstawowe, których skala umożliwia kształtowanie się stawki POLONIA w pobliżu stopy 
referencyjnej NBP12. W 2009 r. zmienność stawki POLONIA była znacznie wyższa niż w poprzednich 
latach (wykres 5.1.8). Średnie absolutne odchylenie tej stawki od stopy referencyjnej wyniosło 89 
pkt bazowych (po przeliczeniu stopy referencyjnej według bazy 365 dni w roku) i było wyższe od 
średniego absolutnego odchylenia w poprzednim roku o 57 pkt bazowych. Znaczny wzrost zmien-
ności stawki POLONIA wynikał z zachowań banków oraz zmian czynników kształtujących warunki 
płynnościowe w sektorze bankowym. Ze względu na wysoką awersję do ryzyka oraz niskie limity 
kredytowe banki zarządzały płynnością głównie za pomocą transakcji O/N. Ponadto prefe-
rowały utrzymywanie nadwyżek środków pieniężnych (cash hoarding), co powodowało nadpłyn-
ność w segmencie transakcji jednodniowych. W rezultacie oprocentowanie lokat O/N na rynku 
międzybankowym znacznie odbiegało od stopy referencyjnej NBP i niemal przez cały 2009 r. mie-
ściło się w korytarzu wyznaczonym przez stopę depozytową oraz referencyjną (wykres 5.1.9). Inne 
stawki referencyjne krótkoterminowych depozytów międzybankowych również wykazywały więk-
szą zmienność. Średnie absolutne odchylenie stawki SW WIBOR od stopy referencyjnej w 2009 r. 
wyniosło 23 pkt bazowe (po przeliczeniu stopy referencyjnej według bazy 365 dni) i było wyższe 
od średniego absolutnego odchylenia w poprzednim roku o 7 pkt bazowych.

6 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).
7 ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.u. z 2000 r., nr 9, poz. 
131 z późn. zm.) oraz uchwała nr 30/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. w sprawie emitowania bonów pie-
niężnych NBP (Dz.urz. NBP z 2003 r., nr 15, poz. 24). 
8 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 papie-
rów” (Dz.urz. NBP z 2008 r., nr 18, poz. 22).
9 Banki te są wybierane co roku w konkursie na podstawie jednolitych kryteriów Indeksu Aktywności Dealerskiej opra-
cowanego przez NBP.
10 uchwała nr 11/2007 Rady Polityki Pieniężnej zmieniająca uchwałę w sprawie zasad prowadzenia operacji otwar-
tego rynku (Dz.urz. NBP z 2007 r., nr 17, poz. 31).
11 Jeśli piątek był dniem ustawowo wolnym od pracy, to przetarg odbywał się w czwartek.
12 Założenia polityki pieniężnej na 2008 r., Warszawa 2007, NBP, s. 10–11 oraz Założenia polityki pieniężnej na 2009 r., 
Warszawa 2008, NBP, s. 15. 
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Podobnie jak w poprzednich latach popyt na bony pieniężne zgłaszany na przetargach 
przez banki był nierównomierny (wykres 5.1.10). Do połowy lutego 2009 r. NBP przeprowadzał 
przetargi bez puli, a więc akceptował wszystkie zgłoszone oferty. Taka forma przetargu została 
wprowadzona 17 października 2008 r. i miała na celu ułatwienie bankom zarządzanie wolnymi 
środkami w warunkach zaburzeń na krajowym rynku pieniężnym. Od 20 lutego 2009 r. ponow-
nie wprowadzono przetargi z pulą. Wartość oferowanych bonów pieniężnych była ustalana 

Wykres 5.1.8. Odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP w latach 2008–2009
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Wykres 5.1.9. Stawka POLONIA oraz stopy NBP: depozytowa, lombardowa i referencyjna 
w la tach 2008–2009
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Wykres 5.1.10. Wartość nominalna wyemitowanych bonów i  relacja popytu do podaży na 
rynku pierwotnym bonów pieniężnych NBP w latach 2008–2009
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w taki sposób, aby w bankach były utrzymywane dodatkowe środki, ponad poziom wymaganej 
rezerwy. Modyfikacja ta miała ograniczyć ryzyko wystąpienia krótkotrwałego braku płynności 
oraz zachęcić banki do zwiększenia aktywności na rynku lokat międzybankowych. W wyniku 
ograniczenia podaży bonów pieniężnych na rynku pozostawało więcej środków, ale rzadko były 
lokowane w innych bankach. Wspomniana strategia banku centralnego nie przyczyniła się istot-
nie do wzrostu obrotów na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych, ale ułatwiła 
Ministerstwu Finansów zarządzanie długiem publicznym, gdyż banki lokowały nadwyżki środ-
ków w bony skarbowe. Początkowo, po wprowadzeniu przetargów z pulą, popyt na bony pie-
niężne zgłaszany przez banki znacznie przekraczał oferowaną podaż. W kolejnych miesiącach, 
wraz ze stabilizacją sytuacji na światowych rynkach finansowych i na rynku międzybankowym 
w Polsce, podaż na przetargach na bony pieniężne określano w wysokości pozwalającej lepiej 
dostosować poziom środków utrzymywanych przez banki na rachunkach bieżących w NBP do 
wymaganego poziomu rezerwy obowiązkowej. W rezultacie od początku II połowy 2009 r. 
popyt na bony pieniężne oraz ich podaż były do siebie zbliżone.

Rynek wtórny

Podobnie jak w poprzednich latach obrót bonami pieniężnymi odbywał się na nieregulowa-
nym rynku międzybankowym OTC. Rynek wtórny bonów pieniężnych charakteryzuje się niską płyn-
nością, co wynika z funkcji tych instrumentów oraz ich krótkiego pierwotnego terminu do wykupu. 
W 2009 r., mimo silnego wzrostu średniego salda bonów pieniężnych w obiegu, nastąpił dalszy 
spadek aktywności banków na rynku wtórnym (wykres 5.1.11). Średnie dzienne obroty netto wynio-
sły 0,14 mld zł i były niższe o około 7% od obrotów w poprzednim roku (0,15 mld zł), a średnia 
dzienna liczba transakcji spadła z 3,6 do 2,3. Przeważały transakcje bezwarunkowe. udział operacji 
repo zabezpieczonych bonami pieniężnymi w obrotach netto na rynku tych instrumentów wyniósł 
około 1,5%.

5.1.2.3. Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne

Krajowy rynek krótkoterminowych bankowych papierów dłużnych (KBPD) obejmuje obligacje 
oraz bankowe papiery wartościowe (instrumenty emitowane na podstawie ustawy Prawo bankowe, 
nazywane także certyfikatami depozytowymi) o pierwotnym okresie wykupu do jednego roku, emi-
towane w Polsce przez banki. Podobnie jak w poprzednich latach na koniec 2009 r. całość zobo-
wiązań sektora bankowego z tytułu krótkoterminowych papierów dłużnych wynikała z emisji kie-
rowanych na rynek krajowy.

Wykres 5.1.11. Miesięczne obroty netto na rynku wtórnym bonów pieniężnych NBP w latach 
2006–2009

uwaga: prezentowane wartości obejmują zarówno transakcje bezwarunkowe, jak i  transakcje repo. W  przypadku transakcji repo 
uwzględniono wartości wymiany początkowej i końcowej.
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Wielkość rynku

Na koniec 2009 r. wartość KBPD pozostających w obiegu była nieznacznie wyższa niż na koniec 
2008 r. i wynosiła 2,6 mld zł (wykres 5.1.12). W ostatnich latach banki w Polsce w niewielkim stopniu 
finansowały się za pomocą emisji papierów dłużnych na rynku pieniężnym, o czym świadczy udział 
KBPD w zobowiązaniach sektora bankowego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wykres 
5.1.12). udział zobowiązań z tytułu emisji krótkoterminowych papierów wartościowych w pasywach 
sektora bankowego nieznacznie wzrósł: z 0,20% na koniec 2008 r. do 0,25% na koniec 2009 r.

W 2009 r. nastąpił znaczny spadek liczby emisji KBPD przeprowadzonych przez banki: z 355 
w 2008 r. do 124. Wartość nowych emisji zmniejszyła się z 10 mld zł w 2008 r. do 7,7 mld zł 
w 2009 r. Bankowe papiery wartościowe stanowiły pod względem wartości około 57% wszystkich 
emisji KBPD przeprowadzonych w 2009 r. Nowe emisje były często dokonywane w ramach jednego 
programu i następowały w dniu wykupu instrumentów z poprzedniej emisji. Były one głównie 
nominowane w złotych i charakteryzowały się stosunkowo niską wartością (średnia wartość poje-
dynczej emisji wyniosła 62,3 mln zł).

W 2009 r. w strukturze terminowej zadłużenia z tytułu KBPD (według pierwotnych terminów 
wykupu emisji) wzrósł udział papierów dłużnych o terminie zapadalności od jednego do trzech mie-
sięcy. Emisje tych papierów stanowiły około połowy wartości wszystkich KBPD wyemitowanych 
w 2009 r. Jednocześnie wyraźnie zmniejszył się udział papierów o dłuższych terminach zapadalno-
ści, od sześciu miesięcy do jednego roku (tabela 5.1.4).

Krótkoterminowe obligacje banków były nadal oferowane 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 sprzedaż.

Tabela 5.1.4. Struktura terminowa krajowego rynku KPDB w latach 2006–2009 według 
terminów pierwotnych, stan na koniec okresów (w %)

2006 2007 2008 2009

Do 1 miesiąca (włącznie) 15,4 8,9 9,7 0,0

Od 1 do 3 miesięcy (włącznie) 21,1 45,5 28,1 46,3

Od 3 do 6 miesięcy (włącznie) 23,1 12,8 24,8 30,0

Od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie) 40,4 32,7 37,4 23,7

Źródło: NBP.

Wykres 5.1.12. Zadłużenie banków z tytułu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych 
na rynek krajowy w latach 2006–2009, wg stanu na koniec okresów

uwaga: w zobowiązaniach banków krajowych z  tytułu emisji własnych papierów wartościowych nie zostały uwzględnione obligacje 
infrastrukturalne wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w 2009 r.

Źródło: NBP.
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W 2009 r. grupa emitentów krótkoterminowych papierów dłużnych banków nie zmieniła się 
istotnie. Dołączył do niej jeden bank, 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 niewielką 
bazą depozytową, banki samochodowe oraz jeden bank hipoteczny.

Rynek wtórny i inwestorzy

KBPD są przedmiotem obrotu na rynku nieregulowanym. NBP nie ma informacji o wartości 
transakcji, których przedmiotem były 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.

Struktura inwestorów na rynku KBPD jest zróżnicowana i zależy od formy prawnej tych instru-
mentów. Dominującymi inwestorami na rynku KBPD były banki, fundusze inwestycyjne oraz przed-
siębiorstwa, które traktują te instrumenty jako alternatywę dla krótkoterminowych lokat bankowych 
(wykres 5.1.13).

5.1.2.4. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

Krajowy rynek krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (KPDP) obejmuje 
instrumenty dłużne o pierwotnym terminie wykupu do jednego roku włącznie, emitowane przez 
przedsiębiorstwa niefinansowe, pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz pomocnicze 
instytucje finansowe13.

Wielkość rynku

W 2009 r. przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu niż przed rokiem finansowały swoją bie-
żącą działalność w drodze emisji KPDP. Całkowita wartość zadłużenia tych podmiotów gospodar-
czych z tytułu emisji KPDP wyniosła na koniec 2009 r. 6,2 mld zł i była o ponad 46% mniejsza niż 
na koniec 2008 r. (tabela 5.1.5). Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP w relacji 
do PKB wyniosła niespełna 0,5%. W strefie euro wskaźnik ten był wyższy i kształtował się na pozio-
mie około 1,9% (wykres 5.1.14). W analizowanym okresie przeprowadzono emisje KPDP o wartości 
86,9 mld zł (spadek o 0,6 mld zł w porównaniu z 2008 r.).

13 Przedstawione kategorie emitentów odpowiadają sektorowemu podziałowi gospodarki European System of 
Accounts 95. używane w dalszej części rozdziału pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje wspomniane trzy kategorie.

Wykres 5.1.13. Inwestorzy na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych banków w latach 
2007–2009, wg stanu na koniec okresów

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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Istotny wpływ na wyraźny spadek zadłużenia przy zbliżonym poziomie wartości nowych emi-
sji KPDP mogła mieć zmiana struktury terminowej emitowanych papierów wartościowych, będąca 
rezultatem zwiększonego zapotrzebowania przedsiębiorstw na bardziej elastyczne zarządzanie bie-
żącą płynnością finansową. W 2009 r. zmniejszał się bowiem udział instrumentów o terminie zapa-
dalności powyżej trzech miesięcy. Przedsiębiorstwa aktywniej zarządzały swoją płynnością za 
pomocą instrumentów o najkrótszych terminach zapadalności (dokonywały częstszych emisji). 
Oprócz wzrostu zapotrzebowania na większą płynność finansową, wynikającego ze spowolnienia 
gospodarczego, mogła na to wpłynąć bardziej konserwatywna polityka banków, które – chcąc 
ograniczać podejmowane przez siebie ryzyko kredytowe – wolały w ramach organizowanych pro-
gramów nabywać KPDP o najkrótszych terminach wykupu. Niższa wartość emisji w ostatnich mie-
siącach wiązała się natomiast ze stopniową poprawą płynności finansowej podmiotów gospodar-
czych, wyrażoną wzrostem wartości depozytów przedsiębiorstw w bankach.

W 2009 r. uruchomiono blisko 40 nowych programów emisji KPDP14 (w 2008 r. około 45), przy 
czym niektóre dotyczyły zarówno emisji krótkoterminowych instrumentów dłużnych, jak i obligacji 
długoterminowych. Średnia wartość pojedynczej emisji wyniosła 36,8 mln zł. Przeważały programy 
o niskich wartościach, tylko kilka przekroczyło poziom 1 mld zł. Programem o najwyższym limicie 
zadłużenia, wynoszącym 5 mld zł, był program emisji organizowany dla Polskiej Grupy Energetycznej.

Struktura rynku

Podobnie jak w poprzednich latach KPDP były najczęściej emitowane przez przedsiębiorstwa 
niefinansowe. Ich udział w wartości zadłużenia z tytułu tych instrumentów na koniec 2009 r. wyniósł 
85%. Sektor ten odpowiadał przy tym za 96% wartości wszystkich emisji zrealizowanych w 2009 r. 
Największe emisje były przeprowadzane przez spółki publiczne z sektorów: energetycznego, budow-
lanego i telekomunikacyjnego, oraz spółki z branży paliwowej. Wśród pozostałych instytucji finanso-
wych największe emisje były organizowane dla firm leasingowych. Rynek krótkoterminowych papierów 

14 Na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.

Wykres 5.1.14. Wartość zadłużenia z tytułu emisji KPDP w wybranych krajach europejskich 
i w Polsce oraz jego relacja do PKB w latach 2008–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych Statistical Data Warehause.
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Tabela 5.1.5. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z  tytułu emisji KPDP i wartość nowych 
emisji w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

Wartość zadłużenia (w mld zł) 6,3 10,6 11,6 6,2

Wartość nowych emisji (w mld zł) 54,3 65,3 87,5 86,9

Źródło: wartość zadłużenia i wartość nowych emisji oszacowano na podstawie danych NBP uzyskanych od banków DRP pełniących 
funkcję depozytariusza emisji.
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dłużnych charakteryzował się dużą koncentracją emitentów. Grupa trzech najaktywniejszych przedsię-
biorstw odpowiadała łącznie za około 25% wartości wszystkich emisji przeprowadzonych w 2009 r.

W strukturze terminowej KPDP wyemitowanych w 2009 r. największy udział miały instru-
menty o terminie zapadalności do jednego miesiąca; pod względem wartości stanowiły one 70% 
wszystkich nowych emisji. udział papierów dłużnych z terminem wykupu od jednego miesiąca do 
trzech miesięcy włącznie wyniósł 23%, a instrumentów wymagalnych w perspektywie dłuższej niż 
trzy miesiące – ponad 7%. Przedsiębiorstwa niefinansowe częściej niż grupa niebankowych insty-
tucji finansowych korzystały z emisji o najkrótszych terminach zapadalności. Około 96% wszystkich 
emisji było nominowanych w złotych. Pozostałe 4% KPDP było nominowane w euro.

Do organizatorów emisji KPDP należała grupa kilkunastu banków mających ugruntowaną 
pozycję w segmencie bankowości korporacyjnej. Oprócz funkcji organizatora pełniły one jednocze-
śnie funkcję depozytariusza i agenta płatniczego emisji. Rynek ten cechował się silną koncentracją. 
Na koniec 2009 r. na trzech największych organizatorów emisji przypadało blisko 70% wartości cał-
kowitego zadłużenia z tytułu KPDP (wykres 5.1.15). W znacznej mierze wpłynął na to wysoki udział 
pojedynczych przedsiębiorstw. Według wartości emisji przeprowadzonych w 2009 r. udział najbar-
dziej aktywnego banku w całym rynku wynosił 41%, co oznacza, że odpowiadał on za emisję KPDP 
o wartości blisko 35 mld zł.

Rynek wtórny i inwestorzy

Obrót KPDP odbywał się na rynku OTC, co wynikało z niepublicznego charakteru emisji tych 
instrumentów. Organizacją rynku wtórnego oraz rozliczaniem transakcji zajmowały się banki orga-
nizujące poszczególne emisje. Na podstawie informacji od uczestników rynku można stwierdzić, że 
płynność rynku tych papierów dłużnych była mała, gdyż ze względu na krótki czas do wykupu tych 
instrumentów inwestorzy najczęściej trzymali je do terminu zapadalności.

W strukturze nabywców KPDP największy udział miały przedsiębiorstwa (wykres 5.1.16). 
Wysoki udział przedsiębiorstw wynika z niepublicznego charakteru emisji i kierowania jej do pod-
miotów powiązanych w ramach jednej grupy kapitałowej. Zainteresowanie taką formą finansowa-
nia spółek zależnych przez podmioty dominujące wynikało w znacznej mierze z korzyści podatko-
wych, jakie niesie emisja KPDP. W przeciwieństwie do pożyczki pozyskanie środków w drodze emi-
sji KPDP nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Ważną 
grupą inwestorów wśród przedsiębiorstw były także podmioty lokujące bieżące nadwyżki finan-
sowe w te instrumenty, by uzyskać nieco wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż w przypadku depo-
zytów bankowych. Do wzrostu udziału przedsiębiorstw w strukturze nabywców KPDP w 2009 r. 
przyczynił się spadek zaangażowania banków na tym rynku. Ze względu na podwyższone ryzyko 
kredytowe banki rzadziej nabywały te instrumenty na własny rachunek.

Wykres 5.1.15. Udział poszczególnych banków w organizacji emisji KPDP w 2008 i 2009 r. (wg 
stanu zadłużenia na koniec okresów)

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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W 2009 r. obserwowano wzrost zaangażowania funduszy inwestycyjnych w KPDP (z 1,9% 
do 4,1%). Mogło to wynikać m.in. z dodatniego salda napływu środków do tych podmiotów oraz 
mniejszej awersji do ryzyka wykazywanej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zaangażo-
wanie pozostałych inwestorów instytucjonalnych (np. zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytal-
nych) na tym rynku było nadal niewielkie. Zakłady ubezpieczeń oraz fundusze emerytalne niechęt-
nie lokowały aktywa w te instrumenty z powodu zbyt krótkiego pierwotnego terminu wykupu KPDP 
w porównaniu z zaangażowaniem niezbędnym do przeprowadzenia analizy inwestycji i sytuacji 
finansowej emitenta oraz zbyt niskiej premii za ryzyko kredytowe uwzględnionej w cenie tych 
instrumentów.

5.1.3. Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym

Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym służy do bieżącego zarządzania płynnością finan-
sową, gdyż umożliwia jego uczestnikom lokowanie przejściowych nadwyżek lub pożyczanie braku-
jących środków. Ze względu na ryzyko kredytowe wśród transakcji lokacyjnych wyróżnia się lokaty 
niezabezpieczone oraz lokaty zabezpieczone walutami (fx swap) i papierami wartościowymi – ope-
racje warunkowe repo i sell-buy-back (SBB). Najważniejszymi uczestnikami rynku transakcji o cha-
rakterze lokacyjnym są banki krajowe, które każdego dnia roboczego pożyczają sobie wolne środki 
pieniężne. Na rynku międzybankowym dokonuje się wysokokwotowych pożyczek środków pienięż-
nych na okres od jednego dnia do jednego roku.

W 2009 r. struktura międzybankowego rynku transakcji lokacyjnych w Polsce nadal była zde-
cydowanie odmienna niż w strefie euro (wykres 5.1.17). Na rynku pieniężnym strefy euro banki 
wykorzystywały transakcje warunkowe – głównie repo15 – jako podstawowy instrument służący do 
zarządzania płynnością. Niewątpliwą zaletą tych transakcji jest ich zabezpieczenie, co powoduje, 
że w mniejszym stopniu obciążają one limity kredytowe nakładane na kontrahentów16. W 2009 r. 
w strefie euro obserwowano wzrost udziału transakcji typu repo w strukturze międzybankowych 
operacji lokacyjnych. W sytuacji utrzymywania się ograniczonego zaufania między uczestnikami 
rynku dużym zainteresowaniem cieszyły się transakcje repo rozliczane za pośrednictwem podmio-
tów pełniących funkcję centralnego kontrahenta (central counterparty – CCP). W takich operacjach 

15 Informacje o strukturze rynku pieniężnego w strefie euro na podstawie: Euro Money Market Survey 2009, Frankfurt 
2009, ECB, s. 5–15, 29. 
16 Kwota obciążenia limitu kredytowego z tytułu transakcji warunkowych stanowi około 10% wartości nominału 
transakcji, podczas gdy dla klasycznej lokaty międzybankowej jest to 100% nominału. Ekspozycja na ryzyko kredytowe 
w transakcjach repo i SBB zależy od wiarygodności emitenta papierów wartościowych będących zabezpieczeniem tych 
transakcji oraz od zmienności cen tych papierów.

Wykres 5.1.16. Nabywcy KPDP w 2008 i 2009 r. (według stanu zadłużenia na koniec okresów)

uwaga: dane za 2009 r. różnią się od danych z poprzedniej edycji tego opracowania, ponieważ w niniejszym raporcie wyodrębniono 
nowe kategorie nabywców KPDP: gospodarstwa domowe oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego zakwalifikowane uprzed-
nio do grupy pozostałych podmiotów.

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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ryzyko kredytowe, prawne i operacyjne jest ograniczone do minimum, gdyż po zawarciu transakcji 
jej kontrahentem dla każdej ze stron staje się (najczęściej w wyniku nowacji17) CCP, który m.in. na 
bieżąco wycenia, przyjmuje i uwalnia zabezpieczenia. W warunkach zaburzeń na rynku pieniężnym 
strefy euro odnotowano wyraźny wzrost udziału operacji repo rozliczanych za pośrednictwem CCP 
w wartości zawieranych transakcji warunkowych18. Podobnie jak w poprzednich latach na rynku 
fx swap strefy euro dominowały zabezpieczone pożyczki o terminach zapadalności od T/N19 do jed-
nego miesiąca. Z kolei na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych obroty były skoncen-
trowane głównie w segmencie transakcji O/N.

W Polsce – ze względu na uwarunkowania prawno-podatkowe, brak powszechnie akcepto-
wanej umowy ramowej, a także ułomności infrastruktury – rynek międzybankowych transakcji repo 
był słabo rozwinięty. Na krajowym rynku pieniężnym podstawowym instrumentem zarządzania 
płynnością były niezabezpieczone lokaty międzybankowe. Dla pewnej grupy jego uczestników 
lokaty niezabezpieczone stanowiły jedyny instrument zarządzania płynnością. Podobnie jak w stre-
fie euro najczęściej zawierano transakcje O/N, co wynikało zarówno z codziennych zmian płynności 
w systemie bankowym, jak i zmieniającego się zapotrzebowania na płynne środki poszczególnych 
banków. Ponadto czynnikami skłaniającym banki do przeprowadzania transakcji o najkrótszych ter-
minach zapadalności, które nabrały istotnego znaczenia w okresie zaburzeń na krajowym rynku 
pieniężnym, były: awersja do ryzyka kredytowego i preferowanie zapewnienia sobie elastyczności 
w zarządzaniu płynnością. Swapy walutowe były zawierane głównie z bankami zagranicznymi. Za 
pomocą tych transakcji banki krajowe przede wszystkim pozyskiwały waluty obce i w ten sposób 
niwelowały otwarte bilansowe pozycje walutowe wynikające z portfeli kredytów mieszkaniowych 
indeksowanych do walut obcych. Z kolei banki zagraniczne, odnawiając krótkoterminowe pożyczki 
w złotych – głównie transakcje T/N fx swap – finansowały swoje pozycje w polskich obligacjach 
skarbowych. Taka strategia pozwala ograniczyć ryzyko walutowe związane z ich inwestycjami na 
krajowym rynku kapitałowym.

17 Nowacja, konstrukcja prawna, w której pierwotna umowa między kupującym a sprzedającym wygasa i zostaje 
zastąpiona dwiema nowymi umowami – jedną między CCP a kupującym i drugą między CCP a sprzedającym.
18 Euro repo markets and the financial turmoil, „ECB Monthly Bulletin. February 2010”, Frankfurt 2010, ECB.
19 Stosowana na rynku forma zapisu terminów zapadalności lokat międzybankowych. Standardowe terminy lokat: 
jednodniowe – O/N, T/N, S/N, tygodniowe – SW, dwutygodniowe – 2W, trzytygodniowe – 3W, miesięczne – 1M, dwu-
miesięczne – 2M, trzymiesięczne – 3M, sześciomiesięczne – 6M, dziewięciomiesięczne – 9M i roczne – 1y. Wszystkie 
lokaty oprócz O/N i T/N rozpoczynają się drugiego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji. Lokata O/N (ang. over-
night) rozpoczyna się w dniu zawarcia transakcji i zapada w następnym dniu roboczym. T/N (ang. tomorrow next) jest 
depozytem rozpoczynającym się w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji i zapadającym w następnym 
dniu roboczym.

Wykres 5.1.17. Struktura transakcji o  charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym 
w Polsce i strefie euro w latach 2006–2009

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: obliczono na podstawie danych NBP, MF oraz Euro Money Market Survey 2009, Frankfurt 2009, ECB.
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Działania EBC – kontynuowanie obniżek stóp procentowych i przeprowadzanie operacji 
umożliwiających bankom pozyskanie nielimitowanej płynności w euro, pod warunkiem, że 
miały odpowiednią ilość papierów wartościowych mogących stanowić zabezpieczenie opera-
cji zasilających – przyczyniły się do stopniowego ustabilizowania sytuacji na rynku pieniężnym 
strefy euro. W  II połowie 2009  r. nastąpił istotny spadek ryzyka kontrahenta, co zostało 
odzwierciedlone w zmniejszeniu spreadu między stawką 3M EuRIBOR a kwotowaniami kon-
traktów 3M OIS (wykres 5.1.18). Ponadto ustąpiły zakłócenia na rynku fx swap, które utrud-
niały bankom pozyskanie walut obcych, a tym samym zarządzanie pozycją walutową. Mimo 
tej poprawy aktywność uczestników rynku pieniężnego strefy euro była niższa niż przed 
wybuchem światowego kryzysu finansowego. W warunkach ograniczonego zaufania między 
uczestnikami rynku pieniężnego strefy euro ważnym źródłem płynności dla banków europej-
skich były niestandardowe operacje EBC20.

Mając na celu przywrócenie sprawnego funkcjonowania rynku pieniężnego, w 2009 r. 
NBP kontynuował obniżki stóp procentowych oraz działania zapoczątkowane w ramach Pakietu 
zaufania – zasilał sektor bankowy w płynność złotową i walutową. W analizowanym okresie 
Rada Polityki Pieniężnej czterokrotnie obniżała stopy procentowe (w styczniu, lutym, marcu 
i czerwcu, o 0,25 pkt proc.), zachowując przy tym szerokość korytarza wahań krótkotermino-
wych stóp procentowych wyznaczanego przez stopy: lombardową i depozytową. Z powodu 
awersji do ryzyka i niskich limitów kredytowych, ustalanych najczęściej na szczeblu grup ban-
kowych, dystrybucja płynności między bankami krajowymi była zaburzona. W związku z tym 
bank centralny przeprowadzał operacje otwartego rynku w dwóch kierunkach: absorbował 
płynność, emitując bony pieniężne, oraz zasilał sektor bankowy w płynność za pośrednictwem 
operacji repo. utrzymywanie niskich limitów kredytowych oraz niepewność co do rozwoju sytu-
acji na światowych rynkach finansowych skłaniały część banków krajowych do utrzymywania 
wolnych środków w NBP (składanie depozytu na koniec dnia), kosztem utraty dodatkowego 
oprocentowania z tytułu złożenia lokaty w innym banku. W rezultacie mimo bardzo dobrej 
sytuacji finansowej banków działających w Polsce ich aktywność na rynku pieniężnym była 
nadal ograniczona, a marża na ryzyko kredytowe, mierzona spreadem pomiędzy kwotowa-
niami transakcji 3M WIBOR i 3M OIS, utrzymywała się na podwyższonym poziomie (wykres 
5.1.18). Siła i długotrwałość zaburzeń na krajowym rynku pieniężnym były bowiem uwarunko-
wane m.in. polityką w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahentów na szczeblu 
grup bankowych, w ramach których funkcjonuje większość banków krajowych, oraz wspo-
mnianą strukturą transakcji lokacyjnych.

20 The ECB’s monetary policy stance during the financial crisis, „ECB Monthly Bulletin. January 2010”, Frankfurt 
2010, ECB.

Wykres 5.1.18. Premia za ryzyko kredytowe na rynku pieniężnym strefy euro oraz w Polsce 
w latach 2008–2009

Źródło: NBP.
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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 konieczności utrzymywania średniego poziomu rezerwy obowiązkowej oraz jego działalności 
w różnych segmentach rynku finansowego (m.in. udzielania kredytów, aktywności na rynku papie-
rów wartościowych, transakcji wymiany walut), są codzienne zaspokajane na międzybankowym 
rynku lokat. W tym celu banki najczęściej wykorzystują transakcje O/N.

Wielkość rynku

Zaburzenia na krajowym rynku pieniężnym, które obserwowano w  IV kwartale 2008 r., 
występowały z mniejszym nasileniem także w 2009 r. Mimo bardzo dobrej sytuacji finansowej ban-
ków działających w Polsce (większość prezentowała dobre wyniki finansowe i współczynniki wypła-
calności) banki nadal utrzymywały niskie limity kredytowe i niechętnie pożyczały wolne środki na 
rynku międzybankowym. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że decyzje w zakresie zarządzania 
ryzykiem kredytowym kontrahentów są podejmowane na szczeblu grup bankowych, w ramach któ-
rych funkcjonuje większość banków działających w Polsce. Te czynniki w połączeniu z małą liczbą 
podmiotów dysponujących strukturalnymi nadwyżkami płynności oraz utrzymującą się na wysokim 
poziomie awersją do ryzyka (wykres 5.1.18) prowadziły do znacznego zmniejszenia aktywności ban-
ków na rynku lokat międzybankowych w porównaniu z okresem sprzed kryzysu.

W rezultacie w 2009 r. nastąpił dalszy spadek obrotów na rynku niezabezpieczonych lokat 
międzybankowych. Średnie dzienne obroty na tym rynku wyniosły 7,3 mld zł, a więc były o ponad 
30% niższe od obrotów zarejestrowanych w trzech pierwszych kwartałach 2008 r. i o około 17% 
niższe niż obroty w IV kwartale 2008 r. (wykres 5.1.19). Aktywność banków nadal koncentrowała 
się w segmencie depozytów O/N. Średnia dzienna wartość transakcji O/N stanowiących podstawę 
wyznaczania stawki POLONIA wyniosła w 2009 r. 2,7 mld zł i była o 25% niższa niż w 2008 r. 
Zmniejszyło się również średnie zadłużenie banków z tytułu lokat międzybankowych na koniec 
poszczególnych kwartałów – z 33,7 mld zł w 2008 r. do 27,0 mld zł w 2009 r. (wykres 5.1.20).

Wyraźny spadek obrotów obserwowano przede wszystkim w I połowie 2009 r. w segmencie 
transakcji o terminie dłuższym niż jeden dzień. Na początku roku większość banków nie chciała 
pożyczać środków pieniężnych i wolała utrzymywać bieżące nadwyżki płynności w banku central-
nym na rachunkach bieżących lub w postaci depozytu na koniec dnia, co zapewniało im szybki 
i pewny dostęp do tych środków. Niepewność co do rozwoju sytuacji na światowych rynkach finan-

Wykres 5.1.19. Miesięczne obroty netto na rynku lokat międzybankowych w  latach 2008–
2009

Źródło: NBP.
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sowych i możliwy ponowny spadek zaufania między ich uczestnikami skłaniały część banków kra-
jowych do takich zachowań kosztem utraty dodatkowego oprocentowania z tytułu złożenia depo-
zytu w innym banku po rynkowej stopie procentowej. Średnia wartość depozytów złożonych na 
koniec dnia w NBP wyniosła w 2009 r. 2,5 mld zł, wobec 1,4 mld zł w roku poprzednim. Ponadto 
wzrost wartości emisji bonów skarbowych, wynikający m.in. ze zwiększonych potrzeb pożyczko-
wych Skarbu Państwa, oraz relatywnie wysoka rentowność tych papierów wartościowych powo-
dowały, że banki komercyjne chętniej lokowały wolne środki na rynku tych instrumentów niż na 
rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych.

NBP starał się przeciwdziałać spadkowi obrotów na rynku depozytów międzybankowych, 
modyfikując instrumenty oferowane w ramach Pakietu zaufania, służące do zasilania sektora ban-
kowego w płynność złotową (ramka 5.1.1), oraz przez wskazane w poprzednim podrozdziale zmiany 
sposobu przeprowadzania podstawowych operacji otwartego rynku. Chcąc przywrócić sprawne 
funkcjonowanie rynku pieniężnego oraz ożywić akcję kredytową banków, podjął także działania 
w celu zasilenia sektora bankowego w płynność długoterminową – przedterminowy wykup obliga-
cji NBP w styczniu 2009 r. oraz obniżenie 30 czerwca 2009 r. stopy rezerwy obowiązkowej do 3,0%.

Wraz ze zmniejszeniem się awersji do ryzyka, wynikającym z poprawy sytuacji na globalnych 
rynkach finansowych, wzrostem nadpłynności sektora bankowego oraz zwiększeniem skali zasila-
nia systemu bankowego w płynność przez NBP w operacjach repo niektóre banki stawały się bar-
dziej skłonne do zawierania transakcji na rynku depozytów międzybankowych, w ramach nadal 
mocno ograniczonych limitów kredytowych. Możliwe stało się pożyczenie środków na tydzień lub 
dwa tygodnie, ale depozyty międzybankowe o terminach dłuższych niż miesiąc były do końca 
2009 r. składane bardzo rzadko. Działania NBP podjęte w ramach tzw. Pakietu zaufania złagodziły 
zatem skutki zaburzeń na krajowym rynku pieniężnym, wywołane światowym kryzysem, i przyczy-
niły się do poprawy sytuacji banków w zakresie zarządzania płynnością. Niemniej jednak banki kra-
jowe nadal niechętnie pożyczały sobie wolne środki pieniężne i w całym analizowanym okresie 
rynek lokat międzybankowych nie funkcjonował w pełni efektywnie. Do końca 2009 r. premia za 
ryzyko kredytowe oraz koszty finansowania na tym rynku utrzymywały się na wysokim poziomie.

Ważnym instrumentem zarządzania płynnością w ciągu dnia operacyjnego był kredyt tech-
niczny udzielany przez NBP uczestnikom systemu SORBNET w zamian za przeniesienie prawa wła-
sności do skarbowych papierów wartościowych oraz papierów dłużnych emitowanych przez NBP. 
W 2009 r. nastąpił dalszy wzrost wykorzystania tego kredytu – jego średnia dzienna wartość wynio-
sła 15,8 mld zł i była o 6,8% wyższa niż w 2008 r. (wykres 5.1.21). Obniżenie aktywności banków 
na krajowym rynku pieniężnym znalazło odzwierciedlenie w relatywnie niskiej relacji obrotów do 
stanu środków na rachunkach banków w NBP, która w 2009 r. wyniosła średnio 5,9 wobec 7,0 
w roku poprzednim. Ponadto odnotowano spadek (o 10%) średniej wartości klientowskich zleceń 
międzybankowych zrealizowanych w NBP. Wynikało to m.in. ze spadku obrotów na rynku instru-
mentów nominowanych w złotych.

Wykres 5.1.20. Zadłużenie z tytułu lokat międzybankowych w  latach 2006–2009 (dane 
na koniec kwartałów)

Źródło: NBP.
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Ramka 5.1.1

DZIałanIa nBP W Ramach PakIEtU ZaUfanIa

W 2009 r. NBP w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby banków zmodyfikował nie-
które z instrumentów oferowanych w ramach Pakietu zaufania, zapewniających bankom kra-
jowym dostęp do płynności w złotych oraz w walutach obcych. Wprowadzone zmiany doty-
czyły głównie wydłużenia terminu zapadalności operacji zasilających repo przeprowadzanych 
przez NBP oraz rozszerzenia listy zabezpieczeń akceptowanych w tych operacjach. Z począt-
kiem maja 2009 r. prócz operacji o trzymiesięcznym terminie zapadalności NBP wprowadził 
operacje umożliwiające bankom pozyskanie finansowania na okres sześciu miesięcy. Ponadto 
lista zabezpieczeń przyjmowanych przez NBP w operacjach repo została uzupełniona o inne 
niż skarbowe dłużne papiery wartościowe zdeponowane w KDPW oraz polskie rządowe 
papiery nominowane w euro1 (po uprzednim otwarciu przez NBP rachunku papierów warto-
ściowych w belgijskim Euroclear Bank). Ważną zmianą było również wprowadzenie nettingu, 
czyli rozwiązania, dzięki któremu banki mogły wykorzystać papiery wartościowe z zapadają-
cej operacji jako zabezpieczenie nowej operacji oraz rozliczać się z NBP w środkach pienięż-
nych kwotami netto wyliczonymi z tych operacji. Dodatkowo, aby zwiększyć pulę możliwych 
zabezpieczeń wykorzystywanych w operacjach repo, NBP zaczął akceptować papiery warto-
ściowe z kuponem zapadającym w trakcie trwania operacji.

Operacje repo były przeprowadzane w ramach przetargów bez puli, a więc umożli-
wiały bankom pozyskanie finansowania w złotych w zgłoszonej wysokości. Na każdym prze-
targu ogłaszana była rentowność minimalna ofert składanych przez banki. Rentowność mini-
malna była nieznacznie wyższa od rentowności podstawowych operacji otwartego rynku 
NBP (określonej przez stopę referencyjną), a  jednocześnie niższa od aktualnych stawek 
WIBOR dla lokat o tym samym terminie zapadalności. W 2009 r. NBP przeprowadził łącznie 
20 operacji zasilających repo: każdego miesiąca przeprowadzana była operacja trzymie-
sięczna, a od maja 2009 r. dodatkowo operacja sześciomiesięczna. W wyniku tych operacji 
sektor bankowy został zasilony w płynność w wysokości około 40,5 mld zł.

W 2009 r. NBP przeprowadzał także bilateralne operacje fx swap z bankami krajowymi, 
aby umożliwić im pozyskanie płynności walutowej nominowanej w euro, dolarach amerykań-
skich oraz frankach szwajcarskich. W  tym celu NBP przedłużył porozumienia zawarte 
w poprzednim roku z Europejskim Bankiem Centralnym oraz Narodowym Bankiem Szwajca-
rii, w wyniku których mógł zasilić krajowy sektor bankowy w płynność w euro oraz frankach 
szwajcarskich. W 2009 r. w każdy poniedziałek (o ile w tym dniu nie przypadało święto) banki 
miały możliwość pozyskania płynności walutowej na siedem dni w operacjach fx swap 
EuR/PLN, CHF/PLN oraz uSD/PLN. Ponadto od kwietnia 2009 r. NBP umożliwił bankom pozy-
skanie raz w miesiącu płynności w euro oraz dolarach na okres 28 dni (dla operacji zawartych 
2 grudnia 2009 r. termin zapadalności wyniósł 35 dni). Dodatkowo, gdyby wystąpiła potrzeba 
dodatkowego zasilenia banków w uSD, NBP oferował transakcje swapowe uSD/PLN z termi-
nem 7-dniowym częściej niż raz w tygodniu. Szczegółowe harmonogramy operacji otwar-
tego rynku oraz transakcji typu swap walutowy, które miały być przeprowadzone w każdym 
kwartale, publikowano z wyprzedzeniem na stronie internetowej NBP, co ułatwiało bankom 
planowanie pozycji płynnościowej w perspektywie co najmniej kilku tygodni.

W 2009 r. dokonano także zmian w zasadach korzystania z kredytu lombardowego. 
Polegały one na umożliwieniu zabezpieczania kredytu lombardowego dłużnymi papierami 
wartościowymi nominowanymi w walutach obcych2 (w 2009 r. były to polskie obligacje skar-
bowe nominowane w euro).

1 uchwała nr 29/2009 Zarządu NBP z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu pro-
wadzenia 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 2009 r., nr 7, poz. 63).
2 uchwała nr 51/2009 Zarządu NBP z dnia 26 czerwca 2009  r. zmieniająca uchwałę w  sprawie wprowadzenia Regulaminu 
refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski (Dz.urz. NBP z 2009 r., nr 12, poz. 79).
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Struktura rynku i stawki rynku pieniężnego

utrzymywanie niskich limitów transakcji, jakie banki wzajemnie na siebie nakładają w celu 
ograniczenia ryzyka kontrahenta, oraz awersja do ryzyka przejawiająca się niechęcią do lokowania 
nadwyżek płynności w innych bankach determinowały strukturę terminową operacji na rynku nie-
zabezpieczonych lokat międzybankowych. W 2009 r. banki nadal wolały zarządzać pozycją płyn-
nościową za pomocą operacji o  możliwie najkrótszych terminach zapadalności. W  rezultacie 
w strukturze terminowej obrotów zdecydowanie przeważały operacje O/N (według szacunków NBP 
stanowiły ponad 90% wartości transakcji zawartych na rynku lokat międzybankowych w 2009 r.). 
W porównaniu z IV kwartałem 2008 r. aktywność banków w segmencie transakcji o terminach 
zapadalności do jednego tygodnia włącznie nieznacznie wzrosła. Transakcje o dłuższych terminach 
zapadalności zawierano incydentalnie. W I połowie 2009 r. pozyskanie środków na dłuższe terminy 
było bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. W kolejnych kwartałach wraz ze wzrostem płynnych 
środków w posiadaniu banków sytuacja się poprawiła. Częściej pojawiały się oferty pożyczek na 
tydzień lub dwa tygodnie, ale banki nadal nie były skłonne do składania lokat na dłuższe okresy.

W analizowanym okresie stawka SW WIBOR oraz stopy O/N WIBOR i POLONIA21 utrzymywały 
się w przedziale wahań wyznaczonym przez stopy NBP – depozytową i lombardową (wykres 5.1.22). 
W 2009 r. doszło do wzrostu zmienności rynkowych stóp procentowych. Największą zmiennością 
charakteryzowało się oprocentowanie lokat jednodniowych. Niska skłonność banków do pożycza-
nia środków w transakcjach dłuższych niż jeden dzień powodowała bowiem, że gdy banki kupiły 
mniej bonów, niż wynikało to z ich pozycji płynnościowej, stawki takich lokat spadały znacznie 
poniżej stopy referencyjnej. W rezultacie widoczne były duże wahania stawek depozytów jedno-
dniowych, przy jednoczesnym ich obniżaniu się do poziomu stopy depozytowej NBP. Zmienność 
stopy O/N WIBOR mierzona odchyleniem standardowym wyniosła 76 pkt bazowych, a stawki 
3M WIBOR – 38 pkt bazowych. Średnie absolutne odchylenie stawki O/N WIBOR od stopy referen-
cyjnej w 2009 r. wyniosło natomiast 69 pkt bazowych, wobec 30 pkt bazowych rok wcześniej (przy 
przeliczeniu stopy referencyjnej według bazy 365 dni w roku).

Jak wspomniano, w 2009 r. banki krajowe sporadycznie zawierały transakcje na rynku nieza-
bezpieczonych lokat międzybankowych o terminach zapadalności przekraczających dwa tygodnie 
i wolały lokować wolne środki pieniężne w bonach pieniężnych NBP lub bonach skarbowych. 
W rezultacie stawki WIBOR dla depozytów o pierwotnych terminach zapadalności powyżej dwóch 
tygodni, wyznaczane na podstawie kwotowań, a nie zawartych transakcji, przestały odzwierciedlać 
koszt pozyskania środków na rynku międzybankowym. Nie były także wyznacznikiem krańcowego 
kosztu finansowania banków, gdyż przez cały 2009 r. oprocentowanie nowych depozytów termi-
nowych gospodarstw domowych było wyższe od stawek referencyjnych rynku międzybankowego.

21 Stawka POLONIA (Polish Overnight Index Average), odpowiednik stopy EONIA w strefie euro, została wprowadzona 
na krajowym rynku pieniężnym 24 stycznia 2005 r. Jej wartość jest publikowana każdego dnia roboczego o godzinie 
17:00 w serwisie informacyjnym Reuters na stronie NBPS. Kalkulacją stawki POLONIA zajmuje się NBP.

Wykres 5.1.21. Obroty na rachunkach banków w NBP w latach 2008–2009

Źródło: NBP.

3
4

5
6
7
8
9

10

11
12

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

mld zł

2008 2009
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIII II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Relacja obrotów do stanu środków
na rachunkach banków w NBP – lewa oś
Zlecenia klientowskie międzybankowe

Średnie dzienne obroty
na rachunkach banków w NBP
Kredyt techniczny



184

5

Rynki finansowe

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

Uczestnicy i infrastruktura rynku

Rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych jest rynkiem lokalnym z małą liczbą aktyw-
nych uczestników, co wynika m.in. z silnej asymetrii i koncentracji w rozkładzie płynności w systemie 
bankowym. Największą aktywność na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych wykazy-
wały banki pełniące funkcje korespondentów banków zagranicznych i pośredniczące w ich płatno-
ściach z tytułu transakcji na rynku instrumentów nominowanych w złotych. Płynność rynku w dużym 
stopniu zależała od transakcji kilku dużych banków mających strukturalne nadwyżki płynności.

Warunki transakcji zawieranych na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych uzgad-
niane były głównie za pomocą elektronicznego systemu konwersacyjnego Reuters Dealing Direct 
i brokerów głosowych. uczestnicy rynku częściej niż w przypadku innych instrumentów finanso-
wych uzgadniali warunki transakcji za pośrednictwem brokerów głosowych, gdyż zapewniali oni 
anonimowość w kontaktach z potencjalnymi kontrahentami. Ze względu na ograniczone limity kre-
dytowe brokerzy głosowi byli znacznie rzadziej niż w poprzednich latach wykorzystywani do zna-
lezienia partnerów transakcji switch22. W 2009 r. nadal sporadycznie zawierano transakcje w zło-
tych za pośrednictwem elektronicznej platformy e-MID.

5.1.3.2. Lokaty zabezpieczone

Analiza rynku zabezpieczonych transakcji lokacyjnych zostanie przedstawiona w podziale na 
swapy walutowe (lokaty zabezpieczone walutami obcymi) oraz transakcje warunkowe – repo i buy-
-sell-back/sell-buy-back (lokaty zabezpieczone papierami wartościowymi).

5.1.3.2.1. Swapy walutowe

Swap walutowy (fx swap) jest złożeniem dwóch przeciwstawnych transakcji wymiany walut 
rozliczanych w różnych terminach. W sensie ekonomicznym składają się na niego dwie zabezpie-
czone transakcje depozytowe w różnych walutach. Swap walutowy może być wykorzystywany 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 warun-
kach transakcji.

Wielkość i uczestnicy rynku

Swapy walutowe łączą rynki pieniężne dwóch walut, stąd zaburzenia w sprawnym funkcjo-
nowaniu tych rynków mają silny wpływ na rozwój rynku fx swap. Płynność rynku swapów waluto-
wych w Polsce w 2009 r. determinowały skutki zaburzeń na światowych rynkach finansowych 

22 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 
chcący pozyskać środki pieniężne.

Wykres 5.1.22. Stawki WIBOR i stopy NBP: depozytowa, lombardowa i referencyjna w latach 
2008–2009

Źródło: NBP i Thomson Reuters.
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w IV kwartale 2008 r. Aktywność uczestników tego rynku nadal ograniczały relatywnie niskie limity 
kredytowe, które zostały silnie zredukowane na szczeblu grup bankowych po upadku banku inwe-
stycyjnego Lehman Brothers, oraz ułomność funkcjonowania krajowego rynku lokat międzybanko-
wych (m.in. bardzo niska płynność w segmencie transakcji o terminach powyżej jednego tygodnia 
oraz mała reprezentatywność stawek WIBOR nieodzwierciedlających rzeczywistego kosztu pozy-
skania płynności). W rezultacie aktywność na krajowym rynku fx swap złotego była podobna do 
tej, jaką obserwowano w okresie nasilenia światowego kryzysu finansowego w poprzednim roku. 
W 2009 r. średnie dzienne obroty netto na międzybankowym rynku fx swap były niższe o 22% niż 
w 2008 r. i wyniosły 8,8 mld zł (wykres 5.1.23). Mimo to swap walutowy pozostał najbardziej płyn-
nym instrumentem krajowego rynku pieniężnego.

Poprawa sytuacji na rynkach pieniężnych krajów rozwiniętych oraz ustabilizowanie się kursu zło-
tego i jego stopniowa aprecjacja od marca 2009 r. spowodowały nieznaczny wzrost obrotów na krajo-
wym rynku fx swap złotego w II połowie roku. Do zwiększenia obrotów przyczyniało się także rosnące 
zaangażowanie nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych, które pomiędzy grudniem 
2008 r. a grudniem 2009 r. zwiększyło się o ponad 23 mld zł, do 78,5 mld zł. W związku z tym obser-
wowano spadek zainteresowania operacjami typu swap EuR/PLN i uSD/PLN oferowanymi przez NBP.

Podobnie jak w poprzednich latach na międzybankowym rynku fx swap w Polsce dominowały 
transakcje z nierezydentami. W 2009 r. stanowiły one 85% wartości obrotów netto. Wśród banków 
krajowych najbardziej aktywne były podmioty należące do międzynarodowych grup bankowych. 
udział operacji pięciu najaktywniejszych banków w obrotach netto wyniósł około 65%.

W 2009 r. koszt pozyskania walut obcych w transakcjach fx swap był nadal istotnie wyższy 
niż przed nasileniem światowego kryzysu finansowego. Odzwierciedlał to zarówno spread pomię-
dzy implikowanym a teoretycznym oprocentowaniem walut obcych w transakcjach fx swap, jak 
i spread bid-ask w kwotowaniach swapów (wykres 5.1.24). Popyt na waluty obce, wynikający 
z odnawiania zawartych transakcji swap w celu zabezpieczania się przed ryzykiem z tytułu otwar-
tej bilansowej pozycji walutowej banków, nie był bowiem równoważony przez ich podaż. W rezul-
tacie część banków krajowych, aby zniwelować ekspozycję walutową wynikającą z portfeli kredy-
tów mieszkaniowych nomoniowanych w walutach obcych, pozyskiwała te waluty w transakcjach 
fx swap przeprowadzanych przez NBP w  ramach Pakietu zaufania lub w długoterminowych 
pożyczkach podporządkowanych od swoich banków matek. Obserwowany w I kwartale 2009 r. 
silny wzrost spreadu pomiędzy implikowanym a teoretycznym kosztem pozyskania walut obcych 
w transakcjach fx swap wynikał głównie z postępowania banków zagranicznych, których ope-
racje dominują w obrotach na rynku swapów złotego. Podmioty te zorientowały się, jaki jest 
w przybliżeniu krańcowy koszt pozyskania walut obcych w bilateralnych transakcjach fx swap 

Wykres 5.1.23. Miesięczne obroty netto na międzybankowym rynku fx swap złotego w Polsce 
w latach 2006–2009

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 tej funkcji.
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przeprowadzanych przez NBP (banki krajowe oddawały w nich złote oprocentowane niżej niż 
stawka WIBOR), i zwiększyły koszt pożyczek walut obcych zabezpieczonych złotymi. W związku 
z tym w kwietniu NBP poinformował, że stopy procentowe stosowane do obliczania punktów swa-
powych w przeprowadzanych przez niego transakcjach fx swap CHF/PLN zostaną lepiej dostoso-
wane do rynkowych stóp procentowych.

W 2009 r. aktywność krajowych podmiotów niebankowych na rynku swapów walutowych 
w Polsce była nadal ograniczona. Średnia dzienna wartość transakcji na rynku klientowskim wynio-
sła około 220 mln zł. Niewielkie zaangażowanie podmiotów niebankowych na rynku fx swap wyni-
kało z ograniczonego wykorzystywania tych instrumentów w zarządzaniu ryzykiem walutowym. 
Instytucje niebankowe zabezpieczają się przed ryzykiem zmian kursu złotego, wykorzystując trans-
akcje outright forward lub opcje. Syntetyczne transakcje terminowe, powstające przez złożenie 
transakcji fx swap i transakcji kasowej, były wykorzystywane głównie przez klientów private banking 
do spekulacji na rynku złotego.

Transakcje fx swap z udziałem złotego były zawierane również na rynku londyńskim, przy 
czym obroty na tym rynku były około czterokrotnie wyższe niż na rynku krajowym. Średnia dzienna 
wartość transakcji na rynku offshore wyniosła w kwietniu 2009 r. 7,4 mld uSD, natomiast w paź-
dzierniku 2009 r. 8,2 mld uSD23. Do zwiększenia płynności na rynku londyńskim fx swap złotego 
w II połowie 2009 r. przyczynił się wzrost aktywności banków zagranicznych, które wykorzystują 
złote w strategiach inwestycyjnych na krajowym rynku obligacji skarbowych. Złotego pozyskiwały 
również niebankowe instytucje finansowe – przede wszystkim fundusze hedgingowe, jednak ich 
aktywność była znacznie niższa niż przed kryzysem finansowym. Instytucje te wykorzystują swapy 
walutowe głównie do spekulacji na rynku złotego.

Struktura rynku

Zmiana struktury walutowej obrotów na rynku fx swap w ostatnich miesiącach 2008 r., która 
polegała na istotnym spadku udziału operacji wymiany uSD/PLN, nie okazała się trwała. W 2009 r. 
obserwowano systematyczny wzrost udziału transakcji uSD/PLN. W I kwartale wyniósł on 67%, 
natomiast w IV kwartale ponad 78%. Z kolei udział operacji wymiany EuR/PLN spadł z 30% do 20% 
(wykres 5.1.25). W kwietniu 2009 r. udział operacji wymiany uSD/PLN wyniósł 82%, a w paździer-
niku – 86%. udział transakcji EuR/PLN w tym samym czasie spadł z 18% do 14%.

23 Dane dotyczące londyńskiego rynku złotowych swapów walutowych zamieszczone w niniejszym rozdziale pocho-
dzą z Banku Anglii i są dostępne na stronie internetowej www.bankofengland.co.uk/markets/forex/fxjsc/. 

Wykres 5.1.24. Spread pomiędzy implikowanym a teoretycznym oprocentowaniem walut 
na rynku trzymiesięcznych swapów walutowych EUR/PLN oraz bid-ask spread na rynku 
jednotygodniowych swapów walutowych EUR/PLN w latach 2007–2009

Źródło: obliczono na podstawie danych Thomson Reuters.
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Podobne tendencje zmiany struktury walutowej obrotów na rynku swapów walutowych obser-
wowano także na Węgrzech24. Istotnie wpłynęła na nie sytuacja na międzynarodowym rynku pienięż-
nym. Po upadku banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. koszt pozyskania dolarów amerykań-
skich gwałtownie wzrósł, ze względu na silny wzrost awersji uczestników rynku do ryzyka oraz zapo-
trzebowanie na tę walutę w największych systemach bankowych w Europie (m.in. w Szwajcarii, Niem-
czech, Danii oraz Wielkiej Brytanii)25. W 2009 r., w wyniku spadku awersji do ryzyka oraz kontynuacji 
działań amerykańskiego banku centralnego, nakierowanych na zasilenie systemu finansowego w płyn-
ność, zwiększyła się dostępność finansowania w dolarach amerykańskich oraz spadł koszt ich pozy-
skania. W rezultacie dolar znów stał się podstawową walutą na światowym rynku transakcji fx swap. 
Banki krajowe ponownie wykorzystywały swapy walutowe uSD/PLN do pozyskania uSD, a następnie 
przeprowadzały transakcje fx swap uSD/CHF lub EuR/uSD, w celu pozyskania franków szwajcarskich 
lub euro. Taki sposób finansowania stawał się coraz tańszy w porównaniu z bezpośrednim pozyski-
waniem wspomnianych walut za pomocą transakcji fx swap EuR/PLN lub CHF/PLN.

Na rynku klientowskim w Polsce wzrosło natomiast znaczenie pary walutowej EuR/PLN 
w strukturze walutowej operacji fx swap. W 2009 r. transakcje EuR/PLN stanowiły 61% zarejestro-
wanych obrotów (43% w 2008 r.), udział operacji wymiany uSD/PLN wyniósł 34%, wobec 53% rok 
wcześniej.

Krajowy rynek fx swap złotego charakteryzował się silną koncentracją obrotów w segmencie 
transakcji o terminie zapadalności do siedmiu dni włącznie. W I kwartale 2009 r. udział tych opera-
cji wyniósł 77%, natomiast w IV kwartale wzrósł do 85% (wykres 5.1.26). Podobną tendencję zaob-
serwowano na rynku londyńskim – udział transakcji o zapadalności do siedmiu dni wyniósł 81% 
w kwietniu oraz 84% w październiku 2009 r. Transakcje fx swap o najkrótszym terminie zapadal-
ności (przede wszystkim T/N) są najczęściej wykorzystywane przez nierezydentów do pozyskania 
złotych na inwestycje na rynku kapitałowym w Polsce. Z kolei operacje o terminie zapadalności od 
jednego miesiąca są głównie inicjowane przez banki krajowe i zawierane w celu zabezpieczenia się 
przed ryzykiem walutowym wynikającym z posiadania kredytów mieszkaniowych nominowanych 
w walutach obcych, tj. frankach szwajcarskich i euro. Ponadto transakcje te mogą być wykorzysty-
wane do niwelowania ekspozycji wynikających z transakcji terminowych zawieranych z podmiotami 
niebankowymi lub do spekulacji na zmiany stóp procentowych i kursu walutowego.

Silny spadek zaangażowania inwestorów zagranicznych na krajowym rynku obligacji skarbo-
wych, obserwowany od upadku banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. do marca 2009 r., 

24 Post-crisis policy challenges in emerging market economies, w: „BIS 80th Annual Report”, Basel 2010, BIS, s. 57–58.
25 R.N. McCauley, P. McGuire, Dollar appreciation in 2008: safe haven, carry trades, dollar shortage and overhedging, 
„BIS Quarterly Review”, December 2009, s. 88–90, oraz S. Avdjiev, J. Gyntelberg, Ch. upper, Highlights of internatio-
nal banking and financial market activity, „BIS Quarterly Review”, December 2009, s. 14–16.

Wykres 5.1.25. Struktura walutowa obrotów na krajowym międzybankowym rynku fx swap 
w Polsce w latach 2008–2009

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz kandydatów do pełnienia tej funkcji.
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mógł przyczynić się do zmniejszenia obrotów w segmencie swapów złotego o krótkich terminach 
zapadalności. W następnych miesiącach, wraz z ponownym wzrostem zaangażowania nierezyden-
tów na krajowym rynku kapitałowym, wzrósł udział transakcji o terminie zapadalności do siedmiu 
dni włącznie. Z kolei wysokie koszty pozyskania walut obcych w transakcjach fx swap i  coraz 
powszechniejsze stosowanie przez banki krajowe transakcji CIRS do niwelowania ekspozycji walu-
towej z tytułu wspomnianych kredytów mieszkaniowych przyczyniały się do spadku wartości swa-
pów o najdłuższych terminach zapadalności.

Na krajowym rynku fx swap przeprowadzane były również operacje bez udziału złotego. 
W 2009 r. średnie dzienne obroty w tym segmencie rynku wyniosły 2,7 mld zł i były to głównie 
transakcje wymiany EuR/uSD, CHF/uSD i CHF/EuR.

Infrastruktura rynku

Podobnie jak w poprzednich latach warunki transakcji fx swap były uzgadniane przez uczest-
ników krajowego rynku międzybankowego głównie za pomocą elektronicznego systemu konwer-
sacyjnego Reuters Dealing Direct, przez telefon oraz za pośrednictwem brokerów głosowych. 
W 2009 r. coraz częściej wykorzystywano także platformę elektroniczną automatycznie kojarzącą 
oferty kupna i sprzedaży – Reuters Forward Matching. Transakcje zawierane w ten sposób stanowiły 
jednak kilka procent obrotów na krajowym rynku fx swap złotego.

5.1.3.2.2. Transakcje warunkowe

Zaletą pożyczek pieniężnych w transakcjach warunkowych jest to, że ze względu na zabez-
pieczenie wiążą się z mniejszą ekspozycją kredytową na kontrahenta niż w przypadku tradycyjnych 
lokat międzybankowych. Ryzyko to wynika bowiem głównie ze zmienności cen papierów warto-
ściowych stanowiących zabezpieczenie26. Z tego powodu transakcje warunkowe umożliwiają zarzą-
dzanie płynnością w sytuacji zaburzeń na rynku pieniężnym i ograniczonych limitów ryzyka kredy-
towego 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 z  różnic, które 
występowały między nimi przed 2004 r., dotyczących m.in. księgowania tych instrumentów, zasad 

26 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 nieefektyw-
ności zabezpieczenia. 

Wykres 5.1.26. Struktura terminowa obrotów na rynku swapów walutowych w  Polsce 
w latach 2008–2009

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP oraz kandydatów do pełnienia tej funkcji.
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odprowadzania rezerwy obowiązkowej, dokumentacji prawnych, na podstawie których były one 
zawierane. Różnice te oraz rozwój niebankowych instytucji finansowych, wykorzystujących opera-
cje BSB jako substytut depozytów bankowych, 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 
ramowej, wzorowanej na Global Master Repurchase Agreement, mają niemal identyczną naturę 
ekonomiczną i powinny być tak samo wykazywane w księgach banków27. W przypadku obu typów 
operacji zawieranych przez banki z podmiotami niebankowymi obowiązuje zerowa stawka rezerwy 
obowiązkowej. Te dwa typy transakcji warunkowych różnią się jedynie warunkami określającymi 
przekazywanie pożytków i substytucję zabezpieczenia oraz jego ewidencją w depozytach papierów 
wartościowych. Na krajowym rynku pieniężnym niektóre banki zawierają także transakcje SBB/BSB 
bez standardowej umowy ramowej. Takie operacje są określane jako undocumented BSB i powinny 
być traktowane jako dwie odrębne transakcje: kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

Wielkość rynku

Średnia dzienna wartość obrotów na rynku operacji warunkowych w Polsce wyniosła w 2009 r. 
około 8,1 mld zł, a więc była o niespełna 5% niższa niż w pierwszych trzech kwartałach 2008 r., 
poprzedzających okres zaburzeń w funkcjonowaniu krajowego rynku pieniężnego i ograniczenia 
płynności w wielu jego segmentach. Nadal dominowały operacje SBB/BSB (93% obrotów netto). Kra-
jowy rynek repo z dziennymi obrotami netto poniżej 0,6 mld zł był wciąż słabo rozwinięty. Płynność 
rynku była determinowana głównie przez aktywność niebankowych instytucji finansowych, które 
w operacjach BSB chętnie lokują przejściowe nadwyżki środków. Począwszy od II kwartału 2009 r. 
następował stopniowy wzrost wartości transakcji z podmiotami niebankowymi. Wynikało to głów-
nie z poprawy sytuacji na rynku kapitałowym i większego zainteresowania gospodarstw domowych 
lokowaniem środków za pośrednictwem instytucji zbiorowego inwestowania. Obserwowane od 
maja 2009 r. dodatnie saldo napływu środków do funduszy inwestycyjnych przyczyniało się do 
zwiększenia przejściowych nadwyżek środków lokowanych w zabezpieczonych depozytach.

Na rynku międzybankowym transakcje warunkowe były rzadko przeprowadzane. Odnoto-
wany w IV kwartale 2008 r. duży (blisko 70% w porównaniu z okresem styczeń – wrzesień 2008 r.) 
wzrost obrotów na międzybankowym rynku operacji typu repo miał charakter incydentalny. Dużą 
aktywność banków na tym rynku obserwowano jeszcze w styczniu i lutym (średnia dzienna wartość 
transakcji ponad 3,1 mld zł). W kolejnych miesiącach nastąpiło istotne zmniejszenie płynności na 
międzybankowym rynku transakcji warunkowych. W rezultacie średnie dzienne obroty w całym 

27 Zgodnie z MSR 39 strona pozyskująca środki powinna nadal ujmować w swoich aktywach papiery wartościowe 
stanowiące zabezpieczenie tych transakcji.

Wykres 5.1.27. Miesięczne obroty netto na rynkach SBB/BSB i repo w latach 2006–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych NBP, MF oraz sprawozdawczości banków pełniących 
funkcję DRP.
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2009 r. wyniosły 1,95 mld zł. Wielkość tego rynku była zatem zdecydowania za mała, by zneutrali-
zować skutki ograniczonej płynności na rynku lokat niezabezpieczonych.

Doświadczenia z funkcjonowaniem krajowego rynku pieniężnego w IV kwartale 2008 r. 
i w 2009 r. sugerują, że wskazane byłoby zmniejszanie roli niezabezpieczonych depozytów i zwięk-
szenie znaczenia transakcji warunkowych. Skutkiem tego byłoby wolniejsze wykorzystywanie limi-
tów kredytowych, a w konsekwencji zwiększenie skali operacji i lepsza dystrybucja płynności w sys-
temie bankowym. Tymczasem międzybankowy rynek transakcji warunkowych w Polsce jest słabo 
rozwinięty, a większość banków krajowych traktuje te transakcje jako instrument wzbogacający ich 
ofertę depozytową, a nie jako narzędzie zarządzania bieżącą płynnością.

Ważną barierę rozwoju międzybankowego rynku repo w Polsce mogą stanowić niejasne 
przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze28, dotyczące zapewnienia skuteczności tzw. 
klauzul kompensacyjnych umożliwiających w przypadku ogłoszenia upadłości kontrahenta 
rozwiązanie umowy ramowej i kompensację niewymagalnych zobowiązań. uczestnicy rynku 
finansowego nie mają pewności, czy obowiązujące przepisy uniemożliwiają syndykowi selek-
cję transakcji warunkowych objętych umową ramową i czy w przypadku upadłości kontra-
henta będzie im przysługiwało prawo własności do papierów wartościowych stanowiących 
zabezpieczenie tych transakcji. Do stworzenia efektywnego rynku transakcji warunkowych 
w Polsce konieczne są także:

–  zmiany regulacji podatkowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami strona „sprzedająca” 
papiery wartościowe w wymianie początkowej operacji jest zobowiązana do odprowadze-
nia podatku w momencie czasowego przeniesienia własności tych papierów, co zmniejsza 
rentowność transakcji repo i SBB/BSB; ponadto wymusza to na uczestnikach rynku prowa-
dzenie dwóch niezależnych rejestrów operacji – księgowego i podatkowego),

–  wprowadzenie do powszechnego użytku umowy ramowej, spełniającej standardy rozwi-
niętych rynków finansowych, oraz stworzenie jednolitej nomenklatury dotyczącej transakcji 
warunkowych,

–  wypracowanie w bankach procedur zarządzania instrumentami finansowymi jako zabez-
pieczeniem transakcji z innymi podmiotami,

–  poprawa infrastruktury rynku (ujednolicenie ewidencji tych transakcji w depozytach papie-
rów wartościowych, stworzenie CCP rozliczającego transakcje repo – obecnie KDPW nie 
pełni funkcji CCP29 i nie oferuje usług collateral management).

Uczestnicy rynku

Na polskim rynku pieniężnym przeważały transakcje warunkowe, w których kontrahentami 
były krajowe instytucje niebankowe (wykres 5.1.28). Średnia dzienna wartość takich operacji 
w 2009 r. wyniosła 6,18 mld zł, co stanowiło około 76% obrotów netto na krajowym rynku trans-
akcji typu repo. W I kwartale 2009 r., kiedy banki na skutek awersji do ryzyka i ograniczenia obro-
tów na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych częściej pozyskiwały płynność w trans-
akcjach repo i SBB/BSB, udział operacji międzybankowych w obrotach netto na krajowym rynku 
transakcji warunkowych wyniósł 34%. Od marca 2009 r. obserwowano spadek aktywności banków 
na tym rynku, a udział operacji międzybankowych w obrotach spadł do 21%.

W operacjach między bankami krajowymi dominowały transakcje SBB/BSB (około 95% 
udziału). BGK, za którego pośrednictwem Ministerstwo Finansów lokuje środki na rynku pienięż-
nym, przeprowadzał z bankami pełniącymi funkcję DSPW także transakcje BSB.

Operacje z bankami zagranicznymi były zawierane bardzo rzadko i stanowiły około 6% obro-
tów zarejestrowanych na krajowym rynku transakcji warunkowych, przy czym ten udział był wyraź-

28 Art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz.u. z 2009 r., nr 175, 
poz. 1361 z późn. zm.).
29 W Strategii KDPW na lata 2010–2013 przedstawiono plan wydzielenia z KDPW izby rozliczeniowej, która będzie 
pełniła funkcję CCP. Zob. Strategia KDPW na lata 2010–2013, informacja i prezentacja dostępne na stronie interneto-
wej http://www.kdpw.pl./pl/kdpw/Strony/Celestrategiczne.aspx.
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nie wyższy w segmencie transakcji repo. Banki zagraniczne częściej i na znacznie większą skalę 
dokonywały transakcji repo zabezpieczonych obligacjami skarbowymi nominowanymi w złotych na 
rynku londyńskim.

Zmiany składu portfela inwestycyjnego, wynikające m.in. z przyjmowanej strategii inwesty-
cyjnej i napływu nowych środków, oraz terminy rozliczeń transakcji powodują, że niebankowe insty-
tucje finansowe często dysponują dużymi przejściowymi nadwyżkami środków. Fundusze inwesty-
cyjne, zakłady ubezpieczeń oraz fundusze emerytalne lokowały te nadwyżki w bankach, zawierając 
m.in. krótkoterminowe transakcje warunkowe, głównie ze względu na małe ryzyko kredytowe 
takich operacji i stosowane limity składania w jednym banku niezabezpieczonych depozytów. Śred-
nia dzienna wartość zabezpieczonych lokat składanych przez działające w Polsce niebankowe insty-
tucje finansowe wyniosła w 2009 r. około 4,9 mld zł, z czego prawie połowę stanowiły operacje 
funduszy inwestycyjnych. Większość obrotów w tym segmencie rynku (ponad 90%) stanowiły ope-
racje SBB/BSB. Wynikało to m.in. z wątpliwości prawnych co do możliwości wykorzystywania trans-
akcji repo przez niektóre niebankowe instytucje finansowe oraz rzadkiego wykorzystywania stan-
dardowych umów ramowych w transakcjach repo.

Banki oferowały transakcje warunkowe jako produkty lokacyjne dla przedsiębiorstw. Taka 
forma lokowania nadwyżek finansowych nie była jednak bardzo popularna w tej grupie klientów 
banków. W 2009 r. udział przedsiębiorstw w obrotach netto na rynku klientowskim operacji repo 
i SBB/BSB wyniósł około 4%.

Struktura rynku

Na krajowym rynku transakcji warunkowych przeważały operacje, w których zabezpieczenie 
stanowiły obligacje skarbowe (wykres 5.1.29). W 2009 r. wyraźnie wzrósł udział bonów skarbowych 
w strukturze zabezpieczeń transakcji repo i SBB/BSB (operacje zabezpieczone tymi papierami dłużnymi 
stanowiły 21% obrotów netto). Wpłynęły na to dwa czynniki. W latach 2008–2009 Ministerstwo 
Finansów zwiększyło skalę emisji bonów skarbowych, co spowodowało wzrost wartości tych papie-
rów wartościowych w obiegu. Wiązało się to ze zwiększeniem portfeli tych instrumentów w bankach 
krajowych (średnia wartość bonów skarbowych w posiadaniu tych podmiotów na koniec poszczegól-
nych miesięcy wzrosła z 17,6 mld zł w 2008 r. do 40,8 mld zł). Ponadto niektóre banki zaangażowały 
znaczną część portfeli obligacji skarbowych w operacjach zasilających przeprowadzonych przez NBP. 
W 2009 r. sporadycznie zawierano transakcje 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 (około 90% obrotów netto, z czego ponad jedną trzecią stanowiły operacje 

Wykres 5.1.28. Miesięczne obroty netto na międzybankowym i klientowskim rynku transakcji 
warunkowych w latach 2006–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych NBP, MF oraz sprawozdawczości banków pełniących 
funkcję DRP.
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jednodniowe)30. Na krajowym rynku operacji warunkowych sporadycznie zawierano transakcje 
o terminie zapadalności powyżej jednego miesiąca (około 2% obrotów netto).

Infrastruktura rynku

Transakcje repo i SBB/BSB były zawierane głównie na nieregulowanym rynku pozagiełdowym. 
Kontrahenci ustalali warunki transakcji w systemie konwersacyjnym Reuters Dealing Direct, telefo-
nicznie lub korzystając z pośrednictwa brokerów głosowych. Operacje warunkowe zabezpieczone 
papierami skarbowymi mogły być także przeprowadzane na elektronicznej platformie Treasury 
BondSpot Poland (do 18 września 2009 r. MTS Poland). W 2009 r. średnia dzienna wartość trans-
akcji zabezpieczonych obligacjami skarbowymi zawartych na tej platformie wyniosła około 100 mln 
zł, co stanowiło około 5% obrotów netto na międzybankowym rynku transakcji warunkowych. 
W analizowanym okresie na tej platformie nie zawarto żadnej trakcji warunkowej zabezpieczonej 
bonami skarbowymi.

W październiku 2009 r. Zarząd ACI Polska przedstawił projekt umowy dodatkowej, która uak-
tualnia i modyfikuje niektóre zapisy opracowanej w 2001 r. przez Związek Banków Polskich Reko-
mendacji dotyczącej zawierania transakcji repo i buy/sell back na polskim rynku finansowym. Celem 
tej umowy jest rozwianie dotychczasowych wątpliwości prawnych, dotyczących m.in. ustanawiania 
zabezpieczenia w transakcjach typu repo i statusu prawnego właściciela papierów wartościowych 
stanowiących zabezpieczenie. Wprowadzenie do powszechnego użytku tej umowy dodatkowej 
pozwoliłoby na zwiększenie liczby aktywnych uczestników międzybankowego rynku operacji 
warunkowych.

5.2. Rynek kapitałowy

5.2.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku kapitałowego

W 2009 r. najważniejszymi segmentami rynku kapitałowego w Polsce były rynek akcji oraz rynek 
obligacji skarbowych. Rynek nieskarbowych instrumentów dłużnych pozostawał słabo rozwinięty.

Kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na GPW wzrosła o 53,9% i na koniec 2009 r. 
wyniosła 715,8 mld zł (tabela 5.2.1). Tak duże zwiększenie kapitalizacji warszawskiej giełdy wyni-
kało głównie z silnego wzrostu cen akcji. Kapitalizacja krajowych spółek notowanych na GPW także 
istotnie wzrosła i na koniec roku jej relacja do PKB wyniosła 31,4% (21% na koniec 2008 r.).

30 Dane szacunkowe. W systemach depozytowych operacje SBB/BSB traktuje się jako dwie oddzielne transakcje i dla-
tego trudno jest uzyskać całościowe, jednolite dane o strukturze terminowej transakcji warunkowych.

Wykres 5.1.29. Struktura zabezpieczeń transakcji warunkowych w Polsce w latach 2006–2009

Źródło: obliczono na podstawie danych Rejestru Papierów Wartościowych w  NBP, MF oraz sprawozdawczości banków pełniących 
funkcję DRP.
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Drugim najważniejszym segmentem rynku kapitałowego pozostawał rynek obligacji skarbo-
wych. Na koniec 2009 r. zadłużenie krajowe z tytułu emisji obligacji skarbowych wyniosło 414,9 
mld zł i było o 12,4% wyższe niż w 2008 r. Poprawa sytuacji na rynkach finansowych oraz solidne 
fundamenty gospodarki Polski stworzyły przesłanki zmniejszenia ryzyka refinansowania zadłużenia 
SP przez wzrost udziału obligacji skarbowych w strukturze finansowania SP i przyczyniły się do 
zwiększenia zaangażowania nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych.

Rynek nieskarbowych instrumentów dłużnych nadal był słabo rozwinięty (wykres 5.2.1). 
Zaobserwowano jednak istotny wzrost wartości zadłużenia z  tytułu obligacji komunalnych. 
W 2009 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wyemitował obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Dro-
gowego o wartości 7,85 mld zł. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw i banków z tytułu emisji dłu-
goterminowych papierów dłużnych nieznacznie spadła w porównaniu z 2008 r. i pozostawała na 
niskim poziomie. Nadal dominowały emisje przeprowadzone w trybie oferty niepublicznej, kiero-
wane na rynek nieregulowany. Banki hipoteczne przeprowadziły kilka emisji listów zastawnych, ale 
wielkość tego rynku także była niewielka. W dniu 22 stycznia 2009 r. NBP dokonał przedtermino-
wego wykupu wszystkich 10-letnich obligacji NBP o wartości nominalnej 7,8 mld zł.

Wykres 5.2.1. Struktura rynku długoterminowych papierów dłużnych w latach 2002–2009 
(wg stanów zadłużenia na koniec okresów)

uwaga: kategoria długoterminowe bankowe papiery dłużne obejmuje wyemitowane przez banki działające w Polsce obligacje i bankowe 
papiery wartościowe nominowane w złotych i w walutach obcych, obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz obligacje instytucji kre-
dytowych z uE kierowane na rynek krajowy, nie obejmuje natomiast obligacji BGK wyemitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.

Źródło: opracowano na podstawie danych MF, NBP, GPW, Fitch Polska.
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Tabela 5.2.1. Wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego w latach 2006–2009 
(w mld zł)

2006 2007 2008 2009

Instrumenty dłużne 345,4 389,3 400,5 446,0

Obligacje rynkowe SP 317,0 350,9 360,8 405,4

Obligacje BGK na rzecz KFD – – – 7,9

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 9,8 15,8 16,0 15,5

Obligacje komunalne 3,8 4,1 4,5 6,9

Długoterminowe bankowe papiery dłużne1 5,2 8,3 9,0 7,3

Listy zastawne 1,7 2,4 2,9 3,0

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

Instrumenty udziałowe – akcje 635,9 1 080,3 465,1 715,8

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 w walutach obcych, obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz obligacje instytucji kredytowych z  uE kierowane na rynek 
krajowy, nie obejmują natomiast obligacji BGK wyemitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.

Źródło: opracowano na podstawie danych MF, NBP, GPW, Fitch Polska.
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5.2.2. Rynek długoterminowych papierów dłużnych

5.2.2.1. Obligacje skarbowe

Wielkość rynku

W 2009 r. na skutek światowego kryzysu finansowego nastąpiło spowolnienie wzrostu 
gospodarczego w Polsce i znaczny wzrost deficytu budżetu państwa (do 23,8 mld zł). Wysoki defi-
cyt oraz niższe, niż zakładano, wpływy z prywatyzacji Skarbu Państwa spowodowały istotny 
wzrost potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (do 57,8 mld zł z 42,8 mld zł w 2008 r.). 
W I kwartale 2009 r. zaburzenia na rynkach finansowych i duża niepewność dotycząca perspek-
tyw rozwoju gospodarczego utrudniały Ministerstwu Finansów finansowanie tych potrzeb za 
pomocą emisji obligacji, które są głównym instrumentem finansowania zadłużenia Skarbu Pań-
stwa. Potrzeby te były w tym okresie zaspokajane w dużej mierze na rynku bonów skarbowych. 
Stopniowa poprawa sytuacji na rynkach finansowych w kolejnych miesiącach (zmniejszenie awer-
sji do ryzyka, spadek zmienności cen instrumentów finansowych, stabilizacja kursu złotego) oraz 
relatywnie dobra sytuacja gospodarcza (Polska była jedynym państwem uE, które w całym 2009 r. 
odnotowało wzrost gospodarczy) sprzyjały wzrostowi popytu na obligacje skarbowe oraz napły-
wowi kapitału zagranicznego na krajowy rynek. W takich warunkach znacznie zwiększyło się 
finansowanie potrzeb budżetowych na krajowym rynku obligacji skarbowych, czemu towarzyszyło 
ograniczenie skali emisji bonów skarbowych. W rezultacie dług krajowy z tytułu emisji obligacji 
skarbowych na koniec grudnia wyniósł 414,9 mld zł i był wyższy niż na koniec 2008 r. o 12,4%. 
udział obligacji nominowanych w  złotych w  całkowitym zadłużeniu Skarbu Państwa wzrósł 
z 64,7% na koniec 2008 r. do 65,7% na koniec 2009 r.

Rynek obligacji skarbowych pozostawał w 2009 r. największym segmentem krajowego rynku 
papierów dłużnych. Na koniec 2009 r. udział rynkowych obligacji skarbowych w całym rynku dłu-
goterminowych papierów dłużnych wyniósł 92,5% (w 2008 r. – 90,1%). Tak wysoki udział wynikał 
zarówno ze skali potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, jak i z niskiego stopnia rozwoju pozosta-
łych segmentów krajowego rynku instrumentów dłużnych. Polski rynek obligacji skarbowych był 
największym spośród rynków lokalnych państw, które przystąpiły do uE po 2003 r., oraz większy 
od niektórych rynków krajów uE-15, np. Austrii, Szwecji, Irlandii, Portugalii, Danii, Finlandii31.

Struktura rynku

Podobnie jak na rynkach rozwiniętych, podstawowym instrumentem finansowania potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa na rynku kapitałowym były obligacje o stałym oprocentowaniu. 

31 International banking and financial market developments, „BIS Quarterly Review June 2010”, Basel 2010, Bank for 
International Settlements, Aneks statystyczny, tabela 16A, s. A114.

Tabela 5.2.2 Zadłużenie Skarbu Państwa w latach 2006–2009 (w mld zł, wg stanów na koniec 
okresów)

2006 2007 2008 2009

Zadłużenie Skarbu Państwa 478,5 501,5 569,9 631,5

I. Zadłużenie krajowe 352,3 380,4 420,2 462,8

1. Dług z tytułu papierów skarbowych 350,5 380,2 419,4 462,4

1.1. Bony skarbowe 25,8 22,6 50,4 47,5

1.2. Obligacje skarbowe 324,7 357,6 369,0 414,9

1.2.1. Obligacje rynkowe 317,0 350,9 360,8 405,4

1.2.2. Obligacje oszczędnościowe 7,2 6,3 7,9 9,3

1.2.3. Obligacje nierynkowe 0,5 0,4 0,3 0,2

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 wła-
snych BGŻ. Na koniec 2009 r. w obiegu pozostawały już tylko te drugie.

Źródło: Ministerstwo Finansów.
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Ministerstwo Finansów kontynuowało bowiem politykę emisji dużych i płynnych serii obligacji 
o oprocentowaniu stałym32. udział tych instrumentów w strukturze zadłużenia Skarbu Państwa 
z tytułu obligacji skarbowych emitowanych na rynku lokalnym wyniósł na koniec 2009 r. 82,6% 
(w krajach strefy euro 90,7%)33.

W 2009 r. można było zaobserwować wyraźną tendencję do zmniejszania znaczenia w finan-
sowaniu długu Skarbu Państwa obligacji o dłuższym okresie wykupu niż pięć lat. Niepewność co 
do dalszego rozwoju sytuacji w gospodarce światowej nie sprzyjała emisji papierów o najdłuższych 
okresach do wykupu. Dlatego też ograniczenie ryzyka refinansowania długu publicznego następo-
wało głównie przez substytucję zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych zadłuże-
niem z tytułu emisji obligacji dwuletnich oraz pięcioletnich.

W 2009 r. zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych o zmiennym oprocento-
waniu obniżyło się o 3,2% (pierwszy od 2003 r. spadek wartości tych obligacji pozostających 
w obiegu). Było to rezultatem zarówno terminowego wykupu zapadających obligacji, jak i konwer-
sji obligacji o  zmiennym oprocentowaniu na obligacje o  stałym oprocentowaniu w  ramach 

32  Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009–11, Warszawa 2008, Ministerstwo 
Finansów, s. 5.
33 Obliczono na podstawie: ECB Monthly Bulletin, Frankfurt, sierpień 2010, ECB, s. S36.

Tabela 5.2.3. Struktura zadłużenia SP z tytułu obligacji rynkowych o stałym oprocentowaniu 
w latach 2007–2009 (wg stanów na koniec okresów)

Rodzaj obligacji wg pierwotnego 
terminu do wykupu

Wartość obligacji
(w mld zł) Struktura obligacji (w %)

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Obligacje 2-letnie zerokuponowe 38,3 24,8 59,9 13,2 8,4 17,5

Obligacje 5-letnie 105,3 105,9 128,9 36,4 35,9 37,5

Obligacje 10-letnie 122,3 135,9 123,1 42,3 46,0 35,9

Obligacje 20-letnie 18,4 23,3 29,0 6,4 7,9 8,5

Obligacje 30-letnie 1,0 1,4 1,4 0,3 0,5 0,4

Obligacje 5-letnie detaliczne 1,4 1,1 0,6 0,5 0,4 0,2

Obligacje 10-letnie skonwertowane 2,6 2,6 – 0,9 0,9 –

Ogółem 289,3 295,0 342,9 100,0 100,0 100,0

Źródło: obliczono na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Wykres 5.2.2. Struktura obligacji skarbowych w  obiegu w  latach 2006–2009 (wg stanów 
zadłużenia na koniec okresów)

Źródło: obliczono na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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przetargów zamiany i odkupu. Podobnie jak w przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu naj-
bardziej ograniczono zadłużenie z tytułu w papierów dziesięcioletnich.

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu obligacji indeksowanych do inflacji wzrosło w 2009 r. 
nieznacznie (o 1,3%) i na koniec 2009 r. wyniosło 10,9 mld zł. W obiegu znajdowały się obligacje 
12-letnie oraz wyemitowane w 2008 r. obligacje 15-letnie. W analizowanym okresie nie przeprowa-
dzono nowych emisji obligacji indeksowanych, a wzrost zadłużenia wynikał z konstrukcji tych 
instrumentów. Wartość nominalna tych obligacji jest bowiem korygowana o wskaźnik inflacji. Na 
koniec 2009 r. obligacje indeksowane do inflacji stanowiły 2,7% obligacji rynkowych pozostających 
w obiegu na rynku krajowym.

W 2009 r. kontynuowany był zapoczątkowany w 2008 r. wzrost zadłużenia Skarbu Pań-
stwa z tytułu obligacji oszczędnościowych (tabela 5.2.5)34. Obligacje oszczędnościowe były 
nabywane prawie wyłącznie przez krajowe osoby fizyczne (99,8% udziału w strukturze inwesto-
rów na tym rynku).

Rynek pierwotny

Po dwuletnim okresie spadku wartości nowych emisji obligacji skarbowych, w 2009 r. była 
ona wyższa o 49,6% w porównaniu z 2008 r. i wyniosła 104,0 mld zł (zwiększyła się jedynie skala 
emisji obligacji rynkowych).

Wartość emisji obligacji skarbowych byłaby jeszcze większa, gdyby części wydatków publicz-
nych nie finansowano przez emisję obligacji infrastrukturalnych gwarantowanych przez Skarb Pań-
stwa. W 2009 r. Rada Ministrów, mając na celu realizację wieloletniego planu budowy dróg i auto-
strad oraz ograniczenie wielkości deficytu budżetowego państwa, podjęła decyzję o emisji przez 

34 Obligacje oszczędnościowe są instrumentami dłużnymi przeznaczonymi głównie dla osób fizycznych. Mogą je 
nabywać również osoby prawne niebędące podmiotami gospodarczymi. Obligacje oszczędnościowe nie są wprowa-
dzane do obrotu na rynku wtórnym. Posiadacze tych obligacji mogą natomiast przedłożyć je do wykupu u agenta 
emisji. Instrumenty te są ewidencjonowane w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji, 
którym od 2003 r. jest PKO BP.

Tabela 5.2.4. Struktura zadłużenia SP z  tytułu obligacji rynkowych o  zmiennym 
oprocentowaniu w latach 2007–2009

Rodzaj obligacji wg pierwotnego 
terminu do wykupu

Wartość obligacji (w mld zł) Struktura obligacji (w %)

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Obligacje 3-letnie detaliczne 2,3 1,3 1,2 4,4 2,4 2,4

Obligacje 7-letnie hurtowe 19,7 19,7 19,7 36,9 35,7 38,1

Obligacje 10-letnie hurtowe 30,5 33,3 29,9 57,3 60,5 58,0

Emisje typu private placement 0,8 0,8 0,8 1,4 1,4 1,5

Ogółem 53,3 55,1 51,6 100,0 100,0 100,0

Źródło: obliczono na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Tabela 5.2.5. Struktura obligacji oszczędnościowych w  latach 2007–2009 (według stanu 
zadłużenia na koniec okresów)

Rodzaj obligacji wg pierwotnego 
terminu do wykupu

Wartość obligacji (w mld zł) Struktura obligacji (w %)

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu 5,2 5,5 5,7 82,9 69,5 61,2

Obligacje 4-letnie indeksowane 0,6 1,1 1,5 8,7 14,3 15,7

Obligacje 10-letnie emerytalne 0,5 1,3 2,1 8,4 16,2 23,1

Ogółem 6,3 7,9 9,3 100,0 100,0 100,0

Źródło: obliczono na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD)35. Dług 
zaciągnięty przez BGK na rzecz KFD nie jest wliczany do deficytu budżetu centralnego, choć wpływa 
na zwiększenie wysokości długu publicznego Polski (ramka 5.2.1).

W 2009 r. nie zaszły istotne zmiany w organizacji rynku pierwotnego obligacji skarbowych. 
Forma emisji zależała od rodzaju instrumentu dłużnego. Obligacje rynkowe o charakterze hurto-
wym były oferowane na rynku pierwotnym wyłącznie DSPW w trybie przetargów obsługiwanych 
przez NBP. Sprzedaż rynkowych obligacji detalicznych oraz obligacji oszczędnościowych przepro-
wadzano za pośrednictwem sieci oddziałów PKO BP. Podstawową formą wprowadzania obligacji 
hurtowych na rynek były przetargi sprzedaży. Przetargi te odbywały się zwyczajowo w środy w sys-
temie aukcji amerykańskiej. W 2009 r. wprowadzono w ten sposób do obiegu obligacje skarbowe 
o wartości 66,5 mld zł.

W ramach 10 przetargów zamiany, które przeprowadzono w 2009 r., Ministerstwo Finansów 
uplasowano obligacje skarbowe o wartości 33,6 mld zł (jednocześnie odkupując przedterminowo 
obligacje o wartości 32,2 mld zł). Przetargi zamiany uelastyczniają terminarz wykupu obligacji bez 
angażowania środków pieniężnych i pozwalają zwiększać wartość emisji długoterminowych oraz 
ograniczać emisje obligacji o krótszych terminach do wykupu. W 2009 r. średni okres do wykupu 
obligacji skarbowych sprzedanych na przetargach zamiany wyniósł 2260 dni, a obligacji rynkowych 
sprzedanych na standardowych przetargach – 1628 dni.

W 2009 r. liczba serii obligacji hurtowych pozostających w obrocie zmniejszyła się do 26. 
W latach 2007–2008 na rynku handlowano 29 obligacjami hurtowymi. Kontynuowana była poli-
tyka zwiększania wartości pojedynczych emisji. Średnia wartość jednej serii obligacji skarbowych 
w obiegu na koniec 2009 r. wyniosła 15,5 mld zł i była o 26,9% wyższa niż w roku poprzednim. 
Wzrosła też liczba dużych emisji o wartości powyżej 20 mld zł (za obligacje benchmarkowe uznaje 
się średnio- i długoterminowe obligacje o wartości co najmniej 5 mld euro). Na koniec 2009 r. było 
ich 12 (na koniec 2007 r. osiem, na koniec 2008 r. 10).

Spośród krajowych obligacji skarbowych oferowanych na przetargach w 2009 r. najwięcej 
środków (42,8 mld zł) pozyskano ze sprzedaży obligacji dwuletnich zerokuponowych (stanowiły 
one 48,4% ogólnej wartości emisji tych instrumentów). Podobnie jak w poprzednich latach 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 

35 Krajowy Fundusz Drogowy to fundusz celowy, utworzony w BGK na mocy ustawy z 27 października 1994 r. o auto-
stradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.u. z 2004 r. nr 256, poz. 2571 z późn. zm.). Zgodnie 
z przepisami ww. ustawy, finansuje on realizację zadań m.in. z zakresu budowy i przebudowy dróg krajowych i auto-
strad. KFD pozyskuje środki m.in. z opłaty paliwowej, dotacji i pożyczek z budżetu państwa.

Wykres 5.2.3. Wartość emisji brutto obligacji skarbowych na rynku krajowym w latach 2006–
2009

Źródło: dane NBP i MF.
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Ramka 5.2.1

1 ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku 
Polskim, Dz.u. z 2009 r., nr 143, poz. 1164. Przepisy ustawy weszły w życie 3 września 2009 r.

OBlIGacjE InfRaStRUktURalnE  
kRajOWEGO fUnDUSZU DROGOWEGO

Obligacje emitowane przez BGK są papierami wartościowymi na okaziciela, zdemate-
rializowanymi, oprocentowanymi lub oferowanymi z dyskontem. Są one dopuszczone do 
obrotu zarówno na giełdowym, jak i pozagiełdowym rynku regulowanym. W myśl przepisów 
ustawy1 dystrybucja obligacji może odbywać się zarówno w formie przetargów organizowa-
nych przez BGK lub inny podmiot, jak i w formie oferty publicznej, zgodnie z ustawą o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego sys-
temu obrotu oraz ustawą o spółkach publicznych. Przewidziano także sprzedaż papierów na 
przetargach organizowanych przez NBP w trybie podobnym do emisji obligacji skarbowych. 
Do udziału w przetargach dopuszczone są jedynie banki oraz instytucje kredytowe i finan-
sowe w rozumieniu ustawy Prawo bankowe.

Planowana wielkość wydatków KFD w 2009 r. kształtowała się na poziomie 16,5 mld 
zł. Środki pozyskane z emisji papierów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa zgod-
nie z założeniami wyniosły 7,85 mld zł, tj. prawie połowę wydatków Funduszu. Pod koniec 
lipca 2009 r., jeszcze przed wejściem w życie wspomnianej ustawy, BGK podpisał z Bankiem 
Handlowym i Domem Maklerskim Banku Handlowego umowę w sprawie pierwszej emisji 
papierów dłużnych na rzecz KFD na kwotę 600 mln zł. Emisja nastąpiła 11 sierpnia 2009 r. 
(tabela I). Była ona skierowana do wąskiego grona głównie krajowych inwestorów instytu-
cjonalnych, którzy zgłosili popyt ponadtrzykrotnie wyższy od zakładanego. Były to obligacje 
trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu, uzależnionym od stawki WIBOR 6M.

Sprzedaż kolejnych emisji obligacji infrastrukturalnych odbywała się już w ramach ofert 
publicznych. Zostały one wprowadzone do obrotu na dwa rynki działające w ramach plat-
formy Catalyst: regulowany rynek detaliczny organizowany przez GPW oraz regulowany 
rynek hurtowy organizowany przez BondSpot. Operacje tymi papierami dłużnymi stanowiły 
niemal całość obrotów wszystkimi obligacjami notowanymi na rynku Catalyst i  były to 
wyłącznie transakcje pakietowe. Mimo to skala obrotu obligacjami była stosunkowo nie-
wielka, gdyż prowizje rzędu 0,02–0,05% wartości transakcji, pobierane przez firmy 

Tabela  I. Zestawienie emisji obligacji infrastrukturalnych oferowanych przez BGK 
na rzecz KFD w 2009 r.

Data 
przetargu

Okres 
zapadalności

Wielkość emisji 
(w mld zł)

Średnia ważona 
cena czysta (w zł)

Średnia rentowność 
na rynku 

pierwotnym (w %)

Rentowność 
obligacji 

skarbowych (w %)

11.08.2009 3 lata 0,600 – – –

14.10.2009 5 lat 0,798 989,0 6,008 5,685

21.10.2009 9 lat 1,8001 987,8 6,429 6,096

04.11.2009 5 lat 1,500 986,5 6,068 5,738

18.11.2009 9 lat 1,242 981,5 6,524 6,170

09.12.2009 9 lat 1,9112 977,6 6,583 6,250

1 Z czego 300 mln zł wyemitowano na przetargu uzupełniającym.
2 Z czego 113 mln zł wyemitowano na przetargu uzupełniającym.

Źrodło: opracowano na podstawie danych BGK oraz serwisu Bloomberg.
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zamówienia klientów, zgłaszają po kilka ofert z różnymi cenami. W 2009 r. wartość ofert kupna na 
przetargach sprzedaży była najczęściej ponaddwukrotnie większa od wartości sprzedanych obliga-
cji (tabela 5.2.6). Dotyczyło to także obligacji dwuletnich, co świadczy o dużym zainteresowaniu 
inwestorów obligacjami o krótszym okresie wykupu.

Poprawa koniunktury na krajowym rynku akcji i związany z tym wzrost zainteresowania inwe-
storów detalicznych lokowaniem środków w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz 
korzystne oprocentowanie depozytów bankowych zmniejszyły zainteresowanie inwestorów indy-
widualnych obligacjami detalicznymi. Wartość obligacji oszczędnościowych sprzedanych przez 
Ministerstwo Finansów wyniosła w 2009 r. 3,8 mld zł i była o 40,5% niższa niż w 2008 r.

Rynek wtórny

Według badań organizacji Emerging Markets Traders Association (EMTA) wśród krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej rynek polskich obligacji skarbowych odznaczał się największą 

Wykres 5.2.4. Popyt i podaż obligacji skarbowych oraz iloraz popytu i  sprzedaży tych 
instrumentów na przetargach w latach 2008–2009

uwaga: w listopadzie 2008 r. nie odbyły się przetargi na obligacje skarbowe.

Źródło: NBP.
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Tabela 5.2.6 Popyt na wybrane obligacje hurtowe na przetargach w latach 2008–2009

Typ obligacji

Wartość ofert zakupu 
(w mld zł)

Wartość sprzedaży 
(w mld zł)

Relacja ofert kupna 
do sprzedaży

2008 2009 2008 2009 2008 2009

2-letnie zerokuponowe 22,58 91,11 10,62 42,83 2,13 2,13

5-letnie o stałym oprocentowaniu 30,80 27,91 12,70 15,54 2,43 1,80

10-letnie o stałym oprocentowaniu 17,40 8,31 9,25 3,57 1,88 2,33

20-letnie o stałym oprocentowaniu 10,23 11,34 3,51 4,59 2,91 2,47

Źródło: Ministerstwo Finansów.

inwestycyjne, były relatywnie wysokie i zniechęciły część podmiotów do zawierania transak-
cji. Ponadto wielu nabywców obligacji infrastrukturalnych podjęło decyzję o trzymaniu tych 
papierów do wykupu, ponieważ przynosiły one wyższą stopę zwrotu niż obligacje skarbowe 
o podobnych terminach zapadalności. Rentowność obligacji infrastrukturalnych utrzymywała 
się bowiem w 2009 r. na poziomie o 30–35 punktów bazowych wyższym niż rentowność 
papierów skarbowych, co miało związek z istotnie mniejszymi rozmiarami ich emisji w porów-
naniu z benchmarkowymi obligacjami skarbowymi.

Źródło: opracowano na podstawie informacji na stronie internetowej spółki BondSpot SA.
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płynnością36. Średnia dzienna wartość transakcji37 na rynku obligacji skarbowych w 2009 r. wynio-
sła 13,9 mld  zł, co oznacza spadek o 19,4% w porównaniu z 2008 r. (wykres 5.2.5). Na rynku trans-
akcji bezwarunkowych średnie dzienne obroty netto zmniejszyły się o 18,1%, a na rynku operacji 
warunkowych o 20,9%. Spadek wartości transakcji na rynku wtórnym oraz wzrost zadłużenia 
Skarbu Państwa spowodowały obniżenie wskaźnika płynności obligacji skarbowych z 0,56 w 2008 r. 
do 0,43 w 2009 r.38

Po krótkim okresie wzrostu aktywności, wywołanego dużą nerwowością uczestników rynku 
na przełomie września i października 2008 r., wartość transakcji zawieranych na rynku obligacji 
skarbowych ponownie zaczęła maleć. Kontynuacja trendu deprecjacyjnego na rynku złotego 
w pierwszych miesiącach 2009 r. zmniejszała rentowność inwestycji podmiotów zagranicznych na 
krajowym rynku obligacji, co ograniczało ich aktywność. Ponadto w warunkach awersji do ryzyka 
kredytowego kontrahenta i niskiej płynności na krajowym rynku pieniężnym banki krajowe prefe-
rowały utrzymywanie obligacji skarbowych, które mogły być użyte m.in. jako zabezpieczenie 
w operacjach repo z bankiem centralnym lub zabezpieczenie kredytu lombardowego. Wraz ze stop-
niową poprawą sytuacji na rynkach finansowych, ustabilizowaniem kursu złotego, wzrostem zain-
teresowania nierezydentów inwestycjami na krajowym rynku oraz zwiększeniem aktywności krajo-
wych niebankowych instytucji finansowych na rynku transakcji warunkowych w II połowie 2009 r. 
nieznacznie wzrosły obroty na rynku obligacji skarbowych (wykres 5.2.6).

W 2009 r. w strukturze obrotów po raz pierwszy od trzech lat nastąpił niewielki wzrost 
udziału transakcji bezwarunkowych (tabela 5.2.7). Wspomniana stabilizacja sytuacji na rynkach 
finansowych skłaniała inwestorów, którzy w okresie nasilenia się globalnego kryzysu wstrzymywali 
się ze sprzedażą obligacji skarbowych, do większej aktywności na rynku wtórnym.

Podobnie jak w latach poprzednich transakcje warunkowe były zawierane przede wszystkim 
przez rezydentów (95,2% obrotów w tym segmencie rynku). Nadal dominowały transakcje sell-buy-
-back, które dla niebankowych instytucji finansowych stanowiły sposób lokowania przejściowych 
nadwyżek finansowych. W 2009 r. udział nierezydentów w transakcjach warunkowych obligacjami 
skarbowymi wzrósł do 4,8%. W operacjach tych najczęściej wykorzystywano obligacje o zmiennym 
oprocentowaniu. Wiązało się to z większą stabilnością cen obligacji o zmiennym oprocentowaniu, 

36  Annual Debt Trading Volume Survey Supplementary Analysis, EMTA, marzec 2010. Wskaźniki liczone przez EMTA są 
wyrażone w uSD i obejmują cały rynek papierów dłużnych. Fakt, że dane EMTA obejmują cały rynek papierów dłużnych, 
nie ma dużego znaczenia, gdyż w tych krajach na rynkach papierów dłużnych dominują papiery skarbowe.
37 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 2006 r. liczba dni 
roboczych wyniosła 252, w 2007 r. 251, w 2008 r. 254, a w 2009 r. 255.
38 Wskaźnik ten liczony jest jako iloraz średniej wartości transakcji bezwarunkowych oraz średniego stanu zadłużenia 
Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych w danym roku. Ze względu na zmianę źródła danych dotyczących war-
tości transakcji dane te mogą być inne niż prezentowane w poprzednich raportach.

Wykres 5.2.5. Średnia dzienna wartość transakcji (obroty netto) na rynku obligacji 
skarbowych w latach 2006–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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co pozwalało ograniczyć ryzyko zmiany wartości zabezpieczenia. Ponadto obligacje o zmiennym 
oprocentowaniu są częściej niż obligacje stałokuponowe utrzymywane do okresu wykupu, a rza-
dziej wykorzystywane w strategiach spekulacyjnych.

Najważniejszymi uczestnikami rynku wtórnego obligacji skarbowych, pod względem war-
tości zawieranych transakcji, były banki krajowe (wykres 5.2.7). Wiąże się to z pełnieniem przez 
te podmioty funkcji DSPW oraz market makerów. Do aktywnych uczestników rynku wtórnego 
obligacji skarbowych w Polsce należały też fundusze inwestycyjne (wysoki udział w wartości 
transakcji buy-sell-back) oraz inwestorzy zagraniczni (przede wszystkim w segmencie transakcji 
bezwarunkowych).

Obrót obligacjami skarbowymi odbywał się na następujących rynkach: nieregulowanym 
rynku OTC, platformie elektronicznej MTS Poland (od 1 stycznia 2010 r. Treasury BondSpot Poland, 
ramka 5.2.2) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od 18 września 2010 r. rynek regu-
lowany GPW w ramach platformy Catalyst). Dodatkowo od 18 września 2009 r. obrót mógł być 
realizowany na regulowanym rynku pozagiełdowym spółki BondSpot SA, funkcjonującym w ramach 
platformy Catalyst – do końca roku nie zawarto na nim jednak żadnej transakcji. Ewidencję, rozli-
czenia oraz rozrachunek transakcji krajowymi obligacjami skarbowymi prowadzi KDPW SA.

W Polsce, podobnie jak w większości krajów unii Europejskiej, obroty koncentrowały się na 
nieregulowanym rynku OTC (tabela 5.2.8), na którym transakcje są zawierane najczęściej za pośred-
nictwem elektronicznych systemów konwersacyjnych lub brokerów głosowych. Inwestorzy prefe-
rują nieregulowany rynek OTC, gdyż charakteryzuje się większą płynnością, mniejszą przejrzystością 
i umożliwia szybszą realizację transakcji. W 2009 r. średnia dzienna wartość obrotów netto obliga-
cjami skarbowymi na rynku OTC wyniosła 10,8 mld zł i była o 20,8% niższa niż w 2008 r. Po raz 
pierwszy od 2006 r. wzrosły obroty na MTS Poland. Średnia dzienna wartość transakcji wyniosła 
0,3 mld zł (o 13,7% więcej niż w 2008 r.), przy czym przeważały transakcje bezwarunkowe (około 

Tabela 5.2.7. Struktura transakcji obligacjami skarbowymi w latach 2006–2009 (według ich 
wartości, w %)

Transakcje 
bezwarunkowe

Transakcje
SBB Transakcje repo

2006 61,1 36,1 2,8

2007 60,3 35,5 4,2

2008 55,0 42,5 2,5

2009 55,7 41,1 3,2

Źródło: obliczono na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Wykres 5.2.6. Miesięczna wartość transakcji obligacjami skarbowymi oraz wskaźnik 
płynności w latach 2006–2009

uwaga: wskaźnik płynności obliczony był jako iloraz miesięcznej wartości transakcji bezwarunkowych oraz zadłużenia Skarbu Państwa 
w danym miesiącu z tytułu obligacji rynkowych. Wartość transakcji warunkowych liczona była według wartości wymiany początkowej.

Źródło: opracowano na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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70% obrotów). Wyrazem zwiększonego zainteresowania dokonywaniem transakcji na tym rynku 
był wzrost liczby jego uczestników. Na koniec 2009 r. uczestnikami elektronicznej platformy obrotu 
papierami skarbowymi były 32 podmioty, spośród których 19 to market makers, 12 – market takers 
oraz jeden inwestor kwalifikowany.

W porównaniu z 2008 r. średnia wartość transakcji obligacjami skarbowymi na GPW spadła 
o 42% i wyniosła około 5 mln zł. Było to przede wszystkim wynikiem poprawy koniunktury na rynku 
akcji oraz korzystnego oprocentowania depozytów bankowych dla gospodarstw domowych, co 
przyczyniało się do zmniejszenia zainteresowania inwestycjami w obligacje skarbowe. Rynek wtórny 
obligacji skarbowych organizowany przez GPW jest jednak małym rynkiem, dostępnym dla inwe-
storów indywidualnych. Obroty na nim stanowiły niepełna 0,1% wartości transakcji ogółem obliga-
cjami skarbowymi i nie miały wpływu na tendencje zachodzące na całym rynku.

Wykres 5.2.7. Struktura podmiotowa obrotów brutto na rynku wtórnym obligacji skarbowych 
w latach 2008–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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Ramka 5.2.2

RynEk tREaSURy BOnDSPOt POlanD

Z dniem 18 września 2009 r. właściciel platformy elektronicznej obrotu papierami skar-
bowymi zmienił nazwę z MTS-CeTO SA na BondSpot SA. W związku z tym uruchomiony 
w 2004 r. rynek od 1 stycznia 2010 r. zmienił nazwę z MTS Poland na Treasury BondSpot 
Poland. Jest to hurtowy rynek obrotu obligacjami skarbowymi oraz bonami skarbowymi. 
Przedmiotem transakcji są pakiety papierów wartościowych, których wartość nominalna 
wynosi 5 mln zł lub wielokrotność tej kwoty. Zgodnie z regulacjami rynku Treasury BondSpot 
Poland jego uczestnicy mogą działać jako:

–  market makers – uczestnicy wystawiający własne oferty kupna i  sprzedaży SPW 
z określoną minimalną jednostką kwotowania oraz spreadem nieprzekraczającym 
maksymalnego spreadu określonego regulaminem,

–  market takers – uczestnicy składający wyłącznie dyspozycje stanowiące akceptację 
całości lub części oferty market makers.

Elektroniczny rynek obrotu papierami skarbowymi jest integralną częścią systemu 
DSPW, opracowanego przez Ministerstwo Finansów przy współudziale NBP, KDPW oraz śro-
dowiska bankowego.

Źródło: opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej spółki BondSpot SA.
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Inwestorzy

W 2009 r. największą grupą inwestorów na rynku obligacji skarbowych w Polsce pozostały 
banki krajowe (wykres 5.2.8). W warunkach ograniczenia akcji kredytowej oraz spadku zaufania 
między uczestnikami krajowego rynku pieniężnego preferowały one lokowanie nadwyżek płyn-
ności w bezpieczne instrumenty dłużne, które mogły być wykorzystywane m.in. w operacjach 
zasilających NBP. Zwiększenie zaangażowania funduszy emerytalnych w akcje w  II połowie 
2009  r. przyczyniło się do ograniczenia tempa wzrostu ich portfela obligacji skarbowych. 
W rezultacie ich udział w strukturze nabywców obligacji skarbowych zmniejszył się w porówna-
niu ze stanem na koniec 2008 r. (wykres 5.2.9). Wzrost zainteresowania nabywaniem jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (dodatnie saldo napływu środków do tych funduszy 
w II połowie roku) przyczynił się do zwiększenia zaangażowania tych instytucji finansowych na 
krajowym rynku obligacji skarbowych.

Ważną zmianą w strukturze nabywców krajowych obligacji skarbowych w 2009 r. był wyraźny 
wzrost zaangażowania inwestorów zagranicznych, przede wszystkim niebankowych instytucji finan-
sowych. Po znacznym odpływie kapitału zagranicznego z krajowego rynku obligacji skarbowych 
w październiku 2008 r., wywołanym m.in. zjawiskiem flight to quality, problemami gospodarczymi 
Węgier (efekt zarażania) i silną deprecjacją złotego, w listopadzie i grudniu 2008 r. oraz w I kwartale 
2009 r. zaangażowanie nierezydentów na tym rynku ustabilizowało się na poziomie około 55 mld zł.

Od kwietnia 2009 r. obserwowano stopniowy wzrost inwestycji podmiotów zagranicznych 
w obligacje skarbowe emitowane na rynku lokalnym (wykres 5.2.10). Wynikało to zarówno z tenden-
cji na globalnych rynkach finansowych, jak i z atrakcyjności krajowego rynku. uspokojenie sytuacji na 
rynkach finansowych i stopniowy spadek awersji do ryzyka inwestycyjnego wpłynęły na zmianę per-
cepcji ryzyka kredytowego Polski, co zostało odzwierciedlone w  kwotowaniach transakcji CDS 

Wykres 5.2.8. Inwestorzy na rynku obligacji skarbowych w latach 2008–2009 (według stanu 
zadłużenia na koniec okresów)

Źródło: dane Ministerstwa Finansów.
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Tabela 5.2.8. Udział poszczególnych rynków w obrotach obligacjami skarbowymi w latach 
2008–2009 (w %)

Rynek OTC MTS Poland GPW

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 –

Obroty ogółem w 2009 r. 97,3 2,7 0,1

– transakcje bezwarunkowe 43,4 1,9 0,1

– transakcje warunkowe 53,9 0,8 –

Źródło: obliczono na podstawie danych KDPW.
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(wykres 5.2.11). Do zwiększenia zaufania do polskiego rynku finansowego przyczyniła się przyznana 
Polsce w maju przez MFW elastyczna linia kredytowa, oferowana jedynie krajom o stabilnej sytuacji 
makroekonomicznej, oraz utrzymanie ratingów długoterminowych dla zadłużenia w walucie zagra-
nicznej na poziomach A-, A- i A2 (odpowiednio według Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s) w sytuacji 
obniżek ocen wiarygodności kredytowej wielu krajów uE. Ponadto inwestorzy powoli przestawali 
traktować kraje Europy Środkowo-Wschodniej jako grupę jednolitą pod względem ryzyka inwestycyj-
nego, co przy relatywnie dobrej sytuacji makroekonomicznej w Polsce było istotnym czynnikiem wzro-
stu zainteresowania inwestycjami na krajowym rynku obligacji skarbowych. Polska jako jedyne pań-
stwo w uE odnotowała w 2009 r. wzrost PKB (1,8%). Dług publiczny (sektora instytucji rządowych 
i samorządowych) wyniósł 50,9% PKB i kształtował się poniżej średniej dla uE oraz dla strefy euro. 
Sektor bankowy był stabilny i wykazywał zyski. Jednocześnie relatywnie wysoka rentowność obligacji, 
oczekiwania na obniżenie się inflacji, ustabilizowanie się kursu złotego w I kwartale 2009 r. oraz jego 
późniejsza stopniowa aprecjacja sprzyjały napływowi kapitału zagranicznego na krajowy rynek obli-
gacji skarbowych. W warunkach niskich stóp procentowych na rynkach rozwiniętych inwestorzy 
zagraniczni, w szczególności niebankowe instytucje finansowe, dywersyfikowali swoje portfele inwe-
stycyjne i poszukiwali wyższych stóp zwrotu, inwestując na rynkach emerging markets o solidnych 
fundamentach gospodarczych, w tym w Polsce. W rezultacie na koniec 2009 r. zaangażowanie nie-
rezydentów na krajowym rynku obligacji było o 23,3 mld zł wyższe niż na koniec 2008 r.

Wykres 5.2.10. Obligacje skarbowe w posiadaniu inwestorów zagranicznych oraz rentowność 
obligacji benchmarkowych Polski i Stanów Zjednoczonych w latach 2008–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz serwisu Bloomberg.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

1

2

3

4

5

6

7

8
mld zł %

Portfel inwestorów zagranicznych – lewa oś

IXVIIIVIIVIVIVIIIIIIXIIXIX XIIXIXIXVIIIVIIVIV
2008 2009

IVIIIIII

Rentowność 5-letnich obligacji Polski – prawa oś
Rentowność 5-letnich obligacji Stanów Zjednoczonych – prawa oś

Wykres 5.2.9. Struktura nabywców obligacji skarbowych w latach 2008–2009 (według stanu 
zadłużenia na koniec okresów)

Źródło: dane Ministerstwa Finansów.
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5.2.2.2. Obligacje komunalne

W Polsce, podobnie jak w krajach strefy euro, rynek obligacji komunalnych należy do naj-
mniejszych segmentów rynku kapitałowego39. Zadłużenie krajowych jednostek samorządu teryto-
rialnego z tytułu emisji tych instrumentów w relacji do PKB wyniosło około 0,5%. Na koniec 2009 r. 
udział obligacji komunalnych w rynku długoterminowych papierów dłużnych w Polsce wyniósł 
1,5%, a w strefie euro 2,7%. W poszczególnych krajach strefy euro znaczenie obligacji komunalnych 
jest jednak zróżnicowane. Najbardziej rozwinięty rynek tych papierów dłużnych funkcjonuje 
w Niemczech. Na koniec 2009 r. obligacje jednostek samorządowych tego kraju stanowiły 72,9% 
wyemitowanych długoterminowych papierów dłużnych sektora other general government w strefie 
euro. W zadłużeniu strefy euro z tytułu emisji papierów dłużnych tego sektora duży udział miała 
także Hiszpania i Włochy (odpowiednio 11,7% i 9,4%)40.

Wielkość rynku

W 2009 r. nastąpił dynamiczny rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce. Wartość 
zadłużenia JST z  tytułu długoterminowych papierów dłużnych wyniosła na koniec 2009  r. 
6,9 mld zł i była o około 55% wyższa niż na koniec 2008 r. W 2009 r. wyemitowano obligacje 
komunalne o rekordowej w ostatnich latach wartości 3,1 mld zł (w 2008 r. wartość nowych emi-
sji wyniosła 0,9 mld zł)41, z czego 600 mln zł przypadało na emisję dziesięcioletnich obligacji 
Warszawy. Była to największa z dotychczasowych emisji obligacji komunalnych. Większość emi-
sji (w łącznej kwocie około 1,7 mld zł) została uplasowana w IV kwartale, co wynikło ze zwięk-
szonego zapotrzebowania samorządów na finansowanie, związane m.in. z realizacją zaplano-
wanych wcześniej inwestycji.

Najważniejszym czynnikiem rozwoju rynku obligacji komunalnych była konieczność sfinan-
sowania wkładów własnych w projektach i programach inwestycyjnych w zakresie m.in. ochrony 
środowiska i infrastruktury drogowej, realizowanych z wykorzystaniem środków z uE. W przypadku 
takich inwestycji JST wnoszą udział własny w wysokości 15–25% kosztów kwalifikowanych. Refun-
dację środków z funduszy strukturalnych uE otrzymują dopiero po poniesieniu wydatków inwesty-
cyjnych42. Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r. były o 39,2% wyż-
sze niż w 2008 r., natomiast dochody ogółem były wyższe o 8,8%.

39  Krótkoterminowe obligacje komunalne o pierwotnym okresie do wykupu do jednego roku mają marginalne zna-
czenie na krajowym rynku. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów na koniec 2009 r. stanowiły one około 0,1% 
zadłużenia JST z tytułu emisji papierów dłużnych. W krajach strefy euro wskaźnik ten wyniósł 5,6%.
40  Wskaźniki odnoszące się do strefy euro obliczono na podstawie danych Eurostatu, dostępnych na stronie inter-
netowej http://www.ecb.europa.eu/stats/money/securities/debt/html/debt_securities_2009-12.en.html. Dane dotyczą 
papierów dłużnych sektora samorządowego i ubezpieczeń społecznych (social security funds) nominowanych w euro 
i znajdujących się w obiegu na koniec 2009 r.
41  „Rating & Rynek”, nr 12 (268), Fitch Polska S.A., s. 35.
42  P. Śliwiński, M. Stępniewski (red.), Obligacje komunalne: zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne, Warszawa 
2009, Twigger, s. 307–308.

Wykres 5.2.11. Kwotowania kontraktów CDS w wybranych krajach UE w latach 2008–2009

Źródło: Bloomberg.
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Głównym źródłem realizacji potrzeb pożyczkowych JST były jednak nie emisje dłużnych 
papierów wartościowych, lecz kredyty bankowe i pożyczki, które na koniec 2009 r. stanowiły około 
82% zobowiązań tych podmiotów. Niektóre JST wolały jednak emisje obligacji niż zaciąganie kre-
dytu bankowego ze względu na dłuższy horyzont finansowania i możliwość dotarcia do większej 
liczby pożyczkodawców.

Wykres 5.2.12. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych w latach 2002–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Fitch Polska SA.
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Ramka 5.2.2

EmISja OBlIGacjI mIaSta StOłEcZnEGO WaRSZaWy

W dniu 18 maja 2009 r. międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings nadała War-
szawie długoterminowy rating krajowy AAA ze stabilną perspektywą. W lipcu 2009 r. przyjęty 
został program emisji obligacji Warszawy na łączną kwotę 4 mld zł. Organizatorem programu 
było konsorcjum trzech banków krajowych – BRE Banku, Banku Handlowego oraz Banku BPS.

W ramach tego programu w lipcu 2009 r. Warszawa wyemitowała 600 tys. 10-letnich 
obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 1000 zł, o stałym oprocentowaniu 6,7%. Prowa-
dzenie depozytu oraz rozliczanie zawieranych transakcji tymi instrumentami powierzono 
KDPW. Emisja miała charakter publiczny i była skierowana do wybranych inwestorów kwalifi-
kowanych, którzy otrzymali zaproszenie do składania deklaracji nabycia. Wśród nich znajdo-
wały się głównie otwarte fundusze emerytalne (64,6% emisji), zakłady ubezpieczeń (25%), 
banki (8,7%) oraz fundusze inwestycyjne (1,7%). Popyt na obligacje Warszawy ponaddwukrot-
nie przewyższył planowaną kwotę emisji. Sprzedano zatem papiery dłużne o wartości nomi-
nalnej 600 mln zł. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 95,252% wartości nominalnej.

W dniu 28 września 2009 r. zarząd GPW dopuścił te obligacje do obrotu (w systemie 
notowań ciągłych) na detalicznym rynku regulowanym platformy Catalyst. Jednocześnie obli-
gacje Warszawy zostały dopuszczone także do obrotu na Regulowanym Rynku Pozagiełdo-
wym prowadzonym przez spółkę BondSpot (segment handlu hurtowego platformy Catalyst).

W analizowanym okresie Warszawa wyemitowała także obligacje na rynku zagranicz-
nym. W ramach uruchomionego w 2009 r. programu emisji obligacji na rynku europejskim 
(EMTN – European Medium Term Note) 6 maja 2009 r. wyemitowano 5-letnie obligacje 
o wartości nominalnej 200 mln euro, stałym kuponie rocznym w wysokości 6,875% oraz ter-
minie wykupu w dniu 6 maja 2014 r. Emisja miała charakter publiczny. Euroobligacje War-
szawy są notowane na giełdzie w Luksemburgu.

Źródło: Dokument informacyjny. Program emisji obligacji Miasta Stołecznego Warszawy na łączną kwotę PLN 4.000.000.000, 
Warszawa, 15 lipca 2009; Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r., Warszawa, marzec 2010.
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Struktura rynku

Podstawową barierą rozwoju rynku obligacji komunalnych była niewielka skala pojedyn-
czych emisji, wynikająca z małych potrzeb pożyczkowych gmin i powiatów. Prowadziło to do silnej 
segmentacji i małej płynności rynku wtórnego, co z kolei powodowało brak zainteresowania tego 
typu papierami ze strony niebankowych instytucji finansowych. Na koniec 2009 r. średnia wartość 
obligacji komunalnych jednego emitenta pozostających w obrocie poza rynkiem zorganizowanym 
wynosiła 1,88 mln zł. Do rozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce przyczyniłoby się prze-
prowadzanie przez JST wspólnych emisji. Jednak związki jednostek samorządu terytorialnego, 
które mogłyby spełniać funkcję emitenta zbiorowego, nie emitowały dotychczas dłużnych papie-
rów wartościowych.

Na koniec 2009 r. średni pierwotny termin wykupu obligacji komunalnych sprzedawanych 
w trybie oferty niepublicznej wyniósł 7–8 lat, przy czym okres ten był najdłuższy w przypadku woje-
wództw, a najkrótszy w przypadku gmin. W strukturze terminowej zadłużenia JST z tytułu emisji 
długoterminowych dłużnych papierów wartościowych największy udział w 2009 r. miały obligacje 
o pierwotnym terminie wykupu do pięciu lat (60,6%). udział papierów dłużnych o pierwotnym ter-
minie wykupu od pięciu lat włącznie do 10 lat wyniósł 24,1%, a o terminie od 10 lat włącznie – 
15,3%. Dla obligacji wyemitowanych w 2008 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 18,7%, około 
50% i 24,5%, co wskazuje na skrócenie okresu finansowania JST emisją obligacji w 2009 r. w sto-
sunku do poprzedniego roku.

Podobnie jak w poprzednich latach jednostki samorządu terytorialnego emitowały przede 
wszystkim obligacje o zmiennym oprocentowaniu (wyjątkiem była m.in. emisja obligacji miasta 
Warszawy – ramka 5.2.2). Na koniec 2009 r. udział obligacji o zmiennym oprocentowaniu w zadłu-
żeniu JST z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na rynku krajowym na wyniósł około 
90%. Oprocentowanie obligacji komunalnych pozostających w obrocie było najczęściej zależne od 
rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2009 r. nastąpiły jednak zmiany formuły 
oprocentowania obligacji komunalnych. W nowych emisjach dominowały obligacje, dla których 
podstawą oprocentowania były stawki międzybankowego rynku pieniężnego 1y WIBOR, 6M WIBOR 
i 3M WIBOR.

Ze względu na niepubliczny charakter większości emisji ich organizatorami były prawie wyłącz-
nie banki o rozwiniętej sieci placówek lub ich biura maklerskie (wykres 5.2.13). O skali działalności 
w zakresie obsługi emisji obligacji komunalnych decydowała strategia banku i jego możliwości orga-
nizacyjne. Podobnie jak w poprzednich latach głównym organizatorem emisji był PKO BP.

Wykres 5.2.13. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych według wartości instrumentów 
pozostających w obiegu na koniec 2008 i 2009 r.

Źródło: Fitch Polska SA.
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Rynek wtórny i inwestorzy

Zdecydowaną większość obligacji komunalnych pozostających w  obiegu wyemitowano 
w trybie oferty niepublicznej. Były one przedmiotem obrotu na rynku OTC. W obrocie na rynku 
regulowanym na koniec 2009 r. znajdowały się papiery o wartości 922,5 mln zł, co stanowiło jedy-
nie 13,4% wartości obligacji komunalnych pozostających w obiegu. Ponaddwukrotny, w porówna-
niu ze stanem na koniec 2008 r., wzrost wartości obligacji komunalnych w obrocie na rynku regu-
lowanym był wynikiem emisji obligacji Warszawy.

Banki pełniące funkcję organizatora oraz depozytariusza poszczególnych emisji zajmowały 
się animacją obrotu i rozliczaniem transakcji obligacjami na rynku OTC. Ze względu na silną seg-
mentację tego rynku transakcje na nim zawierano sporadycznie. Emisje obligacji komunalnych 
w trybie oferty niepublicznej obejmowane były przede wszystkim przez banki będące ich organiza-
torami, przy czym zdecydowana większość utrzymywała je do terminu wykupu. Organizowanie 
i obejmowanie emisji było bowiem traktowane przez niektóre banki jako instrument alternatywny 
wobec kredytu dla JST. Drugą najważniejszą grupą nabywców obligacji komunalnych byli inwesto-

Wykres 5.2.14. Inwestorzy na rynku obligacji komunalnych w  latach 2008–2009 (papiery 
pozostające w obiegu poza rynkiem zorganizowanym, stan na koniec okresów)

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od banków pełniących funkcję DRP oraz depozytariusza.

Banki 
Fundusze emerytalne

Zakłady ubezpieczeniowe
Inwestorzy zagraniczni

Fundusze inwestycyjne
Inne podmioty

86,2%

A. 2008 r. B. 2009 r.

81,8%

0,9%
1,2%

11,4% 0,3%

0,7%
2,1%

5,8%

9,6%

Tabela 5.2.9. Emisje obligacji komunalnych w  poszczególnych segmentach rynku Catalyst 
(wartość emisji w mln zł wg stanu na 31 grudnia 2009 r.)

Rynek regulowany GPW Catalyst ASO GPW Catalyst

Radlin (2Y, 3Y) 2,0 brak emisji –

Warszawa1 (10Y) 600,0

Rynek regulowany BondSpot Catalyst ASO BondSpot Catalyst 

Ostrów Wielkopolski (10Y) 12,0

Rynek uruchomiony
11 stycznia 2010 r.

Poznań (5Y) 218,0

Rybnik (10Y) 90,5

Warszawa1 (10Y) 600,0

Emisje autoryzowane przez Catalyst

Kórnik 3,5

Połczyn Zdrój 2,1

Turek 2,8

Tczew 20,0

Ząbki 13,1

1 Obligacje komunalne emitowane przez miasto stołeczne Warszawa są notowane w dwóch segmentach rynku Catalyst: GPW Catalyst 
i BondSpot Catalyst.

Źródło: Catalyst, Fitch Polska SA, KDPW.
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rzy zagraniczni, przede wszystkim monetarne instytucje finansowe. Od końca 2008 r. istotnie wzro-
sło zaangażowanie funduszy emerytalnych w obligacje komunalne (do 5,8% wartości papierów 
pozostających w obiegu poza rynkiem zorganizowanym). Wynikało to głównie z nabycia przez 
otwarte fundusze emerytalne znacznej części obligacji Krakowa wyemitowanych w czerwcu 2009 r.

Obrót wtórny obligacjami wyemitowanymi w trybie oferty publicznej odbywał się na regulo-
wanym rynku pozagiełdowym RPW CeTO. W dniu 30 września 2009 r. obrót tymi dłużnymi papie-
rami wartościowymi został przeniesiony na platformę Catalyst. W ramach Catalyst uruchomiono 
dwa rynki detaliczne prowadzone przez GPW (regulowany i ASO) oraz hurtowy rynek regulowany 
prowadzony przez BondSpot i przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych. Warunkiem wpro-
wadzenia obligacji komunalnych na rynek regulowany prowadzony przez GPW lub BondSpot jest 
zatwierdzenie przez KNF memorandum informacyjnego. W przypadku ubiegania się o wprowadze-
nie obligacji do obrotu w ASO wystarczy sporządzenie i udostępnienie uproszczonego dokumentu 
informacyjnego, którego zawartość jest określona w załączniku do Regulaminu ASO. Dokument 
taki nie podlega zatwierdzeniu przez KNF, GPW ani BondSpot. Wśród emitentów obligacji komu-
nalnych korzystających z platformy Catalyst można wyróżnić JST mające autoryzację swoich emisji 
oraz takie, których obligacje zostały dopuszczone do obrotu na określonych rynkach tej platformy. 
Autoryzacja obligacji bez dopuszczenia ich do obrotu ma na celu poprawę wiarygodności emitenta 
oraz może być wykorzystana w celach promocyjnych. W 2009 r. autoryzacja była również warunkiem 
dopuszczenia obligacji do obrotu na platformie Catalyst43. Stworzenie platformy Catalyst umożli-
wiło zatem obrót wtórny na rynku zorganizowanym obligacji sprzedawanych w trybie oferty nie-
publicznej. Jednak w 2009 r. obligacje komunalne były wprowadzone do obrotu jedynie na rynkach 
regulowanych platformy Catalyst (tabela 5.2.9).

Według stanu na koniec 2009 r. w obrocie na platformie Catalyst znajdowało się dziewięć 
serii obligacji komunalnych pięciu emitentów o łącznej wartości 922,5 mln zł. Wartość transakcji 
obligacjami komunalnymi zawartych w IV kwartale 2009 r. na rynkach regulowanych platformy 
Catalyst wyniosła 38,2 mln zł44. Transakcje, których przedmiotem były papiery dłużne Warszawy, 
stanowiły około 99% obrotów obligacjami komunalnymi na rynku Catalyst.

5.2.2.3. Długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki

Długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki to zbywalne papiery warto-
ściowe, 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 banków hipotecznych. W dalszej części tego 
rozdziału opisano rozwój krajowego rynku długoterminowych instrumentów dłużnych 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.

5.2.2.3.1. Długoterminowe bankowe papiery dłużne45

Wielkość rynku

W 2009 r. wartość zobowiązań banków krajowych z tytułu emisji długoterminowych instru-
mentów dłużnych (DBPD) emitowanych w Polsce wynosiła 5,1 mld zł. Finansowanie banków w Pol-
sce za pośrednictwem emisji papierów dłużnych na rynku kapitałowym miało nadal niewielkie zna-
czenie. DBPD nie były ważnym źródłem finansowania akcji kredytowej sektora bankowego, gdyż 
stanowiły jedynie 0,5% jego pasywów.

43  Autoryzacja obligacji związana jest z przyjęciem przez emitenta określonych obowiązków informacyjnych oraz 
zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym Catalyst. O autoryzację emisji mogą ubiegać się również emitenci, 
których emisje nie zostały zdematerializowane. Autoryzacja może zostać przyznana, jeżeli wartość emisji obligacji 
komunalnych według ceny nominalnej stanowi co najmniej równowartość 400 000 euro. Na początku 2010 r. znie-
siona została konieczność autoryzacji emisji wprowadzanych do obrotu na platformie Catalyst.
44  Obliczono na podstawie danych KDPW.
45 W podrozdziale analizowane są długoterminowe bankowe papiery dłużne z wyłączeniem obligacji infrastruktural-
nych wyemitowanych w 2009 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego 
o łącznej wartości 7,85 mld zł. Ten rodzaj dłużnych papierów wartościowych został opisany w rozdziale 5.2.2.1.
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W 2009 r. wiele banków działających w strefie euro ograniczało emisje długoterminowych 
papierów dłużnych, co było wynikiem spadku zaufania inwestorów do banków i wzrostu awersji do 
ryzyka. W latach 2010–2012 banki działające w strefie euro będą musiały sfinansować wykup dużej 
części swoich długoterminowych papierów dłużnych, w przypadku niektórych instytucji mających 
znaczny udział w sumie bilansowej46.

W 2009 r. istotnie zmniejszyła się wartość nowych emisji DBPD, do około 1,0 mld zł. Wśród 
papierów wyemitowanych przez banki krajowe dominowały bankowe papiery wartościowe (około 
74% wartości DBPD wyemitowanych w 2009 r.). W 2009 r. żadna z emisji DBPD nie została prze-
prowadzona w trybie oferty publicznej.

W 2009 r. na rynku DBPD aktywne były głównie cztery banki, w tym jeden bank zrzeszający. 
Konkurując o oszczędności sektora niefinansowego, banki oferowały przede wszystkim długoter-
minowe papiery dłużne z wbudowanymi instrumentami pochodnymi (w 2009 r. były to najczęściej 
opcje na indeks WIG 20, kurs EuR/PLN oraz ceny metali szlachetnych)47. W ostatnich latach emisje 
strukturyzowanych instrumentów dłużnych stanowią dla niektórych banków dodatkowe źródło 
finansowania aktywów i umożliwiają im pozyskiwanie środków na dłuższe terminy48. Środki pozy-
skane z emisji przeprowadzonych w 2009 r. przez cztery banki aktywne na rynku DBPD stanowiły 
9% wszystkich środków pozyskanych przez nie w tym okresie (poza kapitałami).

W analizowanym okresie struktura terminowa DBPD nie zmieniła się istotnie. Na koniec 
2009 r. nadal przeważały papiery o pierwotnym terminie wykupu od roku do trzech lat. Może to 
świadczyć o preferencjach inwestorów, którzy chętniej nabywają papiery o krótszych terminach 
zapadalności. udział zobowiązań banków z tytułu emisji nominowanych w złotych w ogólnej war-
tości zobowiązań z tytułu DBPD kierowanych na rynek krajowy wynosił około 90%.

W 2009 r. na polskim rynku również banki zagraniczne przeprowadzały emisje długotermino-
wych papierów dłużnych, ale ich wartość była kilkakrotnie niższa niż w 2008 r. W KDPW zarejestro-
wano certyfikaty strukturyzowane Raiffeisen Centrobank AG, Deutsche Bank AG London, Erste Bank 
der Oesterreichischen Sparkassen AG, BNP Paribas i obligacje Barclays Bank Plc. W obrocie na rynku 
zorganizowanym znajdowały się także obligacje wyemitowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
w poprzednich latach. Łącznie na krajowym rynku kapitałowym na koniec 2009 r. w obiegu znajdo-
wały się długoterminowe papiery dłużne instytucji kredytowych o wartości 7,3 mld zł (tabela 5.2.11).

46 Financial Stability Review, Frankfurt 2010, ECB, s. 94–96.
47 Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce w roku 2009, Structus 2010; publikacja dostępna na stronie inter-
netowej: http://www.structus.pl/.
48 Zapadalność około 60% liczby emitowanych strukturyzowanych instrumentów dłużnych przekraczała trzy lata, 
z tego zapadalność około 16% przekraczała 10 lat.

Wykres 5.2.15. Zobowiązania banków z tytułu emisji długoterminowych papierów dłużnych 
na rynek krajowy w latach 2006–2009 (według stanu na koniec okresów)

Źródło: NBP.
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Do dalszego rozwoju rynku długoterminowych instrumentów dłużnych będzie się przyczy-
niać zmiana ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzesza-
jących. Pozwoli ona tym bankom na emisję instrumentów dłużnych, które mogłyby być wykorzy-
stane do zwiększenia funduszy własnych, po spełnieniu odpowiednich warunków i wyrażeniu 
zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Rynek wtórny i inwestorzy

W 2009 r. obrót wtórny DBPD odbywał się zarówno na rynku regulowanym, jak i na rynku 
nieregulowanym (OTC). Na koniec 2009 r. na zorganizowanym rynku pozagiełdowym Catalyst nie 
były notowane żadne obligacje banków krajowych. Na GPW Catalyst notowano jedynie obligacje 
EBI. Strukturyzowane papiery dłużne emitowane przez instytucje kredytowe z uE były natomiast 
notowane na rynku regulowanym GPW49. W 2009 r. podwoiła się wartość obrotu i wolumen trans-
akcji strukturyzowanymi papierami dłużnymi.

49 Rocznik giełdowy 2010, Warszawa 2010, GPW, s. 75 i 76.

Tabela 5.2.11. Wielkość rynku długoterminowych instrumentów dłużnych banków w latach 
2006–2009 (w mln zł, wg stanu na koniec okresów)

2006 2007 2008 2009

Banki krajowe 3 101,7 6 135,2 6 585,7 5 738,4

Europejski Bank Inwestycyjny 1 982,0 1 982,0 1 530,0 1 440,0

Instytucje kredytowe z UE 165,9 164,3 852,6 79,9

Razem 5 249,6 8 281,5 8 968,3 7 258,3

Źródło: NBP i KDPW.

Tabela 5.2.10. Struktura terminowa długoterminowych papierów dłużnych emitowanych 
w Polsce przez banki krajowe w latach 2006–2009 według pierwotnych terminów wykupu 
(w %, według stanu na koniec okresów)

2006 2007 2008 2009

Od 1 roku do 3 lat (włącznie) 82,2 60,7 61,1 55,6

Od 3 do 5 lat 14,5 34,2 34,7 40,3

Powyżej 5 lat 3,2 5,1 4,2 4,1

uwaga: struktura terminowa dla długoterminowych instrumentów dłużnych (DBPD i listów zastawnych).

Źródło: NBP.

Wykres 5.2.16. Inwestorzy na rynku długoterminowych instrumentów dłużnych banków 
w latach 2007–2009 wg typów instrumentów

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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DBPD emitowane w trybie oferty niepublicznej były przedmiotem obrotu na rynku nieregulowa-
nym. Niektórzy emitenci strukturyzowanych instrumentów dłużnych tworzyli dla nich rynek wtórny. 
Inwestorzy mogli sprzedawać takie papiery innym inwestorom za pośrednictwem emitenta w trakcie 
sesji organizowanych z określoną częstotliwością lub – w przypadku braku popytu – przedstawić je do 
wcześniejszego wykupu. Informacje na temat obrotów na rynku nieregulowanym nie są dostępne.

Struktura inwestorów na rynku DBPD w 2009 r. była zróżnicowana w zależności od formy 
prawnej tych instrumentów (wykres 5.2.16). Na rynku bankowych papierów wartościowych najważ-
niejszą grupą inwestorów były gospodarstwa domowe, do których głównie adresowana była oferta 
strukturyzowanych instrumentów dłużnych. W przypadku obligacji bankowych największy udział 
w grupie nabywców miały, podobnie jak w poprzednich latach, banki. Duże zaangażowanie na tym 
rynku wykazywały także niebankowe instytucje finansowe: fundusze emerytalne, fundusze inwe-
stycyjne i zakłady ubezpieczeń.

5.2.2.3.2. Listy zastawne

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami w Polsce listy zastawne mogą być emitowane 
jedynie przez banki hipoteczne50. Wyróżnia się dwa rodzaje listów zastawnych: hipoteczne listy 
zastawne, zabezpieczone hipotekami na kredytowanych nieruchomościach, oraz publiczne listy 
zastawne, w przypadku których podstawą emisji są wierzytelności banku hipotecznego z tytułu 
kredytów dla sektora publicznego.

Banki hipoteczne kierują swoją ofertę głównie do podmiotów gospodarczych, swoją działal-
ność kredytową koncentrując na finansowaniu rynku nieruchomości komercyjnych. W 2009 r. na 
polskim rynku działały następujące banki hipoteczne: BRE Bank Hipoteczny SA, Pekao Bank Hipo-
teczny SA oraz ING Bank Hipoteczny SA. Ponadto funkcjonował bank Nykredit Realkredit A/S SA – 
Oddział w Polsce, który przejął zobowiązania banku Nykredit Bank Hipoteczny SA, działającego do 
2006 r. Liderem emisji listów zastawnych pozostaje BRE Bank Hipoteczny (70% udziału w rynku tych 
instrumentów według stanu zadłużenia na koniec 2009 r.).

Wielkość rynku

Rynek listów zastawnych w Polsce jest słabo rozwinięty, a udział banków hipotecznych 
w finansowaniu nieruchomości przez sektor bankowy na koniec grudnia 2009 r. wynosił 1,1%. 
W 2009 r. zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych wzrosło o 55,1 mln 
zł i wynosiło na koniec 2009 r. 2,96 mld zł (wykres 5.2.17). Mała skala działalności banków hipo-
tecznych sprawia, że w Polsce brakuje dużych, regularnych emisji listów zastawnych. W połączeniu 

50 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.u. z 2003 r., nr 99, poz. 919 
z późn. zm.).

Wykres 5.2.17. Zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych w Polsce 
w latach 2006–2009, wg stanu na koniec kwartałów

Źródło: NBP.

0
I II III

2006 2007 2008 2009
IV I II III IV I II III IV I II III IV

500

0

10

20

30
%

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000
mln zł

Listy zastawne nominowane w złotych – lewa oś
Listy zastawne nominowane w walutach obcych – lewa oś

Udział listów zastawnych w zadłużeniu sektora bankowego z tytułu
emisji papierów dłużnych na rynek krajowy – prawa oś



5

Rynki finansowe

ROZWóJ SySTEMu FINANSOWEGO W POLSCE W 2009 R. 213

z niską płynnością rynku wtórnego powoduje to, że oprocentowanie listów zastawnych emitowa-
nych w Polsce utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie51.

W 2009 r. dokonano jedynie dwóch emisji hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości 
360 mln zł. Emisje te przeprowadził BRE Bank Hipoteczny SA w trybie oferty publicznej. Obydwie 
emisje uzyskały rating nadany przez agencję Moody’s na poziomie Baa2. Listy te były nominowane 
w walucie krajowej i miały zmienne oprocentowanie, które na rynku pierwotnym kształtowało się 
znacznie powyżej oprocentowania 2-letnich i 3-letnich obligacji skarbowych emitowanych w tym 
czasie (130–300 pkt bazowych). Ze względu na utrzymującą się niepewność i awersję do ryzyka 
kredytowego na światowych rynkach finansowych emisje zostały objęte przez ich organizatora, tj. 
BRE Bank SA, po czym wprowadzono je do obrotu wtórnego na regulowany rynek hurtowy pro-
wadzony przez BondSpot w ramach platformy Catalyst52.

W 2009 r. udział zobowiązań z tytułu emisji listów zastawnych w źródłach finansowania ban-
ków hipotecznych był podobny jak w poprzednim roku i wynosił 43,2%. Ważnym źródłem finan-
sowania działalności banków hipotecznych były nadal zobowiązania wobec sektora finansowego, 
w większości długoterminowe pożyczki oraz depozyty podmiotów dominujących lub powiązanych 
kapitałowo. W 2009 r. utrzymywał się spadek udziału zobowiązań z tytułu emisji obligacji w źró-
dłach finansowania banków hipotecznych.

W 2009 r. prowadzono dyskusję o zniesieniu zasady specjalizacji podmiotów uprawnionych 
do emisji listów zastawnych. Wynikało to z rosnącej dysproporcji pomiędzy zapadalnością akty-
wów i pasywów w krajowym sektorze bankowym, do czego przyczyniła się wysoka dynamika 
wzrostu kredytów mieszkaniowych w ostatnich latach. Zezwolenie bankom uniwersalnym na emi-
sję listów zastawnych ułatwiłoby im usunięcie tej dysproporcji oraz dostosowanie się do plano-
wanego wprowadzenia normy płynności długoterminowej (NSFR, Net Stable Funding Ratio)53. 

51 Rok przed nasileniem się kryzysu finansowego różnica pomiędzy oprocentowaniem 5-letnich Jumbo Pfandbriefe 
i 5-letnich niemieckich obligacji skarbowych wahała się w granicach 30–60 pkt bazowych. W IV kwartale 2008 r. i I kwar-
tale 2009 r. różnica ta wzrosła do 100–40 pkt bazowych, po czym spadła do około 80 w II kwartale 2009 r. (zob. The 
Pfandbrief 2009/2010. Facts and Figures about Europe’s Covered Bond Benchmark, Verband Deutscher Pfandbriefbanken 
– Association of German Pfandbrief Banks). W Polsce różnica pomiędzy oprocentowaniem 2-letnich listów zastawnych 
i 2-letnich obligacji skarbowych wynosiła w maju 2008 r. 107 pkt bazowych, a w maju 2009 r. 132 pkt bazowe.
52 Źródło: Raport roczny 2009, BRE Bank Hipoteczny, s. 29.
53 Propozycja normy płynnościowej NSFR została przedstawiona w  dokumencie konsultacyjnym Komitetu 
Bazylejskiego w dniu 17 grudnia 2009 r. (International framework for liquidity risk measurement, standards and moni-
toring). Zgodnie z tą propozycją aktywa obecnie finansowane i wymagające finansowania w horyzoncie rocznym 
powinny być zrównoważone zobowiązaniami, które mogą być uznane za stabilne w tym samym horyzoncie czaso-
wym. Norma NSFR miałaby zapewniać stabilną strukturę finansowania instytucji kredytowej, pozwalającą na jej bez-
pieczne funkcjonowanie w ciągu jednego roku w przypadku spełnienia się scenariusza szokowego, zakładającego 
bardzo ograniczony dostęp instytucji do finansowania rynkowego. Do stabilnych źródeł finansowania zaliczane mia-
łyby być przede wszystkim fundusze własne i długoterminowe zobowiązania oraz część depozytów bezterminowych 
i krótkoterminowych od podmiotów sektora niefinansowego (część wliczana do źródeł stabilnych, tzw. osad).

Wykres 5.2.18. Źródła finansowania banków hipotecznych w latach 2006–2009

Źródło: NBP.
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Wprowadzenie w życie takiej normy wymagałoby bowiem od polskich banków wydłużenia ter-
minów zapadalności zobowiązań. Ponadto umożliwienie bankom uniwersalnym emitowania 
listów zastawnych przyczyniłoby się do rozwoju i upowszechnienia tego instrumentu. W sytuacji 
szybkiego wzrostu aktywów niebankowych instytucji finansowych, tj. funduszy emerytalnych 
i inwestycyjnych, listy zastawne mogłyby stać się istotną kategorią ich lokat. Obecnie, ze względu 
na dość niewielką aktywność banków hipotecznych podaż tych instrumentów jest zbyt mała, 
a rynek wtórny za mało płynny, by wzbudzić zainteresowanie tych instytucji inwestowaniem 
w listy zastawne.

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

20.05.20091  2 lata 60 PLN

24.06.20091  3 lata 300 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 (od 30 września 
2009 r. na rynek Catalyst organizowany przez BondSpot).
2 Emisje publicznych listów zastawnych.
3 Do listopada 2007 r. emisje BPH Banku Hipotecznego SA.

Źródło: NBP, raporty roczne banków.
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Rynek wtórny i inwestorzy

Obrót wtórny listami zastawnymi w 2009 r. odbywał się na rynku nieregulowanym OTC 
oraz na pozagiełdowym rynku regulowanym RPW CeTO (a od 30 września na regulowanym 
rynku hurtowym prowadzonym przez BondSpot w ramach platformy Catalyst). Na rynku niere-
gulowanym organizatorami obrotu były najczęściej banki powiązane kapitałowo z emitentami 
listów zastawnych. Pełniły one również funkcję agentów płatniczych, animatorów rynku oraz 
depozytariuszy listów zastawnych sprzedawanych w  trybie oferty niepublicznej. W 2009  r. 
w KDPW zarejestrowano 145 transakcji, których przedmiotem były hipoteczne listy zastawne 
o łącznej wartości 623,0 mln zł.

W 2009 r. głównymi nabywcami listów zastawnych pozostających w obiegu na rynku nie-
regulowanym54 były banki, na ogół z grupy kapitałowej emitenta, pełniące funkcję organizatora 
emisji. Zaangażowanie niebankowych instytucji finansowych na rynku listów zastawnych było 
nadal niewielkie.

5.2.2.4. Obligacje przedsiębiorstw55

Wielkość rynku

Na koniec 2009 r. wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji obligacji była mniejsza 
o 3,5% niż na koniec 2008 r. i wyniosła 15,47 mld zł (tabela 5.2.13). udział DPDP w całym rynku 
pozaskarbowych papierów dłużnych w Polsce nie zmienił się istotnie i wyniósł blisko 40%. W 2009 r. 
w obrocie znajdowały się obligacje wyemitowane przez 116 przedsiębiorstw. Było to o 19 podmio-
tów więcej niż w roku poprzednim.

Relacja wartości zadłużenia z tytułu emisji DPDP do PKB wyniosła w Polsce 1,1% i była zdecy-
dowanie niższa w porównaniu z krajami strefy euro. Rozwój rynku obligacji przedsiębiorstw był 
jednak odmienny w poszczególnych krajach. W Niemczech wspomniana relacja wyniosła blisko 
10%, natomiast w Holandii wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji obligacji w relacji do 
PKB wyniosła 155% (wykres 5.2.20). Największy rynek obligacji korporacyjnych w Europie funkcjo-
nował w Wielkiej Brytanii (wartość zadłużenia na koniec 2009 r. wyniosła 1,32 bln euro). W 2009 r. 
w większości krajów europejskich nastąpił wzrost zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji papie-
rów dłużnych. Wyjątkiem były kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, w przypadku któ-
rych spadki tego zadłużenia wyrażonego w euro częściowo wynikały jednak z różnic kursowych.

54 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.
55 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 5.2.19. Struktura inwestorów na nieregulowanym rynku listów zastawnych w latach 
2006–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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Środki pozyskane przez polskie przedsiębiorstwa w wyniku emisji DPDP w niewielkim stopniu 
pokrywały długoterminowe potrzeby finansowe przedsiębiorstw. W 2009 r. stanowiły nieco ponad 
1% nakładów brutto na środki trwałe. Wartość obligacji wyemitowanych przez przedsiębiorstwa 
w 2009 r. wyniosła 2,35 mld zł i była prawie o 450 mln zł mniejsza niż w 2008 r. (tabela 5.2.14). 
Spadek wartości nowych emisji wynikał z obniżonego popytu przedsiębiorstw na długoterminowe 
finansowanie, ponieważ ze względu na spowolnienie gospodarcze decydowały się ograniczać 
swoje nakłady na nowe inwestycje56.

Struktura rynku

Na rynku DPDP dominowały emisje przeprowadzone w trybie oferty niepublicznej, kierowane 
na rynek nieregulowany. W trybie oferty publicznej przeprowadzono jedynie dwie emisje obligacji 
korporacyjnych jednego przedsiębiorstwa. Łączna wartość tych emisji wyniosła blisko 26 mln zł. 
Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez tę spółkę zostały dopuszczone do publicznego 
obrotu na rynku regulowanym. Pozostałe emisje zarejestrowane w KDPW i dopuszczone do rynku 
zorganizowanego, obejmującego rynek regulowany oraz alternatywny system obrotu, nie spełniały 
warunków oferty publicznej w myśl ustawy o ofercie publicznej57.

W 2009 r. uruchomiono około 30 nowych programów emisji DPDP. Największy program 
dotyczył emisji obligacji spółki PKP, o wartości 650 mln zł, organizowanej przez konsorcjum czterech 

56 Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r. w świetle danych F-01/I-01, 
Warszawa 2010, NBP. 
57 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.u. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Wykres 5.2.20. Wartość zadłużenia z  tytułu emisji obligacji przedsiębiorstw w wybranych 
krajach UE w latach 2007–2009

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.

Wartości dla lat poprzednich różnią się od wartości podanych we wcześniejszych edycjach raportu, gdyż uwzględniają wszystkie emisje 
krajowych przedsiębiorstw nominowane we wszystkich walutach.

Źródło: opracowano na podstawie danych Statistical Data Warehause, EBC.
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Tabela 5.2.13. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z  tytułu emisji DPDP i  liczba emitentów 
w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

Liczba emitentów 80 92 97 116

Wartość zadłużenia ogółem (w mld zł), w tym z tytułu emisji 
przeprowadzonych: 9,75 15,75 16,04 15,47

– w trybie oferty publicznej 0,26 0,16 0,09 0,04

– w trybie oferty niepublicznej 9,49 15,59 15,95 15,44

Wartość nowych emisji 2,59 7,96 2,79 2,35

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza, Fitch Polska SA oraz KDPW.
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banków (emisja ta stanowiła około 28% wartości wszystkich emisji z 2009 r.). Średnia wartość poje-
dynczej emisji przeprowadzonej w trybie oferty niepublicznej wyniosła około 20,7 mln zł (27 mln zł 
w 2008 r.).

Emitentami obligacji korporacyjnych podobnie jak przed rokiem były najczęściej firmy z sek-
tora budowlanego i  deweloperskiego (m.in. Polnord, Gant, PBG Hydrobudowa). Duże emisje 
w 2009 r. przeprowadziły także przedsiębiorstwa z branży górniczej (Katowicki Holding Węglowy) 
oraz multimedialnej (Multikino). udział instytucji pośrednictwa finansowego w strukturze emiten-
tów DPDP, zwłaszcza firm świadczących usługi leasingowe, był mniejszy niż w latach poprzednich. 
Ze względu na spadek obrotów w swojej branży w mniejszym stopniu korzystały one z zewnętrz-
nych źródeł finansowania. Dodatkowo podmioty te wskazywały na trudności z uplasowaniem emi-
sji obligacji na rynku, związane z podwyższoną awersją do ryzyka wśród inwestorów instytucjonal-
nych, zwłaszcza banków.

Dominującą walutą, w której nominowane były długoterminowe papiery dłużne przedsię-
biorstw w 2009 r., był nadal złoty. Jego udział w strukturze walutowej obligacji pozostających 
w obrocie na rynku nieregulowanym wyniósł na koniec 2009 r. około 98%. Oprocentowanie więk-
szości obligacji przedsiębiorstw znajdujących się w obrocie na tym rynku było zmienne (około 96% 
wartości zadłużenia) i najczęściej zależało od stawki referencyjnej WIBOR. Na rynku zorganizowa-
nym instrumenty o zmiennym oprocentowaniu stanowiły 98,2% wartości obligacji znajdujących się 
w obrocie (tylko jedna emisja obligacji, o wartości 1,7 mln zł miała stałe oprocentowanie). Wszyst-
kie DPDP notowane na tym rynku były nominowane w złotych.

Według stanu na koniec 2009 r. blisko 39% wartości zadłużenia na rynku nieregulowanym 
stanowiły instrumenty z terminem zapadalności do pięciu lat. udział obligacji o pierwotnym termi-
nie wykupu od pięciu lat włącznie do 10 lat wyniósł 36%, a obligacji o terminie wykupu powyżej 
10 lat – 26%. Na rynku zorganizowanym dominowały DPDP emitowane na krótsze okresy, przeważ-
nie z terminem wykupu do trzech lat.

Zdecydowana większość zadłużenia z tytułu obligacji dotyczyła standardowych obligacji 
(ponad 90-procentowy udział w rynku). Na rynku nieregulowanym znajdowały się również obliga-
cje przychodowe o wartości 343 mln zł (2,2% całkowitej wartości zadłużenia). udział obligacji 
zamiennych pozostających w obrocie wyniósł około 1%. W 2009 r. dokonano trzech dużych emisji 
obligacji zamiennych. Przeprowadziły je dwie spółki notowane na GPW (ich wartość stanowi 7,3% 
wartości wszystkich emisji obligacji przedsiębiorstw w 2009 r.). Zdecydowana większość emisji 
DPDP znajdujących się w obrocie na rynku nieregulowanym była niezabezpieczona (około 94%). 
W przypadku obligacji zabezpieczonych, emitowanych głównie przez podmioty z branży budow-
lano-deweloperskiej, zabezpieczeniem najczęściej była hipoteka.

Organizacją emisji DPDP w 2009 r. zajmowało się 21 podmiotów (w tym 18 banków i trzy 
domy maklerskie). Struktura organizatorów emisji obligacji korporacyjnych cechowała się silną kon-
centracją. Około 93% wartości całkowitego zadłużenia znajdującego się w obrocie na rynku niere-
gulowanym przypadało na emisje zorganizowane przez pięć banków. Do grupy największych orga-
nizatorów należały: BRE Bank, Bank Pekao, ING Bank, PKO BP oraz Bank Handlowy.

Rynek wtórny i inwestorzy

Obrót obligacjami przedsiębiorstw w 2009 r. odbywał się głównie na rynku nieregulowanym. 
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 nieregulowanym 
nie są dostępne.

Najważniejszą grupą nabywców DPDP w 2009 r. były banki krajowe (wykres 5.2.21). Wzrost 
udziału banków może wynikać m.in. z objęcia przez nie w całości największej emisji obligacji 
z 2009 r., dokonanej przez spółkę PKP. Ponadto banki będące gwarantami emisji były zmuszone do 
dłuższego utrzymywania tych obligacji we własnym portfelu, ze względu na podwyższoną awersję 
do ryzyka inwestorów instytucjonalnych.
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Do czynników ograniczających zaangażowanie zarówno krajowych, jak i zagranicznych insty-
tucji finansowych na rynku DPDP należy zaliczyć niskie wartości pojedynczych emisji, niewielką 
płynność rynku obligacji korporacyjnych, jak również brak ratingów dla spółek krajowych. Na koniec 
2009 r. jedynie trzy polskie przedsiębiorstwa miały bowiem rating międzynarodowy58.

W dniu 30 września 2009 r. uruchomiono nową platformę obrotu przeznaczoną wyłącznie 
dla dłużnych instrumentów finansowych – rynek Catalyst. Minimalna wartość nominalna emisji, 
która mogła uzyskać autoryzację na platformie Catalyst, co było warunkiem koniecznym dopusz-
czenia obligacji do obrotu na tej platformie, wynosiła w 2009 r. 400 tys. euro. Na rynku regulowa-
nym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst najmniejsza dopuszczalna wartość emisji wyno-
siła 4 mln zł, a w przypadku rynku hurtowego prowadzonego przez BondSpot – 5 mln zł59. Emitenci 
obligacji dopuszczonych do obrotu na platformie Catalyst, jak też obligacji autoryzowanych podle-
gają obowiązkom informacyjnym. Są zobowiązani do publikowania raportów okresowych, zawie-
rających informacje dostosowane do wymogów informacyjnych rynku, na którym dane obligacje 
się znajdują. Na koniec 2009 r. w obrocie zorganizowanym w ramach rynku Catalyst znajdowały się 
obligacje przedsiębiorstw o wartości nominalnej 89,7 mln zł (51,7 mln zł przypadało na rynek ASO 
GPW, 25,7 mln zł na rynek regulowany prowadzony przez GPW oraz 12,3 mln zł na rynek regulo-
wany prowadzony przez BondSpot). W 2008 r. wartość obligacji znajdujących się w obrocie na 
rynku regulowanym wyniosła 88,6 mln zł. Wartość transakcji, których przedmiotem były obligacje 
przedsiębiorstw, na rynku zorganizowanym Catalyst wyniosła w 2009 r. niewiele ponad 1,5 mln zł, 
z czego 98% dotyczy pojedynczej serii obligacji jednej spółki dopuszczonej do ASO GPW.

W przyszłości działanie platformy Catalyst, ze względu na skupienie rozproszonego do tej pory 
popytu na obligacje przedsiębiorstw oraz wyższą płynność obrotu, powinno się przyczynić do obniże-
nia kosztu pozyskania długoterminowego finansowania dla przedsiębiorstw w drodze emisji obligacji.

5.2.3. Rynek instrumentów udziałowych

Rynek instrumentów udziałowych w  Polsce obejmuje akcje, prawa do akcji oraz prawa 
poboru. W 2009 r. akcje znajdowały się w obrocie na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie60, platformie NewConnect i Regulowanym Rynku Pozagiełdowym (RRP) prowa-
dzonym przez spółkę BondSpot. Prawa do akcji i prawa poboru były notowane na głównym rynku 
GPW oraz na rynku NewConnect.

58 Rating & rynek – Przegląd rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych, grudzień 2009, Fitch Polska.
59 Przewodnik dla potencjalnych emitentów – Obligacje korporacyjne na Catalyst, Warszawa 2010, GPW.
60 Główny rynek GPW obejmuje rynek podstawowy i rynek równoległy.

Wykres 5.2.21. Nabywcy DPDP wprowadzonych do obrotu na rynku nieregulowanym (stan 
na koniec roku)

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od banków DRP pełniących funkcję depozytariusza.
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W 2009 r., jak w poprzednich latach, obrót akcjami w Polsce był skoncentrowany na głów-
nym rynku GPW, gdzie dokonywano transakcji akcjami 379 spółek. Rynek ten skupiał ponad 99% 
obrotów akcjami na krajowych rynkach zorganizowanych. Alternatywny system obrotu NewCon-
nect rozwijał się bardzo dynamicznie. Na koniec grudnia notowano na nim papiery wartościowe 
107 spółek. Aktywność inwestorów na RRP była bardzo niska, a na koniec roku na tym rynku noto-
wano akcje tylko czterech emitentów.

5.2.3.1. Akcje w obrocie na głównym rynku GPW

W 2009 r. rozwój rynku akcji na GPW był silnie związany z koniunkturą na międzynarodo-
wych rynkach finansowych. Do połowy lutego utrzymywały się silne spadki cen akcji na GPW zapo-
czątkowane we wrześniu 2008 r. Od 6 stycznia do 16 lutego 2009 r. indeks WIG20 spadł o 30,9%. 
W połowie lutego spadkowa tendencja cen akcji została wyhamowana i do końca roku główne 
indeksy GPW dynamicznie rosły. Od 16 lutego do 31 grudnia 2009 r. indeks WIG20 zwiększył się 
o 86,8%. Wzrost cen akcji wpłynął na zwiększenie kapitalizacji spółek krajowych notowanych na 

Wykres 5.2.22. Relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB w latach 2002–2009

Źródło: GPW, GuS.
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Tabela 5.2.14. Główny rynek akcji na GPW w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

Kapitalizacja GPW na koniec roku (w mld zł)1 635,9 1 080,3 465,1 715,8

– w tym spółek krajowych 437,7 509,9 267,4 421,2

Relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB (w %) 41,3 43,3 21,0 31,4

Liczba spółek 284 351 374 379

– w tym liczba spółek zagranicznych 12 23 25 25

Liczba IPO 38 81 33 13

Wartość IPO (w mld zł) 4,2 8,02 3,9 7,0

Liczba spółek wycofanych z obrotu 9 14 10 8

Relacja wartości akcji w wolnym obrocie
do kapitalizacji spółek krajowych (w %) 41,7 41,1 38,4 39,1

Indeks WIG (w pkt)

– na koniec roku 50 411,9 55 648,5 27 228,6 39 986,0

– minimalny w roku 36 020,7 49 264,4 24 853,0 21 274,8

– maksymalny w roku 52 370,8 67 568,5 55 522,0 40 852,9

Stopa zwrotu z indeksu WIG (w %) 41,6 10,4 -51,1 46,9

Liczba rachunków inwestycyjnych na koniec roku (w tys.) 909 997 1 029 1 133

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.
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GPW. W porównaniu ze stanem na koniec 2008 r. kapitalizacja spółek krajowych wzrosła o 57,5%, 
do 421,2 mld zł. Znaczny wzrost kapitalizacji spółek krajowych spowodował, że jej relacja do PKB 
zwiększyła się o ponad 10 pkt proc., do 31,4% (wykres 5.2.22). Obroty netto akcjami, uwzględ-
niające wartość transakcji sesyjnych i pakietowych, zwiększyły się o 5,1% i wyniosły 175,9 mld zł. 
Na koniec 2009 r. na GPW notowane były akcje 379 spółek (o pięć więcej niż na koniec 2008 r.). 
Liczba rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez firmy inwestycyjne wzrosła 
o 10% i wyniosła 1 133 tys. (tabela 5.2.14).

Na koniec 2009 r. 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 wię-
cej spółek. Ponadto po raz pierwszy w historii funkcjonowania warszawskiej giełdy obroty 
akcjami spółek notowanych na tym rynku były wyższe niż obroty akcjami na giełdzie wiedeńskiej. 
Mimo to pod względem wartości obrotów akcjami GPW nadal była małym rynkiem. Płynność 
rynku akcji na GPW, mierzona relacją wartości obrotów tymi instrumentami do kapitalizacji, była 
niska nie tylko w porównaniu z giełdami o podobnej wielkości, ale również w porównaniu 
z mniejszymi giełdami (tabela 5.2.15). Jedną z przyczyn niskiej płynności rynku akcji na GPW była 
relatywnie duża liczba spółek o niewielkiej kapitalizacji, których akcje znajdowały się w obrocie 
na tym rynku. Według danych FESE średnia kapitalizacja spółek notowanych na GPW na koniec 
2009 r. wyniosła 216 mln euro i była ponadczterokrotnie niższa niż średnia kapitalizacja spółek 

Tabela 5.2.15. Główne wskaźniki wybranych giełd europejskich w latach 2006–2009

Giełda
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Liczba notowanych spółek1 Wskaźnik obrotu (w %)2

Ateny 290 283 292 288 53,9 67,5 120,6 64,6

Budapeszt 41 41 43 46 77,7 109,8 157,9 88,5

Dublin 68 73 68 64 52,2 101,2 158,3 62,3

NYSE Euronext 954 1 043 1 002 1 160 106,9 141,5 203,7 70,4

Frankfurt 760 866 832 783 174,3 218,3 404,4 138,0

Londyn 3 256 3 307 3 096 2 792 208,2 286,4 322,6 65,1

Mediolan 311 307 300 296 161,6 229,0 274,7 147,3

Praga 32 32 29 25 86,5 76,3 115,5 56,2

Warszawa 279 375 458 486 38,3 44,3 73,5 39,4

Wiedeń 113 119 118 115 44,4 58,4 131,2 45,8

Giełda Kapitalizacja krajowych spółek
(w mld euro)

Obroty netto
(w mld euro)

Ateny 157,9 181,2 64,7 78,5 85,1 122,4 78,0 50,7

Budapeszt 31,7 31,5 13,3 20,9 24,6 34,6 21,0 18,5

Dublin 123,8 98,4 35,5 42,7 64,6 99,6 56,2 26,6

NYSE Euronext 2 812,3 2 888,3 1 508,4 2 000 0 3 005,7 4 086,1 3 072,6 1 408,0

Frankfurt 1 242,0 1 440,0 797,1 900,8 2 164,8 3 144,2 3 223,5 1 243,4

Londyn 2 877,0 2 634,6 1 352,3 1 950,0 5 990,5 7 545,0 4 362,2 1 270,0

Mediolan 778,5 733,6 374,7 457,1 1 258,0 1 680,2 1 029,2 673,1

Praga 34,7 48,0 29,6 31,3 30,0 36,6 34,2 17,6

Warszawa 112,8 144,3 65,2 105,2 43,2 63,9 47,9 41,4

Wiedeń 146,2 161,7 54,8 79,5 64,9 94,5 71,9 36,4

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: obliczono na podstawie danych FESE.
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notowanych na innych rynkach europejskich (939 mln euro)61. Obroty akcjami dużych spółek są 
z reguły wyższe niż obroty akcjami małych spółek. Z tego powodu rynki, na których są notowane 
przede wszystkim małe podmioty, mają niższą płynność niż rynki, gdzie notowane są głównie 
duże spółki. Kolejnym czynnikiem, który wpływał na niską płynność rynku akcji na GPW, był brak 
sprawnego funkcjonowania mechanizmu krótkiej sprzedaży akcji. Przyczyniało się to do relatyw-
nego obniżenia płynności rynku akcji, ponieważ część papierów posiadanych przez podmioty 
o długoterminowej strategii inwestycyjnej (np. fundusze emerytalne) nie trafiała ponownie do 
obrotu giełdowego.

Relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB wyniosła na koniec 2009 r. 31,4% i była o ponad 
10 pkt proc. wyższa niż w poprzednim roku. Poziom tego wskaźnika był jednak znacznie niższy niż 
w latach 2006–2007 (w okresie hossy giełdowej), kiedy przekraczał 40%. Jednocześnie relacja ta 
kształtowała się na wyższym poziomie niż w przypadku innych giełd z Europy Środkowo-Wschod-
niej. W Czechach i na Węgrzech relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB wyniosła odpowied-
nio 22,1% i 21,1%, ale była znacznie niższa w porównaniu z najlepiej rozwiniętym pod tym wzglę-
dem rynkiem brytyjskim (119,8%).

W 2009 r. kapitalizacja głównego rynku GPW, uwzględniająca spółki krajowe i zagraniczne 
(w tym notowane na zasadzie dual-listing), wzrosła prawie o 53,9% i na koniec roku wyniosła 715,8 
mld zł. Kapitalizacja spółek krajowych wyniosła 421,2 mld zł.

W 2009 r., jak w poprzednim roku, największy wpływ na kapitalizację głównego rynku GPW 
miały zmiany cen akcji (wykres 5.2.23). Tendencje na rozwiniętych rynkach akcji sprzyjały wzrostom 
cen na GPW. Indeks szerokiego rynku WIG i indeks spółek o największej kapitalizacji i najwyższej 
płynności akcji – WIG20 – w 2009 r. wzrosły odpowiednio o 46,9% i 33,5%. Jeszcze większe wzro-
sty cen akcji zanotowano w przypadku małych i średnich spółek, których instrumenty są ujęte 
w indeksach sWIG80 i mWIG40 (wykres 5.2.24). W 2009 r. indeksy cen akcji na innych giełdach 
Europy Środkowo-Wschodniej także zanotowały duże wzrosty. Indeks giełdy budapeszteńskiej BuX 
wzrósł o 73,4%, a indeks giełdy praskiej o 30,2% (wykres 5.2.25).

Dobra sytuacja na krajowym rynku akcji oraz umacnianie się złotego w 2009 r. przyczyniły 
się do zwiększenia zainteresowania nierezydentów akcjami spółek notowanych na GPW62. 
W 2009 r. inwestorzy zagraniczni zainwestowali na polskim rynku akcji 6,9 mld zł netto (1,4 mld 
zł w 2008 r.).

61 Średnia kapitalizacja spółek notowanych na giełdach europejskich uwzględnia rynki ujęte w tabeli 5.2.16 z pomi-
nięciem GPW.
62 Od połowy lutego do końca 2009 r. złoty umocnił się względem euro i dolara odpowiednio o 16,4% i 26,5%. Dla 
inwestorów zagranicznych aprecjacja kursu złotego oznacza wyższą stopę zwrotu z inwestycji w akcje polskich spółek 
wyrażoną w ich krajowej walucie – głównie dolarze i euro.

Wykres 5.2.23. Dekompozycja zmian kapitalizacji GPW w latach 2007–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych GPW, KDPW i World Federation of Exchanges.
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W 2009 r. na głównym rynku warszawskiej giełdy zadebiutowało 13 spółek – wszystkie z Pol-
ski. Ich łączna kapitalizacja liczona według cen z dnia debiutu wyniosła 53,2 mld zł. Dane World 
Federation of Exchanges (WFE) wskazują, że w 2009 r. pod względem liczby pierwotnych ofert 
publicznych (ang. Initial Public Offering – IPO) warszawska giełda uplasowała się ex aequo z BME 
Spanish Exchanges na drugim miejscu w Europie po London Stock Exchange oraz na trzecim miej-
scu pod względem ich wartości (wykres 5.2.26)63. Do obrotu na GPW wprowadzano akcje spółek 
o średniej wielkości. Według danych WFE w 2009 r. średnia kapitalizacja spółek przeprowadzają-
cych pierwotne oferty publiczne wyniosła 489 mln uSD i była wyższa niż na innych rynkach euro-
pejskich (średnio 394 mln uSD). Średnia wartość środków pozyskanych w IPO na GPW stanowiła 
w 2009 r. równowartość 58,7 mln uSD, podczas gdy dla spółek oferujących swoje akcje na innych 
rynkach europejskich było to 135,8 mln uSD64.

Dane GPW i KDPW wskazują, że w wyniku emisji akcji w ramach pierwotnych ofert publicz-
nych na GPW spółki pozyskały w 2009 r. 7,0 mld zł, czyli ponad dwa razy więcej niż w poprzednim 

63 World Federation of Exchanges podaje łączną liczbę IPO na wszystkich rynkach prowadzonych przez daną giełdę. 
W przypadku GPW uwzględnia ona pierwsze oferty publiczne spółek na głównym rynku oraz na rynku NewConnect. 
WFE nie opublikowała danych dotyczących wartości IPO na Deutsche Boerse w 2009 r.
64 Średnia wartość środków pozyskanych w drodze IPO na giełdach europejskich została wyliczona dla rynków 
wymienionych na wykresie 5.2.26 z wyłączeniem GPW. Dane WFE obejmują IPO przeprowadzone na wszystkich ryn-
kach prowadzonych 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, z reguły jest niższa 
niż w przypadku innych giełd. W przypadku GPW dla 2009 r. uwzględniono ofertę spółki Polska Grupa Energetyczna 
o wartości około 5,97 mld zł i kapitalizacji w dniu debiutu równej 42,6 mld zł. Bez uwzględniania tej oferty średnia 
kapitalizacja spółek, których akcje wprowadzono do obrotu na GPW, wyniosłaby 100 mln uSD.

Wykres 5.2.24. Indeksy WIG, WIG20, mWIG40 i sWIG80 w latach 2007–2009

uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 grudnia 2008 r.

Źródło: Bloomberg.
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Wykres 5.2.25. Wybrane indeksy giełdowe w latach 2007–2009

uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 100 pkt na na 31grudnia 2008 r.

Źródło: Bloomberg.
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roku. Wartość wtórnych ofert publicznych (Secondary Public Offering – SPO) wyniosła 12,8 mld zł 
i była prawie trzykrotnie wyższa niż w 2008 r. (wykres 5.2.27). Na tak wysoką wartość środków 
pozyskanych przez spółki na GPW istotny wpływ miały dwie oferty przeprowadzone przez PKO BP 
oraz Polską Grupę Energetyczną o wartości odpowiednio 5,1 mld zł i 6,0 mld zł.

W 2009 r. wycofano z obrotu giełdowego akcje ośmiu spółek o kapitalizacji około 1 mld zł. 
Przyczynami ich wycofania były: połączenie z innym podmiotem (sześć spółek), przymusowy wykup 
(jedna spółka) i ogłoszenie upadłości (jedna spółka).

Mimo wzrostów cen akcji w 2009 r. 11 spółek dokonało skupu własnych akcji w celu umo-
rzenia. Wartość umorzonych akcji wyniosła około 0,8 mld zł, z czego ponad 70% przypadało na 
akcje jednego podmiotu (Telekomunikacji Polskiej SA). umarzanie akcji przez spółki jest formą 
wynagradzania akcjonariuszy i często jest przez nie traktowane jako substytut dywidendy.

Obroty

W 2009 r. wartość wszystkich transakcji, których przedmiotem były akcje (sesyjnych i pakie-
towych) znajdujące się w obrocie na głównym rynku GPW, zwiększyła się o 5,1% i wyniosła 
175,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotów sesyjnych wyniosła 657,5 mln zł. Wzrost wartości 
obrotów wynikał zarówno z większej liczby zawartych transakcji, jak i ze wzrostu cen akcji. W 2009 r. 
inwestorzy zawarli prawie 13 mln transakcji sesyjnych, co oznacza wzrost o ponad 35% w porów-
naniu z  poprzednim rokiem (tabela 5.2.16). Zwiększenie liczby transakcji sesyjnych wynikało 
z poprawy koniunktury na rynku akcji oraz większej aktywności inwestorów indywidualnych na tym 

Wykres 5.2.26. IPO na wybranych rynkach europejskich w 2009 r.

uwaga: BME (Bolsas y Mercados Españoles) to sojusz czterech hiszpańskich giełd z Madrytu, Barcelony, Walencji i Bilbao.

Źródło: World Federation of Exchanges.
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Wykres 5.2.27. Emisje akcji na głównym rynku GPW w latach 2006–2009

Źródło: GPW, KDPW.
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rynku. W okresie wzrostów cen akcji inwestorzy częściej bowiem zawierają transakcje niż w okresie 
spadków cen. Jest to związane z awersją uczestników rynku do strat, która przyczynia się do obni-
żenia ich aktywności inwestycyjnej w czasie spadków cen akcji (tzw. teoria perspektywy)65. Liczba 
transakcji pakietowych także się zwiększyła i w całym roku wyniosła 2888 (2464 w 2008 r.). War-
tość tych transakcji wzrosła o 74,4% i wyniosła 9,2 mld zł.

W 2009 r. relacja wartości obrotów netto akcjami do kapitalizacji spółek krajowych zmniej-
szyła się o ponad 20 pkt proc. Wynikało to ze znacznego wzrostu kapitalizacji spółek krajowych – 
głównie na skutek wzrostu cen akcji – oraz niewielkiego zwiększenia obrotów tymi instrumentami.

Uczestnicy

Według danych NBP zbieranych do opracowania międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Pol-
ski na koniec 2009 r. główną grupą inwestorów na rynku akcji były podmioty krajowe. Ich udział 
w kapitalizacji spółek krajowych notowanych na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniósł 60,8% 
i był o 8,8% wyższy niż na koniec 2008 r. (wykres 5.2.29). Dane NBP dotyczące salda dokonanych 
przez nierezydentów transakcji, których przedmiotem były akcje spółek notowanych na GPW, wska-
zują, że w 2009 r. inwestorzy ci w ujęciu netto kupili akcje o wartości 6,9 mld zł (wykres 5.2.30). 
Wśród nierezydentów przeważali inwestorzy strategiczni, którzy na koniec 2009 r. posiadali 62,5% 
(65% na koniec 2008 r.) akcji spółek krajowych notowanych na GPW znajdujących się w portfelu 
inwestorów zagranicznych. Mimo dodatniego salda zakupów akcji przez nierezydentów ich udział 
w rynku akcji spadł i na koniec grudnia 2009 r. wyniósł 39,2%. Spadek udziału inwestorów zagra-
nicznych był głównie spowodowany mniejszym wzrostem cen akcji spółek posiadanych przez nie-
rezydentów w porównaniu z innymi spółkami giełdowymi.

Ze względu na znaczne kwoty inwestycji nierezydenci preferują inwestycje w spółki duże, 
charakteryzujące się wysoką płynnością akcji, ponieważ pozwala im to na szybkie odwrócenie 

65 H. Shefrin, M. Statman, The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence, 
„The Journal of Finance”, 1984, Vol. 40, No. 3.

Tabela 5.2.16. Obroty akcjami na głównym rynku GPW w latach 2006–2009

  2006 2007 2008 2009

Roczne obroty netto na rynku akcji (w mln zł) 173 985 237 582 167 366 175 943

– z tego obroty sesyjne (w mln zł) 161 960 227 505 160 358 165 696

– średnio na sesję (w mln zł) 645,3 913,7 638,8 657,5

Liczba transakcji na sesję 44 979 60 820 38 211 51 395

Relacja wartości obrotów netto akcjami do kapitalizacji spółek 
krajowych na koniec roku (w %)1 39,7 46,6 62,0 41,8

1 W obrotach netto akcjami uwzględniono transakcje kupna i sprzedaży akcji zarówno spółek krajowych, jak i spółek zagranicznych. 
Ze względu na relatywnie niewielkie obroty akcjami spółek zagranicznych można przyjąć, że przedstawiona relacja dobrze obrazuje 
płynność akcji spółek krajowych notowanych na GPW.

Źródło: GPW.

Wykres 5.2.28. Miesięczne obroty netto akcjami na głównym rynku GPW w latach 2006–2009

Źródło: GPW.
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pozycji. W znacznie mniejszym stopniu byli zaangażowani w akcje średnich spółek, wchodzących 
w skład indeksu mWIG40 (stanowiły one 20,1% ich portfela) oraz akcje małych spółek (wykres 5.2.31).

Wśród krajowych inwestorów najważniejszą grupę stanowili inwestorzy instytucjonalni, 
głównie otwarte fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne. Na koniec 2009 r. OFE miały w swo-
ich portfelach akcje spółek krajowych notowanych na GPW o wartości 53,8 mld zł. Rosnące ceny 

Wykres 5.2.29. Udział inwestorów zagranicznych w  kapitalizacji spółek krajowych 
notowanych na głównym rynku akcji GPW w latach 2006–2009

Źródło: NBP.
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Wykres 5.2.30. Zmiana wartości portfela akcji inwestorów zagranicznych w  latach 2007–
20091

1 Dotyczy akcji spółek krajowych notowanych na głównym rynku GPW.
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akcji, które zachęcały do inwestycji w te instrumenty, oraz stały dopływ środków do OFE sprawiły, 
że w ujęciu netto OFE kupiły akcje o wartości około 5,3 mld zł. Fundusze inwestycyjne kontrolowały 
akcje o wartości 30,1 mld zł. Dane dotyczące salda ich inwestycji w akcje nie są dostępne.

W akcjonariacie krajowych spółek notowanych na GPW byli także inwestorzy indywidualni 
i Skarb Państwa. udziału Skarbu Państwa wynikał ze sposobu prywatyzacji spółek poprzez GPW. 
Skarb Państwa z reguły sprzedaje jedynie część akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw i po wpro-
wadzeniu ich do obrotu na GPW pozostaje akcjonariuszem spółek giełdowych.

W 2009 r. istotnie zmieniła się struktura podmiotowa sesyjnych obrotów akcjami na głównym 
rynku GPW. Najaktywniejszą grupą inwestorów ponownie stali się krajowi inwestorzy instytucjo-
nalni (głównie krajowe instytucje finansowe), którzy w całym roku zrealizowali transakcje o warto-
ści 61,7 mld zł. udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach sesyjnych akcjami 
wyniósł 37% i był o 2 pkt proc. niższy niż w poprzednim roku.

Drugą najaktywniejszą grupą inwestorów na tym rynku byli inwestorzy zagraniczni, którzy 
zawarli transakcje o wartości 60,2 mld zł. Wartość transakcji zrealizowanych przez inwestorów indy-
widualnych wyniosła 44,8 mld zł i tym samym ich udział w sesyjnych obrotach akcjami na głównym 
rynku GPW w 2009 r. wyniósł 27%, co oznacza wzrost o 9 pkt proc. w porównaniu z 2008 r. 
(wykres 5.2.32). Znaczny wzrost udziału inwestorów indywidualnych w obrotach akcjami mógł 
wynikać z wyraźnej poprawy koniunktury na GPW.

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 wiąże się z aktywnością spółek w pozyski-
waniu kapitału za pośrednictwem GPW. W czasie dobrej koniunktury, gdy spółki aktywnie pozy-
skują kapitał z rynku giełdowego, liczba oraz wartość emisji PDA i praw poboru zwykle jest wysoka. 
Po silnych spadkach cen akcji w ostatnim kwartale 2008 r. w 2009 r. nastąpiła poprawa nastrojów 
na rynkach akcji, co przyczyniło się do znacznego wzrostu popytu inwestorów na papiery udzia-
łowe. Spółki wykorzystywały tę sytuację i pozyskiwały kapitał przez emisje akcji na rynku regulowa-
nym. Chociaż liczba emisji PDA i praw poboru była niższa niż w poprzednim roku, ich wartość 
znacznie się zwiększyła. Wiązało się to z przeprowadzeniem emisji tych papierów wartościowych 
przez duże podmioty.

W 2009 r. spółki przeprowadziły na głównym rynku GPW 18 emisji praw do akcji, podczas 
gdy w 2008 r. 52 emisje. Podmioty, których akcje znajdowały się w obrocie na głównym rynku GPW, 
w 2009 r. dokonały siedmiu emisji praw poboru, czyli o 16 mniej niż w poprzednim roku (wykres 
5.2.33). Największą emisję przeprowadził PKO BP; jej wartość wyniosła 2,2 mld zł.

Przeprowadzenie przez dwie spółki dużych emisji PDA i praw poboru w 2009 r. pozytywnie 
wpływało na wartość obrotów tymi instrumentami. Wyniosła ona 4 637 mln zł (18,4 mln zł na sesję) 
i była niemal dziesięciokrotnie wyższa w porównaniu z 2008 r. Wartość transakcji prawami poboru 
także znacznie się zwiększyła i wyniosła 1 767 mln zł (7,0 mln zł na sesję).

Wykres 5.2.32. Udział inwestorów w obrotach sesyjnych na rynku akcji w latach 2006–2009

Źródło: GPW.
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5.2.3.3. Rynek instrumentów udziałowych na platformie NewConnect

Od marca do końca 2009 r. na rynku NewConnect można było obserwować wzrostową ten-
dencję cen akcji. W całym 2009 r. NCIndex66 zwiększył się o 30,1% i najwyższą wartość osiągnął 
w połowie listopada (wykres 5.2.34). Ze względu na strukturę inwestorów, wśród których domino-
wali krajowi inwestorzy indywidualni, sytuacja na tym rynku w mniejszym stopniu niż na głównym 
rynku GPW zależała od tendencji na rynkach akcji w krajach rozwiniętych.

Kapitalizacja

Kapitalizacja rynku NewConnect na koniec 2009 r. była wyższa o 82,9% niż na koniec 2008 r. 
i wyniosła 2,5 mld zł. Wzrost kapitalizacji był spowodowany wzrostem cen akcji, wprowadzaniem 
akcji wielu nowych spółek do obrotu na tym rynku oraz nowymi emisjami akcji przez spółki już noto-
wane. W 2009 r. 26 podmiotów wprowadziło do obrotu na tej platformie papiery wartościowe 
(akcje i PDA). Pod względem liczby debiutów rynek NewConnect zajął pierwsze miejsce w Europie 
wśród rynków alternatywnych. Na koniec roku na NewConnect były notowane walory 107 spółek. 
Według danych GPW w 2009 r. wartość nowych emisji akcji i PDA na rynku NewConnect, z uwzględ-
nieniem IPO i SPO, wyniosła 129 mln zł, z czego 53 mln zł przypadało na akcje sprzedawane w IPO. 
Wartość nowych emisji była o ponad 55% niższa niż w 2008 r. Największą ofertą był debiut spółki 
Hydrapres o wartości ponad 13 mln zł. We wrześniu 2009 r. na platformie NewConnect zadebiu-
towała druga zagraniczna spółka – BGS Energy Plus z Czech.

66 W skład NCIndex wchodzą akcje wszystkich spółek notowanych na rynku NewConnect. udziały akcji w tym indek-
sie wyznaczane są przy uwzględnieniu liczby akcji danej spółki wprowadzonych do obrotu. NCIndex jest indeksem 
dochodowym, czyli uwzględnia ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Datą bazową 
tego indeksu jest 30 sierpnia 2007 r., a jego pierwsza wartość wyniosła 100 pkt.

Wykres 5.2.33. Obroty netto prawami do akcji i prawami poboru w latach 2006–2009

uwaga: obroty netto uwzględniają wartość transakcji sesyjnych i pakietowych.
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Wszystkie spółki, których papiery są notowane na NewConnect, przeprowadzały tylko pry-
watne oferty ich sprzedaży, czyli oferty kierowane do wybranego grona inwestorów. Następnie 
wprowadzały swoje walory do obrotu na tej platformie. Spółki oferujące akcje lub PDA w trybie 
oferty prywatnej musiały sporządzić dokument informacyjny zgodnie z wymogami określonymi 
w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Taki sposób przeprowadzenia oferty 
nie wymagał zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego przez KNF. Nie-
które spółki oraz ich dotychczasowi akcjonariusze w ogóle nie oferowali akcji inwestorom, lecz jedy-
nie wprowadzali je do obrotu na tym rynku. W takiej sytuacji nie było konieczności sporządzania 
publicznych dokumentów informacyjnych kierowanych do inwestorów (prospekt emisyjny, memo-
randum informacyjne), co przyspieszało wprowadzenie papierów do obrotu oraz obniżało koszty 
tego procesu. Wprowadzanie akcji tych spółek do obrotu na rynku NewConnect miało na celu m.in. 
uzyskanie ich wyceny rynkowej oraz umożliwienie akcjonariuszom częściowego wyjścia z inwestycji.

Obroty

W 2009 r. łączne obroty netto akcjami i PDA spółek notowanych na NewConnect wyniosły 581 
mln zł, z czego 21 mln zł przypadało na transakcje pakietowe. Średnia wartość transakcji na sesję 
wyniosła 2,3 mln zł i była o ponad 35% wyższa niż w 2008 r. Na dzień sesyjny przypadało średnio 
1285 transakcji, a średnia wartość pojedynczej transakcji wynosiła 1795 zł (w 2008 r. odpowiednio 
980 transakcji i 1669 zł). Wysokie obroty akcjami i PDA na rynku NewConnect zanotowano między 
sierpniem a grudniem. W tym okresie w każdym miesiącu przekroczyły one 60 mln zł, podczas gdy 
średnia miesięczna dla okresu styczeń-lipiec wynosiła 27,5 mln zł (wykres 5.2.35). Wysokie obroty 
akcjami w tym czasie mogły wynikać ze wzrostów cen akcji notowanych na rynku NewConnect.

Uczestnicy

W 2009 r. dominującą grupą uczestników rynku NewConnect nadal byli inwestorzy indywi-
dualni. Ich udział w całkowitych obrotach akcjami i PDA wyniósł 89% i był o 3 pkt proc. niższy niż 
w poprzednim roku. udział krajowych inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicz-
nych wyniósł odpowiednio 9% (wzrost o 3 pkt proc.) i 2% (wykres 5.2.36). Taka struktura uczest-
ników rynku NewConnect wiązała się z rodzajem spółek, których akcje na nim notowano – w więk-
szości były to podmioty o niskiej kapitalizacji i krótkiej historii działalności. W momencie wprowa-
dzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect często nie były dostępne szczegółowe raporty finan-
sowe (spółki z reguły miały krótką historię działalności i  (lub) zakres udostępnianych przez nie 
informacji był węższy niż w przypadku spółek notowanych na głównym rynku GPW), co uniemoż-
liwiało dokładną analizę debiutujących spółek67. Niektórzy inwestorzy mogli zatem postrzegać 

67 Spółki, których papiery notowano na rynku NewConnect, były zobowiązane do sporządzania raportów bieżących 
i okresowych na podstawie Załącznika 1 do uchwały 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
SA z dnia 25 września 2009 r. Zakres informacji przekazywanych przez te spółki był mniejszy w porównaniu z zakre-
sem informacji przekazywanym przez spółki, których akcje notowano na głównym rynku GPW.

Wykres 5.2.35. Miesięczne obroty akcjami i PDA na rynku NewConnect w okresie sierpień 
2007 – grudzień 2009 r.

uwaga: rynek NewConnect rozpoczął funkcjonowanie 30 sierpnia 2007 r.

Źródło: GPW.
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inwestycje w akcje spółek notowanych na rynku NewConnect jako bardziej ryzykowne niż inwesty-
cje w akcje większości spółek notowanych na GPW. Krajowi inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy 
zagraniczni zainteresowani są głównie akcjami spółek o wysokiej kapitalizacji i dobrej sytuacji finan-
sowej. 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. Akcje w obrocie na Regulowanym Rynku Pozagiełdowym

W dniu 18 września 2009 r. spółka MTS-CeTO, będąca organizatorem Rynku Papierów War-
tościowych CeTO (RPW-CeTO), w wyniku zmian własnościowych zmieniła nazwę na BondSpot. Jed-
nocześnie rynek RPW-CeTO zmienił nazwę na Regulowany Rynek Pozagiełdowy.

Na koniec 2009 r. na Regulowanym Rynku Pozagiełdowym (RRP) notowane były akcje jedynie 
czterech spółek (o jeden podmiot mniej niż na koniec poprzedniego roku), z czego jedna spółka 
znajdowała się w stanie upadłości. Transakcje akcjami na RRP zawierano sporadycznie, a wartość 
obrotów była bardzo niska (w grudniu 59 transakcji; wartość obrotów netto wyniosła około 25 tys. 
zł). Niska płynność akcji sprawiała, że ryzyko poniesienia straty z tytułu inwestycji w akcje spółek 
notowanych na RRP było wysokie. Konieczność szybkiej sprzedaży akcji zmuszałaby bowiem inwe-
stora do akceptacji znacznie niższej ceny kupna niż w przypadku sprzedaży akcji na bardziej płyn-
nym rynku, np. na głównym rynku GPW. Z tego powodu rynek akcji na RRP był dla inwestorów mało 
atrakcyjny. Wydaje się, że niska płynność tego rynku, mała baza inwestorów oraz konkurencja ze 
strony rynków prowadzonych przez GPW – w szczególności platformy NewConnect – przyczynią 
się do tego, że w najbliższych latach rynek akcji na RRP prawdopodobnie przestanie istnieć. Spółki 
albo przeniosą notowania swoich akcji na rynki prowadzone przez GPW, albo wycofają je z obrotu 
na rynku regulowanym.

5.3. kasowy rynek walutowy

Rok 2009 był okresem dużych zmian na kasowym rynku złotego. Wywołana zaburzeniami 
na rynkach finansowych w 2008 r. awersja do ryzyka oraz spadek zainteresowania podmiotów 
zagranicznych inwestycjami na rynkach kapitałowych krajów emerging markets wpłynęły na zmniej-
szenie średnich dziennych obrotów na rynku offshore złotego do około 3,8 mld uSD. Tendencji tej 
towarzyszył wzrost obrotów na krajowym rynku klientowskim, który pomimo ograniczenia płynno-
ści na krajowym rynku międzybankowym przyczynił się do wzrostu łącznej wartości średnich dzien-
nych obrotów na krajowym kasowym rynku złotego o około 5%, do poziomu 3,9 mld zł.

Mała płynność rynku międzybankowego oraz operacje spekulacyjne, których celem było osła-
bienie wartości złotego, sprzyjały zwiększeniu się skali deprecjacji w pierwszych miesiącach roku 
– od 1 stycznia do 17 lutego 2009 r. złoty osłabił się o 19% względem euro. Z końcem lutego 

Wykres 5.2.36. Udział inwestorów w obrotach akcjami i PDA na rynku NewConnect w latach 
2007–2009

Źródło: GPW.
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tendencja deprecjacyjna się odwróciła. Wpłynęły na to czynniki o charakterze globalnym (m.in. 
stopniowy spadek awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, zróżnicowanie postrze-
gania gospodarek regionu przez inwestorów zagranicznych) oraz lokalnym (relatywnie dobra sytu-
acja makroekonomiczna Polski i stabilność polityczna). Dodatkowo, od II kwartału 2009 r. zagra-
niczne instytucje finansowe wykazywały rosnące zainteresowanie inwestycjami w papiery warto-
ściowe nominowane w złotych.

Główną parą walutową na rynku złotego była para EuR/PLN, przy udziale transakcji 
EuR/PLN w obrotach na krajowym międzybankowym rynku złotego na poziomie średnio 90%. 
Na rynku londyńskim udział operacji EuR/PLN w transakcjach między bankami wyniósł w 2009 r. 
około 70%.

Wielkość rynku

W 2009 r. rynek złotego pozostawał największym rynkiem walutowym krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Średnia dzienna wartość transakcji na globalnym rynku złotego (rynek 
krajowy i rynek offshore) była jednak niższa niż w 2008 r. i wyniosła około 4,6 mld uSD. Zabu-
rzenia na światowym rynku finansowym, niechęć do podejmowania ryzyka oraz problemy 
z wypłacalnością niektórych banków zagranicznych przyczyniły się do spadku wartości transak-
cji na rynku offshore (na którym dokonywano około 70–75% obrotów na kasowym rynku zło-
tego). Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że średnia dzienna wartość transak-
cji zawieranych pomiędzy podmiotami zagranicznymi wyniosła 3,8 mld uSD i była o ponad 10% 
niższa od średniej wartości obrotów na rynku offshore w 2008 r.68 (tabela 5.3.1). Według sza-
cunków NBP średnie dzienne obroty na tym rynku w okresie zaburzeń na światowych rynkach 
finansowych (w I kwartale 2009 r.) były o około 20% niższe od średniej w całym 2009 r. i wyno-
siły około 3 mld uSD.

Ze względu na ograniczenie limitów inwestycyjnych oraz utrzymujące się ryzyko kontra-
henta zmniejszyła się wartość transakcji zawieranych przez banki londyńskie z niebankowymi 
instytucjami finansowymi, przede wszystkim z  funduszami hedgingowymi (tabela 5.3.1). 
utrzymująca się awersja do ryzyka przyczyniła się do spadku zaangażowania zagranicznych 
instytucji finansowych w papiery wartościowe z krajów emerging markets i lokowania kapitału 
na rynkach rozwiniętych, przede wszystkim na rynku amerykańskich obligacji skarbowych. 
Czynniki te wpłynęły na ograniczenie skali wykorzystania przez zagraniczne instytucje finan-
sowe strategii carry trade oraz algorythmic trading, co przyczyniło się do spadku płynności 
globalnego rynku złotego.

Na krajowym rynku złotego (na którym przynajmniej jedną ze stron operacji jest bank dzia-
łający w Polsce) średnia dzienna wartość transakcji w 2009 r. wyniosła około 1,25 mld uSD – odpo-
wiednio o 38% i 44% więcej niż na lokalnym rynku forinta i korony czeskiej (tabela 5.3.2). Na 
wszystkich rynkach lokalnych wyraźnie dominowały transakcje wymiany waluty krajowej na euro. 
Na krajowym rynku złotego zdecydowaną większość obrotów netto (około 69%) stanowiły trans-
akcje międzybankowe. Średnie dzienne obroty na rynku międzybankowym wyniosły 2,7 mld zł 
(0,9 mld uSD) i były o około 15% niższe niż w 2008 r. Z kolei obroty na krajowym rynku klientow-
skim wyniosły 1,2 mld zł (0,35 mld uSD) i były większe niż w 2008 r.

Zwiększeniu obrotów na rynku złotego w styczniu i lutym 2009 r. towarzyszyła deprecjacja 
– najsilniejsza od czasu upłynnienia jego kursu. Zapoczątkowany około 15 września 2008 r. spadek 
wartości złotego trwał do 17 lutego 2009 r. W tym okresie złoty osłabił się o około 46% w stosunku 
do euro oraz około 65% w stosunku do dolara amerykańskiego. Była to największa skala deprecja-
cji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej stosujących system płynnego kursu walutowego. Wpły-
nęła na to przede wszystkim sytuacja na światowych rynkach finansowych. Na początku 2009 r. 
inwestorzy zagraniczni postrzegali kraje regionu jako grupę jednorodną pod względem ponoszo-
nego ryzyka inwestycyjnego. Pomimo spowolnienia gospodarczego obserwowanego w Polsce 
w dwóch pierwszych miesiącach roku skali deprecjacji złotego nie można było wytłumaczyć ani 
sytuacją makroekonomiczną, ani wartościami przepływów walutowych w sektorze realnym. 

68 Około 90–95% transakcji na rynku offshore złotego zawieranych jest na rynku londyńskim.
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Wynikała ona zatem z operacji spekulacyjnych, których realizacji sprzyjała płynność rynku złotego. 
Jak wspomniano, był on najbardziej płynnym rynkiem walutowym w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej, zatem inwestorzy stosunkowo łatwo mogli zamykać długie lub otwierać krótkie pozy-
cje, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia skali deprecjacji złotego. Czynnikiem o charak-
terze lokalnym, który dodatkowo mógł niekorzystnie oddziaływać na wartość złotego w tym okre-
sie, były problemy niektórych przedsiębiorstw niefinansowych związane z  rozliczaniem umów 
opcyjnych z bankami.

Najwyższą w 2009 r. wartość kursu EuR/PLN (4,70 zł za euro) zarejestrowano 17 lutego. Na 
ustabilizowanie kursu złotego i odwrócenie tendencji deprecjacyjnej miała wpływ m.in. sprzedaż 
euro dokonana 18 lutego przez BGK na zlecenie Ministerstwa Finansów (wymiana części środków 
pochodzących z funduszy uE), przy czym o skuteczności takiej operacji mogła zadecydować niższa 
płynność rynku w tym okresie. Czynnikiem, który dodatkowo mógł przyczynić się do wyhamowa-
nia deprecjacji, były oświadczenia banków inwestycyjnych o zamykaniu krótkich pozycji w złotym 
(short covering).

Tabela 5.3.2. Średnie dzienne obroty netto na krajowym kasowym rynku walutowym 
złotego, korony czeskiej i forinta w 2009 r. (w mln USD)

Złoty Korona czeska Forint

Obroty ogółem, w tym: 1 250 868 904

 – transakcje EUR/waluta krajowa 1 063 545 746

 – transakcje USD/waluta krajowa 144 66 82

uwaga: dane dla korony czeskiej na podstawie transakcji zarejestrowanych w kwietniu, lipcu i październiku 2009 r.

Źródło: dane Narodowego Banku Czech, Narodowego Banku Węgier i NBP.

Tabela 5.3.1. Średnie dzienne obroty netto na kasowym rynku offshore złotego w kwietniu 
i październiku 2008 i 2009 r.

  Kwiecień 2008 Październik 2008 Kwiecień 2009 Październik 2009

Obroty na rynku offshore (w mln USD), w tym: 4 170 4 336 3 696 3 911

EUR/PLN 2 819 3 169 2 852 3 004

USD/PLN 1 351 1 167 844 907

– z bankami sprawozdającymi 1 529 1 949 1 814 1 626

– z pozostałymi bankami 1 583 1 631 1 246 1 674

– z pozostałymi instytucjami finansowymi 865 599 488 474

– z podmiotami niefinansowymi 194 157 148 137

Źródło: dane Banku Anglii dostępne na stronie internetowej http://www.bankofengland.co.uk /markets/forex/fxjsc/index.htm.

Wykres 5.3.1. Miesięczne obroty netto na krajowym międzybankowym rynku złotego 
w latach 2006–2009

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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Do końca 2009 r. obserwowana była stopniowa aprecjacja złotego. W okresie od 18 lutego 
do 31 grudnia 2009 r. złoty umocnił się względem euro o około 16%, a względem dolara amery-
kańskiego o około 27%. Na aprecjację złotego w tym okresie wpływały: stabilizacja sytuacji na glo-
balnych rynkach finansowych i związany z tym spadek awersji do ryzyka, wyróżniająca się sytuacja 
ekonomiczna Polski, stabilność polityczna, wzrost zainteresowania nierezydentów inwestycjami na 
krajowym rynku kapitałowym, różnicowanie ocen gospodarek regionu przez inwestorów. Począw-
szy od II kwartału 2009 r. obserwowano zwiększenie zaangażowania inwestorów zagranicznych na 
rynku obligacji skarbowych i akcji. Dysparytet stóp procentowych między Polską a walutami bazo-
wymi (euro, dolar, jen) skłaniał część inwestorów zagranicznych do dywersyfikacji ich portfeli lokat 
na rynku polskim oraz na innych rynkach emerging markets z wykorzystaniem strategii carry trade69. 
W warunkach niskich stóp procentowych na rynkach rozwiniętych zagraniczne niebankowe insty-
tucje finansowe poszukiwały wyższych stóp zwrotu, aby osiągnąć założone wcześniej benchmarki, 
i inwestowały w papiery skarbowe krajów rozwijających się o dobrej sytuacji gospodarczej. W rezul-
tacie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 r. zaangażowanie nierezydentów na krajowym rynku obli-
gacji skarbowych wzrosło o około 40%, z 56,1 mld zł do 78,5 mld zł. Do stopniowego umacniania 
się złotego mogły przyczynić się również pozytywne prognozy makroekonomiczne, wyróżniające 
Polskę na tle pozostałych krajów regionu, oraz uzyskanie przez Polskę w maju dostępu do elastycz-
nej linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Flexible Credit Line), która przyzna-
wana jest tylko gospodarkom o stabilnych fundamentach makroekonomicznych.

69 S. Avdjiev, J. Gyntelberg, Ch. upper, Highlights of international banking and financial market activity, „BIS Quarterly 
Review June” 2010, International banking and financial market developments, Basel 2010, s. 15.

Wykres 5.3.3. Trzymiesięczna zmienność historyczna kursów USD/PLN, EUR/PLN i EUR/USD 
w latach 2007–2009

uwaga: trzymiesięczna zmienność historyczna to odchylenie standardowe rozkładu dziennych stóp zwrotu zaobserwowanych w ciągu 
66 dni roboczych.

Źródło: NBP, Thomson Reuters.
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Wykres 5.3.2. Średni kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego w latach 2006–2009

Źródło: Thomson Reuters.
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Bardzo silna deprecjacja oraz spadek płynności na rynku złotego w listopadzie i grudniu 
2008 r. miały istotny wpływ na znaczny wzrost zmienności kursu EuR/PLN i uSD/PLN w całym 
2009 r. (wykres 5.3.3). Trzymiesięczna zmienność historyczna charakteryzowała się silnymi waha-
niami. W okresie od stycznia do połowy lutego 2009 r. pomimo postępującej deprecjacji złotego 
zmienność obydwu kursów wyraźnie się zmniejszyła, co mogło wynikać ze stopniowego spadku 
zmienności na rynku EuR/uSD. Zapoczątkowany w połowie lutego 2009 r. trend aprecjacyjny zło-
tego spowodował wzrost wahań kursów EuR/PLN i uSD/PLN. Od początku maja 2009 r. zmienność 
kursu złotego charakteryzowała się wyraźną tendencją spadkową, jednak do końca roku pozosta-
wała wyższa niż przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego.

Struktura rynku

W 2009 r. na rynku międzybankowym w Polsce udział operacji EuR/PLN kształtował się średnio 
na poziomie około 95% (wykres 5.3.4). udział operacji EuR/PLN na międzybankowym rynku offshore 
był niższy i wyniósł ponad 75%. Wysoka zmienność kursu złotego w 2009 r. tworzyła warunki do 
przeprowadzania operacji spekulacyjnych przez niebankowe instytucje finansowe. Fundusze hedgin-
gowe były aktywne w obu segmentach rynku (EuR/PLN oraz EuR/PLN), co wpływało na konieczność 
zamykania otwartych przez banki zagraniczne pozycji walutowych na rynku międzybankowym.

Mimo wysokiej zmienności kursu złotego udział euro w koszyku o minimalnej wariancji dzien-
nych stóp zwrotu przez niemal cały 2009 r. wynosił 100% (wykres 5.3.5). Dealerzy bankowi trakto-
wali kurs uSD/PLN jako kurs wynikowy, zależny od kursów EuR/PLN i EuR/uSD, co potwierdza 

Wykres 5.3.4. Struktura walutowa operacji wymiany złotego zawieranych na krajowym 
rynku międzybankowym w latach 2006–2009

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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Źródło: NBP, Thomson Reuters.
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wysoka korelacja między kursami uSD/PLN a EuR/uSD. W 2009 r. współczynnik korelacji między 
tymi kursami mieścił się w przedziale 0,55–0,90.

Na rynku klientowskim większość transakcji również dotyczyła wymiany złotego na euro. 
Operacje w segmencie EuR/PLN stanowiły 62%, uSD/PLN 27%, a dla pozostałych walut obcych – 
11% obrotów na rynku klientowskim w 2009 r. udziały te wynikały w dużej mierze ze struktury 
walutowej płatności z tytułu handlu zagranicznego Polski, w której tak jak w poprzednich latach 
przeważały transakcje nominowane w euro.

W 2009 r. na krajowym rynku walutowym dokonywano także transakcji wymiany walut 
obcych na waluty obce. Średnie dzienne obroty w tym segmencie rynku wyniosły około 1,1 mld zł, 
z czego prawie 96% stanowiły transakcje na rynku międzybankowym (głównie operacje wymiany 
EuR/uSD – około 57%). Ponieważ na międzybankowym rynku transakcji fx swap ponownie domi-
nowała relacja wymiany uSD/PLN, w celu neutralizacji ryzyka wynikającego z operacji na rynku 
klientowskim banki krajowe zajmowały pozycje na rynku terminowym złotego przez odpowiednie 
złożenie transakcji fx swap uSD/PLN oraz transakcji kasowych EuR/uSD i EuR/PLN. Na rynku klien-
towskim także przeważały transakcje wymiany walutowej EuR/uSD.

Uczestnicy rynku

Biorąc pod uwagę dane z londyńskiego rynku złotego, można oszacować, że w 2009 r. war-
tość transakcji na globalnym rynku złotego, w których obiema stronami były banki działające w Pol-
sce, stanowiła około 5% ogółu obrotów netto. udział transakcji, w których jedną stroną był bank 
krajowy, a drugą krajowy podmiot niebankowy, wyniósł około 8%. Na rynku złotego przeważały 
operacje wymiany dokonywane między nierezydentami (70–75% średnich dziennych obrotów 
netto) oraz transakcje banków krajowych z bankami zagranicznymi (około 15% ogółu obrotów 
netto oraz prawie 80% obrotów netto na krajowym rynku międzybankowym). Obserwowany od 
II kwartału 2009 r. wzrost aktywności banków zagranicznych na rynku krajowym (ich udział zwięk-
szył się do 81% – wykres 5.3.1) był związany ze wspomnianym stopniowym wzrostem zaintereso-
wania inwestycjami na lokalnym rynku obligacji skarbowych i GPW.

Istotny wpływ na kasowy rynek złotego miały transakcje spekulacyjne banków londyńskich. 
Ze względu na większe, w porównaniu z bankami działającymi w kraju, zasoby kapitału mogły one 
przeprowadzać operacje o charakterze spekulacyjnym na dużą skalę. Ponadto instytucje te zajmo-
wały się również obsługą funduszy hedgingowych, oferując im oprócz usługi prime brokerage70 
również elektroniczne platformy transakcyjne oraz pełną automatyzację potwierdzania warunków 
i rozliczania transakcji. W 2009 r. na rynku złotego zaobserwowano spadek aktywności niebanko-
wych instytucji finansowych, w tym funduszy hedgingowych. W październiku 2009 r. udział trans-
akcji z tymi podmiotami w obrotach na rynku londyńskim wyniósł około 12% (tabela 5.3.1).

W 2009 r. przepływy walutowe związane ze sferą realną gospodarki miały bardzo niewielki 
wpływ na płynność rynku złotego. Na rynku offshore udział transakcji zawartych przez banki z pod-
miotami niefinansowymi wynosił niespełna 4%, na rynku krajowym – niespełna 29%.

Infrastruktura rynku

W zawieraniu transakcji na międzybankowym rynku złotego wykorzystywano bezpośrednie 
kanały komunikacji (np. telefon lub elektroniczne systemy konwersacyjne) oraz systemy automa-
tycznie kojarzące oferty kupna i sprzedaży (np. Reuters Spot Matching). W związku z relatywnie 
niską płynnością rynku i wysoką zmiennością kursu złotego w I kwartale 2009 r. dużo transakcji 
było dokonywanych za pośrednictwem systemu konwersacyjnego Reuters Dealing Direct. Obawia-
jąc się dużych zmian kursu złotego w okresie od wprowadzenia zlecenia do jego realizacji, dealerzy 
niechętnie wprowadzali do systemów zlecenia z limitem ceny (limit orders). umieszczenie w syste-
mie takiego zlecenia przypomina bowiem wystawienie opcji zakupu lub sprzedaży waluty bazowej, 
zatem naraża dealerów bankowych na stratę w wyniku gwałtownej zmiany kursu walutowego.

70  usługa polegająca na odpłatnym udostępnianiu przez duże banki ich limitów kredytowych nakładanych na nie przez 
innych uczestników rynku. Korzystając z tej usługi, fundusze hedgingowe mogą zawierać transakcje z wieloma podmio-
tami, poddając się ocenie kredytowej i utrzymując zabezpieczenie w jednym banku, którego linie kredytowe wykorzystują.
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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 istotnie ułatwiały stosowanie strategii 
algorithmic trading, coraz popularniejszej w ostatnich latach na światowym rynku walutowym.

W 2009 r. w Polsce zwiększyła się liczba banków umożliwiających przedsiębiorstwom prze-
prowadzanie transakcji na rynku walutowym z wykorzystaniem elektronicznych systemów transak-
cyjnych – platform walutowych działających na zasadzie white labelling71. Zaostrzenie się konku-
rencji między bankami w tym zakresie może w przyszłości doprowadzić do poprawy funkcjonalno-
ści oferowanych systemów transakcyjnych, m.in. w odniesieniu do liczby obsługiwanych par walu-
towych i szybkości wykonania transakcji, oraz do zawężenia spreadów w kwotowanych kursach 
wymiany.

Standardowe kwoty transakcji na międzybankowym rynku złotego w Polsce wynosiły 3 i 5 
mln euro dla operacji dokonywanych w systemie konwersacyjnym. Na rynku offshore wartości poje-
dynczych 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 pierwszych miesiącach 2009 r. obserwowano wzrost udziału transakcji o wartości 1 mln 
euro w całkowitym wolumenie oraz większe zainteresowanie relacją wymiany uSD/PLN.

5.4. Rynek instrumentów pochodnych

Finansowe instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu zarówno na rynku giełdowym, jak 
i pozagiełdowym (over-the-counter – OTC). Zaletą rynku giełdowego jest centralizacja obrotu i funk-
cjonowanie izby rozliczeniowej, co zwiększa jego przejrzystość i ogranicza ryzyko kredytowe kon-
trahenta. Rynek pozagiełdowy pozwala natomiast na lepsze dopasowanie warunków transakcji do 
potrzeb inwestorów.

Wartość otwartych pozycji brutto banków – suma kwot nominalnych sprzedanych i kupio-
nych instrumentów pochodnych – wskazuje, że w światowym systemie finansowym większą rolę 
odgrywa rynek pozagiełdowy. Z  kolei statystyki średnich dziennych obrotów netto świadczą 
o znacznie większej płynności 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 oferowanych instrumentów w Polsce rynek 
pozagiełdowy jest znacznie lepiej rozwinięty niż rynek giełdowy. Średnie dzienne obroty netto na 
rynku OTC w latach 2006–2009 znacznie przewyższały obroty instrumentami pochodnymi noto-
wanymi na GPW (tabela 5.4.1). Funkcję animatorów rynku OTC pełniły bowiem banki – instytucje 
o największych aktywach w polskim systemie finansowym. Istotny wpływ na wartość obrotów 
miała również duża aktywność banków zagranicznych, których obecność na GPW jest znacznie 
mniejsza niż na rynku OTC. Ponadto przedsiębiorstwa w zarządzaniu ryzykiem finansowym o wiele 
częściej korzystały z instrumentów oferowanych przez banki niż przez giełdy. Wpływały na to m.in.: 
długotrwałe kontakty z przedsiębiorstwami utrzymywane przez banki, bogatsza oferta i duża ela-
styczność instrumentów, a także większa płynność rynku pozagiełdowego, przekładająca się na 
relatywnie niższy koszt stosowanego zabezpieczenia.

Zapoczątkowana w ostatnim kwartale 2008 r. silna tendencja spadkowa obrotów na rynku 
pozagiełdowych instrumentów pochodnych utrzymywała się przez cały 2009 r., co doprowadziło 
do zmniejszenia się wartości średnich dziennych obrotów netto prawie o 60% w porównaniu 

71  usługa, w ramach której bank aktywny na rynku walutowym lub firma zajmująca się organizacją elektronicznych 
systemów transakcyjnych dostarcza mniejszemu podmiotowi nowoczesną infrastrukturę do zawierania i obsługi trans-
akcji na rynku walutowym. W 2009 r. pięć banków świadczyło tego typu usługę podmiotom korporacyjnym.
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z poprzednim rokiem. Istotne ograniczenie limitów kredytowych wzajemnie nakładanych na siebie 
przez banki w IV kwartale 2008 r. oraz utrzymująca się awersja do ryzyka uczestników rynku przy-
czyniły się do zahamowania aktywności o charakterze spekulacyjnym oraz do znacznego zmniej-
szenia możliwości zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym za pomocą instrumentów pochod-
nych. Dodatkowo duża zmienność cen na rynku instrumentów bazowych powodowała szybkie 
wyczerpywanie się relatywnie niskich limitów kredytowych na kontrahentów. Chcąc ograniczyć 
ryzyko kredytowe wynikające z transakcji instrumentami pochodnymi OTC i wykorzystywanie wspo-
mnianych limitów, w 2009 r. banki krajowe zawierały z bankami zagranicznymi i coraz powszech-
niej stosowały umowy zabezpieczające (Credit Support Annex). umożliwiały one stronom transak-
cji instrumentami pochodnymi skuteczne prawnie ustanowienie zabezpieczenia ich rozliczenia, naj-
częściej w formie środków pieniężnych lub obligacji skarbowych.

Rynek instrumentów pochodnych stopy procentowej był w latach 2006–2009 największym 
segmentem rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce. Płynność tego segmentu 
rynku w 2009 r. była jednak znacznie niższa niż w roku poprzednim, głównie za sprawą zmniejsze-
nia skali operacji spekulacyjnych banków na zmiany stóp procentowych. Spadek płynności nastąpił 
również w segmencie walutowych instrumentów pochodnych, co wiązało się przede wszystkim 
z prawie 70-procentowym spadkiem wartości obrotów na rynku opcji walutowych, wynikającym 
ze znacznie mniejszego zainteresowania przedsiębiorstw tymi instrumentami oraz ograniczenia 
oferty banków w tym zakresie.

Obrót pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi nominowanymi w złotych odbywał się 
nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynku offshore, który obejmuje operacje między niere-
zydentami. Rynek offshore instrumentów pochodnych nominowanych w złotych był bardzo dobrze 
rozwinięty, co wynikało z dużej aktywności banków londyńskich oraz funduszy hedgingowych. 
Wartość walutowych transakcji pochodnych na kurs złotego zawieranych między podmiotami 
zagranicznymi kilkakrotnie przewyższała wartość obrotów na rynku krajowym.

W czerwcu 2009 r. urząd KNF opublikował stanowisko w sprawie dobrych praktyk w zakre-
sie walutowych transakcji pochodnych72. Zarekomendował bankom podjęcie działań zmierzających 
do poprawy jakości informowania klientów o ryzyku związanym z instrumentami pochodnymi oraz 
wzmocnienie mechanizmów kontroli ryzyka wynikającego z zawierania takich transakcji. W opinii 

72 Stanowisko uKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych – podstawowe zagad-
nienia opracowane na odstawie wniosków z analizy nadzorczej, http://www.knf.gov.pl/Images/KNF% 20opcje_
dobre%20praktyki_04.06.09_tcm20-11058.pdf.

Tabela 5.4.1. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych 
w latach 2006–2009 (w mln zł)

2006 2007 2008 2009

Pozagiełdowe instrumenty pochodne 9 244,9 13 159,3 14 817,0 5 912,2

– procentowe instrumenty pochodne 7 397,4 10 227,4 11 373,4 3 954,0

– walutowe instrumenty pochodne 1 847,5 2 932,0 3 443,6 1 958,2

Giełdowe instrumenty pochodne 797,6 1 411,0 1 255,2 1 059,8

– procentowe instrumenty pochodne 5,3 0,8 – –

– walutowe instrumenty pochodne 0,4 0,7 14,4 23,4

– instrumenty związane z rynkiem akcji 791,9 1 409,5 1 240,8 1 036,5

– w tym futures na WIG20 742,8 1 343,2 1 198,7 995,1

uwaga: obroty dla rynku pozagiełdowego wyliczono według wartości nominalnej, a dla rynku giełdowego według kwot rozliczenia 
transakcji. Rynek giełdowy obejmuje jedynie instrumenty notowane na GPW. Dla tego rynku uwzględniono transakcje sesyjne i pakieto-
we. Obrót giełdowymi instrumentami pochodnymi stopy procentowej na GPW był w latach 2008–2009 zawieszony. Kategoria „instru-
menty walutowe” dla rynku pozagiełdowego nie obejmuje transakcji fx swap. Dla rynku OTC wyeliminowano wpływ zmian w populacji 
banków pełniących funkcję DRP.

Źródło: opracowano na podstawie danych NBP pochodzących od DRP oraz danych GPW.
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urzędu KNF przedstawione rekomendacje mogą stać się podstawą do wypracowania standardów 
w zakresie oferowania instrumentów pochodnych przez banki.

W przyszłości istotny wpływ na rozwój rynku derywatów w Polsce mogą mieć planowane 
regulacje europejskie, mające na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu, zwiększenie przejrzystości 
rynku instrumentów pochodnych OTC oraz ograniczenie ryzyka kredytowego kontrahenta. Ma to 
być realizowane m.in. przez zmiany w infrastrukturze posttransakcyjnej tego rynku – przeniesienie 
rozliczeń transakcji wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi OTC do CCP oraz wprowa-
dzenie obowiązku przekazywania informacji o zawartych transakcjach do repozytoriów danych73.

W 2009 r. wolumen obrotów instrumentami pochodnymi na GPW wzrósł o ponad 10% 
w porównaniu z 2008 r., do 13,8 mln kontraktów. Jednocześnie ze względu na spadki cen akcji 
i związaną z tym mniejszą wartość nominalną kontraktów futures i opcji wartość transakcji tymi 
instrumentami zmniejszyła się o 16,6%. Tak jak w poprzednich latach spośród instrumentów 
pochodnych dostępnych na GPW największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się kontrakty 
futures na indeks WIG20. Obroty tymi kontraktami stanowiły ponad 90% całkowitych obrotów na 
rynku terminowym GPW. Głównymi uczestnikami rynku transakcji futures na indeks WIG20 byli 
nadal inwestorzy indywidualni. Na WGT znacznie wzrosła aktywność inwestorów na rynku walu-
towych kontraktów terminowych i opcji na te kontrakty.

5.4.2. Pozagiełdowe instrumenty pochodne

Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce umożliwia instytucjom finanso-
wym oraz przedsiębiorstwom zabezpieczanie się przed ryzykiem stopy procentowej oraz kursu 
walutowego. Pozwala również na podejmowanie określonego rodzaju ryzyka rynkowego w pożą-
danym zakresie. Cechy te determinują podział transakcji dokonywanych na tym rynku na zabezpie-
czające i spekulacyjne. Oprócz tego instrumenty pochodne generujące strumienie płatności zbliżone 
do płatności wynikających z bazowych instrumentów finansowych (np. transakcje IRS i obligacje 
skarbowe) umożliwiają dokonywanie transakcji arbitrażowych.

73  Szerzej na temat planowanych regulacji europejskich w odniesieniu do rynku instrumentów pochodnych 
w rozdziale 2.2.5.

Tabela 5.4.2. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych na koniec 2008 i 2009 r. (wartość nominalna instrumentów, w mld zł)

 
2008 2009

Złoty1 Inne waluty Złoty1 Inne waluty

Instrumenty stopy procentowej 1 786,2 203,7 786,4 160,0

– transakcje FRA 900,3 24,1 221,7 2,8

– transakcje IRS 785,7 161,6 524,4 140,9

– transakcje OIS 94,4 12,2 34,8 11,0

– opcje 4,1 5,7 2,9 4,9

– transakcje forward na obligacje 1,1 0,1 2,3 0,2

– inne 0,7 0,0 0,2 0,2

Instrumenty walutowe 397,7 56,1 209,0 32,9

– transakcje forward 138,7 9,7 68,3 5,8

– transakcje CIRS 79,5 30,6 88,2 23,1

– opcje 179,5 15,8 52,5 4,0

Instrumenty związane z rynkiem akcji2 12,2 8,7

Instrumenty kredytowe 0,2 0,1

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.

Źródło: NBP.
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Ze względu na zdecentralizowany charakter rynku OTC jego organizatorami i głównymi 
uczestnikami są banki. Analiza pozabilansowych pozycji brutto z tytułu transakcji pozagiełdowymi 
instrumentami pochodnymi wskazuje, że na koniec 2009 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 2009 r. zanotowano na rynku transakcji IRS oraz FRA, 
przy czym były one istotnie niższe niż w roku poprzednim. Wśród walutowych instrumentów 
pochodnych, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, największe pozycje wynikały z transakcji CIRS. 
W 2009 r. wzrosła bowiem skala wykorzystywania tych instrumentów przez banki w celu zniwelo-
wania niedopasowania walutowej i terminowej struktury aktywów i pasywów.

Wartość pozycji brutto banków z tytułu instrumentów pochodnych związanych z kapitało-
wymi papierami wartościowymi była niewielka. Obrót tymi instrumentami w Polsce był skoncentro-
wany na rynku giełdowym, na którym funkcję animatorów pełniły firmy inwestycyjne. Rynek kredy-
towych instrumentów pochodnych w Polsce pozostawał słabo rozwinięty – nieliczne banki spora-
dycznie zawierały transakcje CDS (credit default swap).

W dalszej części podrozdziału poddano bardziej szczegółowej analizie czynniki rozwoju oraz 
strukturę krajowego rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w podziale na instrumenty 
stopy procentowej oraz walutowe.

5.4.2.1. Instrumenty pochodne stopy procentowej

Wielkość rynku

Rynek transakcji FRA nominowanych w złotych pozostawał najlepiej rozwiniętym segmentem 
rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce. Jednak średnie dzienne obroty netto 
na tym rynku wyniosły w 2009 r. niespełna 2,4 mld zł i były prawie o 70% niższe niż w 2008 r. 
(wykres 5.4.1). Na to, że rynek transakcji FRA był najszybciej kurczącym się segmentem rynku poza-
giełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, wpłynęły przede wszystkim dwa czynniki. Po 
pierwsze, utrzymująca się od ostatniego kwartału 2008 r. znaczna awersja do ryzyka przyczyniła 
się do istotnego zahamowania aktywności o charakterze spekulacyjnym. Banki, świadome ograni-
czonej przez niskie limity kredytowe możliwości zawierania transakcji, z konieczności koncentrowały 
swoją aktywność na operacjach obarczonych relatywnie niewielkim ryzykiem. Nawet te podmioty, 
które dysponowały niewykorzystanymi limitami kredytowymi, często powstrzymywały się od 
aktywności o charakterze spekulacyjnym. Po drugie, powolne wychodzenie polskiej gospodarki 
z okresu spowolnienia wywołanego światowym kryzysem finansowym oraz względnie słaba presja 
inflacyjna sprawiały, że w II połowie 2009 r. większość uczestników rynku oczekiwała utrzymywa-

Wykres 5.4.1. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji FRA nominowanych 
w złotych w latach 2006–2009

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian populacji banków pełniących funkcję DRP; dla transakcji między bankami rezydentami wyelimi-
nowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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nia się stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie w perspektywie roku. To z kolei przy-
czyniało się do spadku zainteresowania transakcjami FRA, będącymi zakładem o poziom przyszłych 
stóp procentowych.

Na rynku OIS, drugim pod względem płynności segmencie krajowego rynku pozagiełdowych 
instrumentów pochodnych stopy procentowej, wartość średnich dziennych obrotów utrzymywała 
się przez pierwsze miesiące 2009 r. na niskim poziomie (wykres 5.4.2). Począwszy od maja 2009 r. 
banki krajowe zaczęły zawierać ze sobą transakcje na coraz większą skalę. Tendencja ta uległa jed-
nak odwróceniu w III kwartale i w rezultacie średnie dzienne obroty netto na tym rynku wyniosły 
w 2009 r. niecałe 870 mln zł, tj. blisko o 55% mniej niż w roku poprzednim. Znalazło to odzwier-
ciedlenie także w wyraźnym spadku pozycji pozabilansowych brutto banków z tytułu transakcji OIS 
w 2009 r. (tabela 5.4.2). Oprócz wymienionych czynników wpływ na spadek aktywności na rynku 
OIS mogła wpłynąć duża zmienność stawki POLONIA, niska płynność rynku depozytów niezabez-
pieczonych o długich terminach zapadalności oraz związane z nią stawki WIBOR 1M i WIBOR 3M, 
utrzymujące się na wysokim poziomie.

Średnie dzienne obroty netto na rynku transakcji IRS uległy istotnemu zmniejszeniu w porów-
naniu z 2008 r. (o 62,5%) i wyniosły w 2009 r. około 680 mln zł (wykres 5.4.3). Było to wynikiem 
przede wszystkim utrzymujących się ograniczonych limitów kredytowych wzajemnie nakładanych 

Wykres 5.4.2. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji OIS nominowanych 
w złotych w latach 2006–2009

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian populacji banków pełniących funkcję DRP; dla transakcji między bankami rezydentami wyelimi-
nowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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Wykres 5.4.3. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji IRS nominowanych 
w złotych w latach 2006–2009

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian populacji banków pełniących funkcję DRP; dla transakcji między bankami rezydentami wyelimi-
nowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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na siebie przez banki, co w przypadku transakcji IRS ma szczególnie duże znaczenie ze względu na 
ich długoterminowy charakter.

Sprawozdawczość pozycji pozabilansowych banków obejmuje wartość wszystkich transakcji, 
które jeszcze nie zostały rozliczone – niezależnie od tego, kiedy zostały zawarte. Ponieważ transak-
cje IRS są często zawierane na okresy kilkuletnie, pozycje z ich tytułu pozostają w sprawozdaniach 
finansowych banków relatywnie długo. Tłumaczy to, dlaczego wartość pozycji brutto z tytułu trans-
akcji IRS była w 2009 r. istotnie wyższa niż np. transakcji FRA, które są zawierane na znacznie więk-
szą skalę (wykres 5.4.4).

Struktura rynku

Stawkami referencyjnymi na rynku transakcji FRA nominowanych w złotych były przede 
wszystkim 1M WIBOR, 3M WIBOR i 6M WIBOR. Standardowe kwoty operacji na rynku międzyban-
kowym wynosiły 500 mln zł dla transakcji opartych na 1M WIBOR, 250 mln zł dla transakcji ze 
stawką referencyjną 3M WIBOR i 100–150 mln zł dla transakcji rozliczanych według stawki 6M WIBOR. 
W porównaniu z 2008 r. struktura terminowa transakcji FRA nie zmieniła się istotnie. Najbardziej 
płynne były następujące segmenty rynku: 3x6, 1x4 i 6x9 (wykres 5.4.5).

Struktura terminowa transakcji OIS podobnie jak w latach poprzednich silnie wiązała się ze struk-
turą terminową rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych. Dla transakcji OIS stawką 
referencyjną była stopa POLONIA. W 2009 r. banki nie zawierały transakcji rozliczanych według stopy 

Wykres 5.4.5. Struktura terminowa transakcji FRA nominowanych w złotych w latach 2008–
2009

uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały są prawostronnie domknięte.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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O/N WIBOR. Standardowe nominały operacji z terminem realizacji do jednego tygodnia wynosiły 500 
mln zł, a dla operacji z dłuższym terminem – 100 mln zł. W porównaniu z 2008 r. nastąpiło zmniejsze-
nie udziału transakcji o terminach zapadalności powyżej sześciu miesięcy, widoczne zwłaszcza w III i IV 
kwartale 2009 r., czemu towarzyszył wzrost znaczenia transakcji zawieranych na terminy od 2 tygodni 
do 3 miesięcy (wykres 5.4.6). Skrócenie średnich terminów zapadalności miało związek z utrzymującą 
się na rynku pieniężnym awersją do ryzyka oraz preferowaniem przez banki utrzymywania płynnych 
środków. Ponadto skróceniu terminów zapadalności transakcji OIS mogły sprzyjać trudności z określa-
niem przez uczestników rynku wpływu oczekiwanego wycofywania się NBP z operacji zasilających typu 
repo na kształtowanie się stawki POLONIA w przyszłości oraz tempa tego wycofywania się.

Stawkami referencyjnymi wykorzystywanymi w transakcjach IRS nominowanych w złotych 
były stopy 3M WIBOR (w transakcjach o pierwotnym terminie rozliczenia do roku włącznie) oraz 
6M WIBOR (w transakcjach o dłuższych terminach zapadalności). Standardowe kwoty nominalne 
rocznych transakcji IRS wynosiły 100 mln zł. Dla transakcji dwuletnich standardową kwotą nomi-
nalną było 50 mln zł, natomiast w transakcjach o dłuższych pierwotnych terminach zapadalności 
– 25 mln zł. Transakcje o terminie rozliczenia do jednego roku miały w 2009 r. największy udział 
w strukturze terminowej (wykres 5.4.7).

Uczestnicy rynku

W strukturze podmiotowej obrotów na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych 
stopy procentowej wyraźnie dominowały transakcje zawierane z innymi bankami krajowymi oraz 
nierezydentami (przede wszystkim bankami londyńskimi), stanowiące prawie 99% obrotów (tabela 

Wykres 5.4.6. Struktura terminowa transakcji OIS nominowanych w złotych w latach 2008–2009

uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały są prawostronnie domknięte.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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5.4.3). Duża aktywność banków wiązała się z wykorzystywaniem przez nie instrumentów pochod-
nych do spekulacji na zmiany stóp procentowych oraz zabezpieczania się przed ryzykiem stopy pro-
centowej, wynikającym przede wszystkim z zajmowanych pozycji w papierach skarbowych.

Charakterystyczną cechą polskiego rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej 
był relatywnie wysoki udział nierezydentów w strukturze podmiotowej obrotów, zwłaszcza 
w segmencie transakcji FRA i IRS. Potwierdzają to dane zarówno o obrotach, jak i pozycjach 
pozabilansowych banków krajowych z tytułu transakcji, których przedmiotem były instrumenty 
pochodne (wykres 5.4.8). W 2009 r. udział nierezydentów w obrotach na rynku międzybanko-
wym transakcji FRA i IRS kształtował się w przedziale 60–70% (wykres 5.4.1, 5.4.3). W przypadku 

Wykres 5.4.8. Pozycje brutto banków krajowych na rynku instrumentów pochodnych OTC 
na stopę procentową na koniec 2008 i 2009 r. według kontrahentów (wartość nominalna 
instrumentów)

Źródło: NBP.
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Tabela 5.4.3. Średnia dzienna wartość transakcji banków krajowych na pozagiełdowym 
rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej w  Polsce według kontrahentów 
w latach 2006–2009 (w mln zł)

2006 2007 2008 2009

Transakcje FRA 5 242,0 6 047,5 7 625,9 2 399,4

– z bankami krajowymi 2 297,1 2 532,2 2 880,6 727,9

– z podmiotami niebankowymi 0,0 2,6 3,6 6,0

– z nierezydentami 2 944,9 3 512,7 4 741,7 1 665,5

Transakcje OIS 916,6 2 376,1 1 912,5 868,2

– z bankami krajowymi 680,7 1 895,5 1 126,2 579,2

– z podmiotami niebankowymi 2,4 0,8 3,9 0,0

– z nierezydentami 233,6 479,8 782,4 289,0

Transakcje IRS 1 234,6 1 795,7 1 827,0 682,5

– z bankami krajowymi 363,6 455,5 575,3 197,3

– z podmiotami niebankowymi 28,6 103,2 56,7 32,7

– z nierezydentami 842,4 1 236,9 1 195,0 452,5

Opcje stopy procentowej 4,1 8,1 8,1 3,9

– z bankami krajowymi 0,0 0,5 0,1 0,0

– z podmiotami niebankowymi 2,2 4,0 3,9 2,0

– z nierezydentami 1,9 3,6 4,1 1,9

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w populacji 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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rynku OIS, na którym aktywność banków zagranicznych była relatywnie niższa niż w innych seg-
mentach rynku, udział transakcji z nierezydentami na rynku operacji międzybankowych kształ-
tował się na poziomie 30–35% (wykres 5.4.2). Lokalny charakter tego rynku związany był 
z odzwierciedlaniem przez stawkę POLONIA bieżących warunków płynnościowych w krajowym 
sektorze bankowym.

udział niebankowych instytucji finansowych w obrotach na krajowym rynku instrumentów 
pochodnych stopy procentowej był niewielki (wykres 5.4.8). Fundusze inwestycyjne działające 
w Polsce nie wykazywały istotnego 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 posiadanych 
obligacji skarbowych, które stanowiły około 60–70% wartości portfela inwestycyjnego.

Podmioty niefinansowe rzadko dokonywały transakcji, których przedmiotem były instru-
menty pochodne stopy procentowej. W zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej przedsiębior-
stwa najczęściej stosowały transakcje IRS, w bardzo niewielkim zakresie korzystając z transakcji 
FRA, OIS czy opcji.

Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych stopy procentowej w Polsce odznaczał się 
wysokim poziomem koncentracji – udział pięciu najbardziej aktywnych banków w obrotach brutto 
w 2009 r. wyniósł 74,3%.

5.4.2.2. Walutowe instrumenty pochodne

Wielkość rynku

Krajowy rynek instrumentów pochodnych OTC na kurs złotego był najlepiej rozwiniętym ryn-
kiem walutowych instrumentów pochodnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość transakcji 
zawartych w 2009 r. na krajowych rynkach transakcji fx forward i opcji walutowych była wyraźnie 
wyższa niż w Czechach i na Węgrzech (tabela 5.4.4). Walutowe instrumenty pochodne na kurs zło-
tego były przedmiotem obrotu także na rynku offshore (ramka 5.4.1).

W porównaniu z pozagiełdowym rynkiem instrumentów pochodnych stopy procentowej na 
pozagiełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych dużą większą rolę odgrywały ope-
racje z podmiotami niefinansowymi, silnie wpływające na jego płynność. W 2009 r. nastąpił spadek 
wartości obrotów na rynku walutowych instrumentów pochodnych o prawie 43%, związany ze 
znacznie mniejszym zainteresowaniem przedsiębiorstw instrumentami zabezpieczającymi przed 
ryzykiem walutowym. Do ograniczenia wykorzystywania przez przedsiębiorstwa derywatów 

Tabela 5.4.4. Średnie dzienne obroty netto na pozagiełdowych rynkach walutowych 
instrumentów pochodnych w  Polsce, Czechach i  na Węgrzech w  latach 2008–2009 dla 
transakcji waluta krajowa/waluta obca (w mln USD)

 
Transakcje forward Opcje walutowe

2008 2009 2008 2009

Polska, w tym: 617,6 392,5 752,6 187,11

EUR/PLN 336,9 266,8 632,7 138,8

USD/PLN 181,9 101,9 119,8 48,3

Czechy, w tym: b.d. b.d. 202,1 68,2

EUR/CZK b.d. b.d. 186,5 65,1

USD/CZK b.d. b.d. 4,3 1,7

Węgry, w tym: 231,1 205,8 199,8 73,4

EUR/HUF 142,5 149,7 161,6 66,6

USD/HUF 52,9 42,6 18,8 4,0

1 Dane obejmują wyłącznie transakcje dla par EuR/PLN oraz uSD/PLN.

Źródło: opracowano na podstawie danych NBP, Banku Czech oraz Banku Węgier.
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przyczyniły się straty poniesione przez niektóre podmioty z tytułu ujemnej wyceny strategii opcyj-
nych w latach 2008–200974.

Największym segmentem rynku walutowych instrumentów pochodnych był rynek transakcji 
forward na kurs złotego. Średnie dzienne obroty netto na tym rynku wyniosły w 2009 r. 1,2 mld zł, 
tj. prawie o 18% mniej niż w 2008 r. (wykres 5.4.9). Na tle całego rynku spadek ten można ocenić 
jako relatywnie niewielki, na co miało wpływ preferowanie transakcji forward przez te przedsiębior-
stwa, które pomimo negatywnych doświadczeń z dokonywaniem transakcji na rynku opcji nie zre-
zygnowały z zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym.

74   Kwestię tę przedstawiono szczegółowo w  opracowaniu Rozwój systemu finansowego w  Polsce w  2008  r., 
Warszawa, 2009, NBP, s. 94–96. Pomimo prowadzonych w tym zakresie badań (np. Instrumenty pochodne w portfe-
lach przedsiębiorstw niefinansowych. Raport z badania, Warszawa, 2010, GuS) nie można dokonać pełnej analizy skali 
strat poniesionych przez przedsiębiorstwa z tytułu transakcji na rynku opcji walutowych. Strata związana z walutowym 
instrumentem pochodnym nie jest bowiem tożsama z faktyczną stratą przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy instrument 
pochodny jest wykorzystywany wyłącznie do zabezpieczenia się przed ryzykiem, strata poniesiona na instrumencie 
pochodnym jest rekompensowana większym wpływem z tytułu transakcji zabezpieczanej (np. z tytułu eksportu).

Wykres 5.4.10. Średnie miesięczne obroty netto na rynku złotowych opcji walutowych 
według wartości nominalnej w latach 2006–2009

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w populacji 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.
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Wykres 5.4.9. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji forward na kurs 
złotego w latach 2006–2009

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w populacji banków pełniących funkcję DRP; dla transakcji między bankami rezydentami wyelimi-
nowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane NBP uzyskane od banków pełniących funkcję DRP.
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Na rynku opcji walutowych, który był największym segmentem rynku walutowych instrumen-
tów pochodnych w Polsce w 2008 r., zarejestrowano bardzo duże zmniejszenie aktywności. Średnie 
dzienne obroty netto na tym rynku spadły w 2009 r. o ponad 68% w porównaniu z rokiem poprzed-
nim i wyniosły niespełna 580 mln zł (wykres 5.4.10). Było to ściśle związane z problemami przed-
siębiorstw niefinansowych na tym rynku, przede wszystkim w IV kwartale 2008 r. oraz w I połowie 
2009 r. W rezultacie bardzo silnie zmniejszył się popyt na opcje walutowe ze strony przedsiębiorstw, 
co przyczyniło się również do spadku obrotów na rynku międzybankowym. W 2009 r. nadal tylko 
kilka banków aktywnie zarządzało bowiem portfelem opcji walutowych. Pozostałe banki oferujące 
te produkty zabezpieczały się przed ryzykiem wynikającym z dokonanych operacji opcyjnych, 
zawierając transakcje przeciwstawne (hedge back-to-back), najczęściej z podmiotami dominującymi 
lub innymi bankami zagranicznymi. W sytuacji ograniczenia skali operacji na rynku klientowskim 
i wycofywania opcji walutowych z oferty banków istotnie zmniejszyła się skala transakcji zabezpie-
czających na rynku międzybankowym.

Na tak dużą skalę spadku obrotu opcjami w 2009 r. miał także wpływ charakter umów opcyj-
nych. Wiele banków oferowało bowiem nie pojedyncze opcje, ale ich złożenia w postaci szeregu 
identycznych strategii automatycznie odnawianych np. co miesiąc przez rok lub dwa lata. W ten spo-
sób zawarcie jednej dwuletniej umowy, której przedmiotem była np. zerokosztowa strategia 1M risk 
reversal (będąca złożeniem opcji call i opcji put), oznaczało de facto dokonanie transakcji 48 opcjami. 
Takie strategie wzmacniały efekt spadku zapotrzebowania na opcje ze strony przedsiębiorstw.

Rynek transakcji CIRS pozostawał w 2009 r. najmniejszym segmentem rynku walutowych 
instrumentów pochodnych na kurs złotego. Relatywnie niewielka płynność rynku transakcji CIRS 
wiązała się z tym, że często były to niewystandaryzowane transakcje dopasowywane do potrzeb 
klientów (tailor-made). Średnie dzienne obroty na tym rynku w 2009 r. wyniosły 156 mln zł i były 
o 34% wyższe niż w roku poprzednim (wykres 5.4.11). Był to jednak zarazem jedyny segment poza-
giełdowego rynku instrumentów pochodnych, na którym odnotowano wzrost wartości obrotów 
w porównaniu z 2008 r. Głównym źródłem zwiększenia aktywności na rynku transakcji CIRS była 
stopniowa zmiana w zarządzaniu przez banki ryzykiem rynkowym, wynikającym z ekspozycji 
z tytułu kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych (głównie we frankach szwaj-
carskich i w euro). W wyniku istotnego spadku płynności na rynku swapów walutowych w Polsce 
w IV kwartale 2008 r. część banków ograniczyła wykorzystywanie strategii polegających na odna-
wianiu krótkoterminowych transakcji fx swap do niwelowania wspomnianych ekspozycji waluto-
wych i częściej stosowała w tym celu długoterminowe transakcje CIRS.

Wykres 5.4.11. Średnie miesięczne obroty netto na rynku transakcji CIRS waluta obca/złoty 
w latach 2006–2009

uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w populacji 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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Struktura rynku

W strukturze walutowej rynku transakcji forward na kurs złotego wyraźnie zwiększyła się 
przewaga pary walutowej EuR/PLN, której udział w obrotach na tym rynku wzrósł z 55% w 2008 r. 
do 68% w 2009 r. Jednocześnie spadł udział transakcji uSD/PLN z około 30% do niespełna 26%. 
Zarazem zmniejszyło się znaczenie innych walut na rynku transakcji forward na kurs złotego. Wzrost 
znaczenia pary EuR/PLN przy jednoczesnym spadku udziału transakcji uSD/PLN może wskazywać 
na ograniczenie aktywności o charakterze spekulacyjnym. Transakcje zabezpieczające przepływy 
pieniężne z tytułu handlu zagranicznego były bowiem najczęściej nominowane w euro, co ściśle 
wiązało się ze strukturą geograficzną wymiany handlowej Polski. Większość transakcji forward 
zawierano za pomocą elektronicznych systemów konwersacyjnych i telefonu. Ponadto częściej uży-
wano platform transakcyjnych pojedynczych banków, umożliwiających automatyczne zawieranie 
transakcji wybranym grupom klientów.

Na rynku opcji walutowych na kurs złotego nastąpił z kolei istotny spadek udziału w struktu-
rze walutowej pary EuR/PLN – z około 84% w 2008 r. do około 74% w 2009 r. Wynikał on z bardzo 
silnego spadku obrotów na rynku klientowskim, który pociągnął za sobą spadek obrotów na rynku 
międzybankowym. Jednocześnie nieznacznie skrócił się średni termin zapadalności transakcji zawie-
ranych na rynku opcji walutowych na kurs złotego (wykres 5.4.12). Zmiana ta była związana z więk-
szą awersją do ryzyka, wzrostem zmienności kursu złotego, odzwierciedlonym w premiach opcyj-
nych, oraz zmianą percepcji ryzyka kredytowego kontrahenta. Przedmiotem obrotu na krajowym 
rynku międzybankowym były prawie wyłącznie opcje europejskie oraz zbudowane z nich strategie 
opcyjne. Dominowały transakcje zawierane telefonicznie oraz w elektronicznych systemach kon-
wersacyjnych, a także za pośrednictwem brokerów głosowych.

W strukturze walutowej pozycji banków z tytułu transakcji CIRS na koniec 2009 r. największy 
udział miały pary CHF/PLN (około 50%) oraz EuR/PLN (około 28%). Istotną rolę odgrywały także 
pozycje z tytułu transakcji EuR/CHF (około 19%). Struktura ta w znacznym stopniu zależała od struk-
tury walutowej kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych udzielonych przez 
banki krajowe. Największą zmianą w porównaniu ze stanem na koniec 2008 r. był wzrost znaczenia 
pary EuR/PLN (o około 7 pkt proc.) przy spadku udziału transakcji EuR/CHF (o około 5 pkt proc.) 
oraz EuR/uSD (o około 2 pkt proc.). Wiązało się to ze wzrostem znaczenia euro jako waluty, w któ-
rej nominowane były kredyty mieszkaniowe udzielane przez banki. W strukturze terminowej trans-
akcji CIRS w 2009 r. również zaszły istotne zmiany. Od IV kwartału 2008 r. rosło znaczenie operacji 
o terminie rozliczenia do dwóch lat – ich udział w całości transakcji na rynku CIRS wyniósł w 2009 r. 
około 67% (wykres 5.4.13). Mogło to być związane z wyraźnym wzrostem spreadów w kwotowa-
niach basis swap w porównaniu z I połową 2008 r. oraz utrzymującym się ograniczeniem limitów 

Wykres 5.4.12. Struktura terminowa obrotów na rynku złotowych opcji walutowych w latach 
2008–2009

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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kredytowych. Transakcje o  krótszych terminach zapadalności w  mniejszym stopniu obciążały 
bowiem limity kredytowe. Ponadto niewielka płynność rynku sprzyjała względnie wysokiej zmien-
ności struktury terminowej transakcji w poszczególnych kwartałach.

Uczestnicy rynku

W przeciwieństwie do rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej obroty na poza-
giełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych były realizowane przede wszystkim 
w segmencie klientowskim. Wyraźna przewaga transakcji zawieranych z podmiotami niefinanso-
wymi była widoczna zwłaszcza na rynku transakcji forward na kurs złotego, na którym stanowiły 
one około 89% wartości obrotów (wykres 5.4.9). Dla przedsiębiorstw transakcje forward były 
bowiem prostym i relatywnie łatwo dostępnym instrumentem służącym do ograniczania ryzyka 
walutowego. Banki często wykorzystywały w  tym celu złożenie transakcji na rynku kasowym 
z transakcją na rynku fx swap.

Na rynku opcji walutowych w I połowie 2009 r. nieznacznie przeważały transakcje zawierane 
na rynku klientowskim, jednak później większe obroty notowano na rynku międzybankowym 
(wykres 5.4.10). Niewielkie zróżnicowanie skali obrotów realizowanych w obu segmentach rynku 
opcji walutowych wynikało ze strategii stosowanej przez gros banków. Polegała ona na zabezpie-
czaniu się przed ryzykiem rynkowym z tytułu transakcji opcyjnych z podmiotami niefinansowymi 
przez zawieranie transakcji odwrotnych na rynku międzybankowym (hedge back-to-back). Ponie-
waż były one dokonywane najczęściej z bankami zagranicznymi, udział nierezydentów w obrotach 
na rynku międzybankowym kształtował się na bardzo wysokim poziomie (powyżej 90%). W 2009 r. 
uległ on jednak zmniejszeniu, co miało związek ze spadkiem liczby aktywnych uczestników rynku 
oraz koncentracją obrotów w kilku bankach aktywnie zarządzających portfelem opcji i wykorzystu-
jących w tym celu tzw. delta-hedging. Rynek opcji walutowych odznaczał się wysoką koncentracją 
– udział pięciu najbardziej aktywnych banków w obrotach w 2009 r. wyniósł 85,1%.

W odróżnieniu od pozostałych segmentów pozagiełdowego rynku walutowych instrumen-
tów pochodnych transakcje CIRS przeprowadzane były niemal wyłącznie pomiędzy bankami, przy 
czym udział transakcji z nierezydentami na rynku międzybankowym stanowił około 90% obrotów 
(wykres 5.4.11). Transakcje z podmiotami niefinansowymi były zawierane sporadycznie. Miało to 
związek z podstawowym zastosowaniem transakcji CIRS – wykorzystywaniem ich przez banki do 
zarządzania ryzykiem rynkowym, wynikającym z udzielanych kredytów mieszkaniowych nomino-
wanych w walutach obcych. Istotna rola nierezydentów na tym rynku wynikała z ograniczonych 
możliwości przeprowadzania operacji z bankami krajowymi. uczestnikami rynku transakcji CIRS 
w 2009 r. było bowiem jedynie kilka banków, które szybko wykorzystywały relatywnie niewielkie 
limity kredytowe na wzajemne ekspozycje i żaden z nich nie pełnił funkcji market makera. Ponadto 
były one skłonne raczej pozyskiwać niż przekazywać w transakcjach CIRS waluty obce, podczas 
gdy banki zagraniczne chętnie dokonywały takich operacji w  celu pozyskiwania złotych na 
potrzeby inwestycji na krajowym rynku kapitałowym. Rynek transakcji CIRS odznaczał się wysokim 

Wykres 5.4.13. Struktura terminowa obrotów na rynku transakcji CIRS w latach 2008–2009

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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poziomem koncentracji – w  2009  r. udział pięciu najbardziej aktywnych banków krajowych 
w obrotach wyniósł 94,3%.

Niebankowe instytucje finansowe w niewielkim zakresie korzystały z instrumentów dostęp-
nych na pozagiełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych. Fundusze inwestycyjne 
lokujące środki w aktywa zagraniczne nie wykazywały zainteresowania tymi instrumentami. Fun-
dusze emerytalne obowiązywał niski limit na lokowanie aktywów za granicą, a ponadto nie mogły 
stosować instrumentów pochodnych do zabezpieczania się m.in. przed zmianami kursów walut. 
W zakładach ubezpieczeń wartość instrumentów pochodnych na koniec 2009 r. stanowiła zaledwie 
0,3% wszystkich lokat. udział lokat nominowanych w walutach obcych w całości lokat również był 
niski (około 4,3% na koniec 2009 r.) ze względu na niewielką wartość zobowiązań z tytułu umów 
ubezpieczenia w walutach obcych75. Wpłynęło to na niewielkie zainteresowanie zakładów ubez-
pieczeń tymi instrumentami.

75  Zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.u. z 2010 r., nr 11, poz. 66, 
z późn. zm.) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych muszą być utrzymywane w walucie, 
w której wyrażone są zobowiązania z umów ubezpieczenia, z tytułu których tworzy się te rezerwy.

Ramka 5.4.1

RynEk OffShORE WalUtOWych InStRUmEntóW 
POchODnych na kURS ZłOtEGO

Przybliżony obraz rynku offshore walutowych instrumentów pochodnych na kurs zło-
tego dają dane publikowane przez Bank Anglii1, ponieważ gros transakcji, których przedmio-
tem są te instrumenty, zawieranych między nierezydentami (bez udziału banków krajowych) 
jest dokonywane w Londynie. Dane dotyczące wielkości i struktury obrotów na rynku w Lon-
dynie pochodzą z ankiet wypełnianych przez największe banki aktywne na tym rynku i obej-
mują wartość obrotów w kwietniu oraz październiku 2009 r. dla par EuR/PLN oraz uSD/PLN.

Wartość transakcji forward zawartych przez nierezydentów wyniosła w  kwietniu 
2009 r. ponad 1,4 mld uSD (tabela I), co stanowiło około 38% wartości obrotów na kasowym 
rynku offshore złotego. W okresie od kwietnia do października 2009 r. obroty netto na tym 
rynku wzrosły do około 1,9 mld uSD. Jednocześnie średnia wartość obrotów w 2009 r. była 
o ponad 30% niższa niż w 2008 r., co w dużej mierze wynikało ze spadku wartości transakcji 
z pozostałymi instytucjami finansowymi. Porównanie danych dotyczących wielkości krajo-
wego rynku transakcji forward na kurs złotego z wielkością rynku offshore pokazuje, że 

Tabela I. Średnie dzienne obroty netto na rynku offshore transakcji forward na kurs 
złotego w kwietniu i październiku w latach 2008–2009 (w mld USD)

2008 2009

kwiecień październik kwiecień październik

Obroty ogółem, w tym: 2,63 2,09 1,41 1,87

USD/PLN 1,35 1,11 0,59 0,74

EUR/PLN 1,28 0,98 0,82 1,13

– z bankami sprawozdającymi 0,56 0,61 0,37 0,38

– z pozostałymi bankami 0,46 0,61 0,37 0,69

– z pozostałymi instytucjami finansowymi 1,34 0,60 0,43 0,47

– z podmiotami niebankowymi 0,27 0,28 0,24 0,33

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku Anglii.

1 Źródło: strona internetowa Banku Anglii, http://www.bankofengland.co.uk/markets/forex/fxjsc/#surveys.
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wartość transakcji zawieranych między nierezydentami była około trzy razy większa od war-
tości transakcji na rynku krajowym.

Na rynku offshore wartość transakcji forward uSD/PLN była istotnie mniejsza od war-
tości transakcji EuR/PLN, podczas gdy w 2008 r. udział obu par walutowych kształtował się 

Wykres  I. Struktura terminowa obrotów na londyńskim rynku offshore transakcji 
forward na kurs złotego w kwietniu i październiku w latach 2008–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku Anglii.
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Wykres  II. Struktura terminowa obrotów na londyńskim rynku offshore złotowych 
opcji walutowych w kwietniu i październiku w latach 2008–2009

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku Anglii.
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Tabela II. Średnie dzienne obroty netto na rynku offshore złotowych opcji walutowych 
w kwietniu i październiku w latach 2008–2009

2008 2009

kwiecień październik kwiecień październik

Obroty ogółem, w tym: 1,22 1,14 1,75 0,94

USD/PLN 0,12 0,08 0,06 0,08

EUR/PLN 1,10 1,05 1,69 0,85

– z bankami sprawozdającymi 0,34 0,43 0,73 0,33

– z pozostałymi bankami 0,31 0,38 0,55 0,28

– z pozostałymi instytucjami finansowymi 0,42 0,26 0,36 0,17

– z podmiotami niebankowymi 0,15 0,06 0,10 0,16

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku Anglii.
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5.4.3. Giełdowe instrumenty pochodne

W 2009 r. finansowe instrumenty pochodne były przedmiotem zorganizowanego 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 oferowała kontrakty futures na stawki referencyjne WIBOR i krajowe obligacje 
skarbowe, walutowe kontrakty futures, a także opcje na walutowe kontrakty futures.

W 2009 r. wolumen obrotów na rynku instrumentów pochodnych organizowanym przez 
GPW wzrósł w porównaniu z 2008 r. o ponad 10%, do 13,8 mln kontraktów, a wartość transakcji 
zmniejszyła się o 16,6%, do 262,5 mld zł. Podobnie jak w poprzednich latach aktywność inwesto-
rów koncentrowała się w segmencie kontraktów futures na indeks WIG20. Stanowiły one ponad 
90% i wolumenu, i wartości obrotów instrumentami pochodnymi na GPW.

Wolumen obrotów walutowymi instrumentami pochodnymi znajdującymi się w ofercie 
WGT bardzo zmniejszył się w porównaniu z 2008 r. Obroty walutowymi kontraktami futures 
spadły o 23,1% i nieznacznie przekroczyły 50 000 kontraktów. Największym zainteresowaniem 
inwestorów cieszyły się kontrakty na kursy EuR/PLN i uSD/PLN. Wolumen obrotów opcjami gieł-
dowymi na walutowe kontrakty futures wyniósł ponad 12 800 kontraktów i był aż o 71,2% niż-
szy niż w 2008 r. Podobnie jak w poprzednich latach w 2009 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 Association76 wolumen obrotów kontraktami futures 
i opcjami giełdowymi na świecie wzrósł w 2009 r. zaledwie o 0,1% i wyniósł 17,7 mld szt. udział 
polskiego rynku w światowych obrotach giełdowymi instrumentami pochodnymi wyniósł 0,08%. 
W 2009 r. GPW znalazła się na 35. miejscu wśród światowych giełd pod względem wolumenu 
obrotów kontraktami futures i opcjami. W tej klasyfikacji dla Europy GPW uplasowała się na ósmym 

76  G. Burghardt, W. Acworth, Decline in the West, surge in the East, Futures Industry Magazine, March/April 2010.

na podobnym poziomie. W strukturze terminowej transakcji forward na rynku offshore 
w 2009 r. zaobserwowano wydłużenie się średnich terminów rozliczenia w porównaniu 
z 2008 r. (wykres I). W kwietniu 2009 r. dominowały operacje o terminach zapadalności poni-
żej jednego miesiąca, które stanowiły około 67% wartości obrotów. Dane z października 
2009 r. wskazują na dalszy wzrost zainteresowania transakcjami o dłuższych terminach zapa-
dalności. W kwietniu 2009 r. większość transakcji zawierana była z bankami (52%) oraz nie-
bankowymi instytucjami finansowymi (30%), przede wszystkim z funduszami hedgingo-
wymi. W porównaniu z poprzednim rokiem wyraźnie zmalało znaczenie niebankowych insty-
tucji finansowych, co potwierdzają dane z października 2009 r., wskazujące na udział trans-
akcji z bankami na poziomie ponad 57%.

Średnie dzienne obroty netto na rynku offshore złotowych opcji walutowych wyniosły 
w kwietniu 2009 r. około 1,8 mld uSD, a w październiku 2009 r. około 1,0 mld uSD (tabela II). 
Pod względem wielkości rynek offshore opcji walutowych był zatem 7–9 razy większy od 
rynku krajowego. Ponadto średnia wartość obrotów w 2009 r. była prawie o 14% wyższa 
niż w roku poprzednim, co wiązało się m.in. ze znacznym wzrostem aktywności banków na 
tym rynku, zaobserwowanym w kwietniu. Na rynku offshore opcji na kurs złotego, podob-
nie jak na rynku krajowym, dominowały transakcje na kurs EuR/PLN (powyżej 90%). W struk-
turze terminowej przeważały transakcje o terminach zapadalności powyżej jednego mie-
siąca i do roku włącznie, przy czym dane z kwietnia 2009 r. wskazują na wzrost znaczenia 
transakcji o terminach zapadalności od sześciu miesięcy do roku (wykres II). Największy 
udział w transakcjach na rynku offshore opcji walutowych miały banki: 73% w kwietniu 
2009 r. i 64% w październiku 2009 r.
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miejscu77, natomiast kontrakty terminowe na indeks WIG20 zajęły piątą pozycję wśród kontrak-
tów na indeksy cen akcji oferowanych przez giełdy europejskie (tabela 5.4.5). Jedną z przyczyn 
relatywnie wysokiej pozycji kontraktów futures na indeks WIG20 (według wolumenu obrotów) 
była niska wartość nominalna tych kontraktów. Na przykład na koniec 2009 r. wartość nominalna 
kontraktów na indeksy IBEX35, DJ EuRO STOXX 50 i DAX była równa, odpowiednio, 11 940 euro, 
29 645 euro, 148 936 euro. W przypadku kontraktu na indeks WIG20 wartość ta wyniosła nato-
miast 23 887 zł, czyli 5814 euro.

5.4.3.1. Instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji

W obrocie na GPW znajdowały się kontrakty futures na indeksy WIG20 i mWIG40 oraz opcje 
europejskie na indeks WIG20. Ponadto GPW organizowała obrót kontraktami futures na akcje sze-
ściu spółek oraz jednostkami indeksowymi MiniWIG20.

W 2009 r. wolumen obrotów instrumentami pochodnymi związanymi z  rynkiem akcji 
wzrósł w porównaniu z 2008 r. o ponad 10%, a wartość transakcji spadła o 16,1%. Najbardziej 
płynnym instrumentem pozostawały kontrakty terminowe na indeks WIG20, których udział 
w wolumenie i wartości obrotów na rynku terminowym GPW wyniósł ponad 90%. Drugim naj-
bardziej płynnym instrumentem pod względem wartości obrotów były opcje na indeks WIG20, 
a pod względem wolumenu – kontrakty futures na akcje pojedynczych spółek. Płynność pozo-
stałych segmentów rynku instrumentów pochodnych związanych z rynkiem akcji (kontraktów 
futures na indeks mWIG40 i jednostek indeksowych MiniWIG20) nadal była bardzo niska (tabela 

77  Klasyfikacja ta oprócz giełd z krajów unii Europejskiej uwzględnia także rynki rosyjskie: Russian Trading Systems 
Exchange (RTS) i Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX).

Tabela 5.4.5. Wolumen obrotów kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe 
w Europie w latach 2006–2009 (w mln kontraktów)

Indeks bazowy Giełda 2006 2007 2008 2009

1. DJ EURO STOXX 50 Eurex 213,5 327,0 432,3 333,4

2. DAX30 Eurex 40,4 50,4 49,2 40,1

3. FTSE100 Euronext LIFFE 25,1 33,5 42,3 38,5

4. OMX Stockholm 30 OM 23,7 30,9 38,7 33,2

5. WIG20 GPW 6,3 9,3 11,7 12,8

6. SMI Eurex 11,4 14,4 17,7 12,1

7. CAC40 Euronext Paris 33,4 44,7 49,2 10,9

8. IBEX35 MEFF 6,4 8,4 7,3 5,4

9. MIB30 IDEM 4,0 4,7 4,9 4,2

10. AEX Euronext Amsterdam 11,2 12,9 12,5 b.d.

Źródło: Eurex, Euronext, GPW, IDEM, MEFF, OM.

Tabela 5.4.6. Wielkość rynku instrumentów pochodnych związanych z rynkiem akcji na GPW 
w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

A B A B A B A B

Futures na WIG20 186 440 6 242 128 334 467 9 169 649 300 880 11 743 240 250 775 12 766 514

Futures na mWIG40 46 1 656 757 16 606 646 25 349 580 30 240

Opcje na WIG20 9 425 316 840 14 255 394 913 8 295 326 583 8 391 421 648

Jednostki indeksowe 
MiniWIG20 5 18 323 8 22 258 9 36 327 8 42 084

Futures na akcje 2 412 112 699 1 370 114 021 1 595 331 646 1 435 465 696

uwaga: wartość obrotów liczona wg kursu zamknięcia instrumentu bazowego.

A – roczna wartość obrotów (transakcje sesyjne i pakietowe) (mln zł), B – roczny wolumen obrotów (liczba kontraktów)

Źródło: GPW.
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5.4.6). Główną przyczyną małych obrotów we wspomnianych segmentach rynku instrumentów 
pochodnych był brak animatorów rynku oraz preferowanie przez inwestorów bardziej płynnych 
instrumentów – kontraktów futures na indeks WIG20. W dalszej części tego podrozdziału szcze-
gółowo opisano rozwój rynków najbardziej płynnych instrumentów – kontraktów futures na 
WIG20 i opcji na ten indeks.

Wielkość rynku

W 2009 r. inwestorzy zawarli transakcje, których przedmiotem było 12,8 mln kontraktów 
terminowych na indeks WIG20, co oznacza ponadośmioprocentowy (8,7%) wzrost w porównaniu 
z 2008 r. (wykres 5.4.14). Średnia liczba otwartych pozycji na koniec poszczególnych miesięcy 
wyniosła 88 343 kontraktów i była o ponad 25% wyższa niż w 2008 r. Wzrost liczby otwartych 
pozycji wraz ze wzrostem wartości nominalnej kontraktów terminowych na indeks WIG20 na 
koniec 2009 r. w porównaniu z końcem 2008 r. oznaczał, że inwestorzy, wykorzystując te instru-
menty, zajmowali większą ekspozycję na rynek akcji niż w 2008 r. Na koniec 2009 r. na rynku kon-
traktów terminowych na WIG20 działało dziewięciu animatorów, którzy zapewniali odpowiednią 
płynność tego rynku.

Wspomniany wzrost wolumenu obrotów kontraktami futures na WIG20 wynikał z kilku 
czynników. Pierwszym z nich była utrzymująca się niemal przez cały rok wysoka zmienność 
indeksu WIG20 i jego relatywnie duże dzienne wahania wyrażone w punktach indeksowych78 

78  Dla inwestorów na rynku kontraktów terminowych ważniejsza jest zmiana indeksu bazowego wyrażona w punk-
tach 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 taką kwotę, jeśli źle prze-
widział zmianę indeksu.

Wykres 5.4.15. Zmienność historyczna i dzienne zmiany indeksu WIG20 w latach 2007–2009

Źródło: Bloomberg.
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Wykres 5.4.14. Kontrakty futures na WIG20 notowane na GPW w latach 2006–2009

Źródło: GPW.
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(wykres 5.4.15). Kolejnymi czynnikami determinującymi wzrost wolumenu obrotów kontraktami 
futures na indeks WIG20 były wzrost liczby bezpośrednich członków GPW oraz zwiększenie 
aktywności inwestorów.

Po raz pierwszy od kilku lat zmniejszyła się liczba indywidualnych kont praw pochodnych. Na 
koniec 2009 r. wyniosła ona 56 285 kontraktów i była o 29,1% niższa niż na koniec poprzedniego 
roku (79 331 kontraktów). Zmniejszenie liczby uczestników rynku terminowego GPW mogło wyni-
kać z utrzymującego się wzrostowego trendu cen akcji na GPW, który pozwalał inwestorom na osią-
ganie zysków na rynku kasowym.

Spadek wartości obrotów kontraktami futures na indeks WIG20 sprawił, że relacja warto-
ści obrotów tymi kontraktami do wartości obrotów akcjami spółek wchodzących w skład tego 
indeksu zmniejszyła się w 2009 r. o 42,2 pkt proc., ale nadal utrzymywała się na wysokim pozio-
mie – 198,1% (wykres 5.4.16). Znacznie wyższą płynność tego segmentu rynku w porównaniu 
z płynnością akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 potwierdza poziom spreadu bid-ask. 
W 2009 r. spread w transakcjach, których przedmiotem były kontrakty terminowe na WIG20 
z serii o najbliższym terminie wygaśnięcia, najczęściej wynosił 1–2 pkt indeksowe, czyli 4–8 pkt 
bazowych79. Dla akcji spółek wchodzących w skład tego indeksu spread ten wyniósł średnio 
54 pkt bazowe80. Wysoka płynność rynku kontraktów futures na indeks WIG20 jest jednym 
z głównych czynników przyczyniających się do jego rozwoju, gdyż przyciąga nowych uczestni-
ków rynku, umożliwiając im zajęcie ekspozycji na rynek akcji oraz późniejsze jej zamknięcie przy 
niewielkich kosztach.

Na koniec 2009 r. w obrocie znajdowało się 110 serii opcji na indeks WIG20, czyli o 28 serii 
mniej niż na koniec 2008 r. W 2009 r. wolumen obrotów tymi opcjami był o 29,1% wyższy niż 
w poprzednim roku i wyniósł 421 648 kontraktów. Wartość transakcji opcjami indeksowymi zwięk-
szyła się o 1,2%, do 8,4 mld zł. Z kolei wartość premii zapłaconych przez inwestorów wyniosła 
420,4 mln zł i była o 10,7% niższa niż w poprzednim roku. Wzrost wolumenu obrotów opcjami 
indeksowymi mógł wynikać z większej zmienności indeksu WIG20 w 2009  r. w porównaniu 
z poprzednim rokiem oraz większej aktywności krajowych banków na tym rynku. Przez zakup opcji 
indeksowych banki zamykały otwarte pozycje na krajowym rynku akcji wynikające ze sprzedaży 
strukturyzowanych produktów oszczędnościowych z ekspozycją na indeks WIG20.

79  Średni spread we wszystkich seriach kontraktów terminowych na indeks WIG20 w 2009 r. wyniósł 26,1 pkt bazowego.
80 Przy wyliczeniach uwzględniono transakcje akcjami spółki Bioton, dla których średni spread w 2009 r. wyniósł 
383 pkt bazowe. Bez uwzględnienia tych transakcji średni spread dla akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 
wyniósłby 37 pkt bazowych, a więc i tak byłby znacznie wyższy w porównaniu ze spreadem na rynku kontraktów 
futures na indeks WIG20.

Wykres 5.4.16. Obroty kontraktami futures na indeks WIG20 i obroty akcjami wchodzącymi 
w skład tego indeksu w latach 2002–2009

Źródło: obliczono na podstawie danych GPW.
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Na rynku opcji indeksowych działał jeden animator, który był zobowiązany do podtrzymy-
wania jego płynności. Jego działalność dotyczyła tylko kilku serii opcji, co bezpośrednio wynikało 
z umów zawieranych między animatorem rynku a GPW. Zgodnie z wymaganiami GPW animator 
jest zobowiązany 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 wykonania najbliższymi poziomowi indeksu WIG20, mającymi dłuższy termin 
wygaśnięcia; dowolnie wybranej przez siebie serii opcji kupna oraz opcji sprzedaży. W związku 
z tym rynki wielu serii opcji nie były płynne i  ich notowania charakteryzowały się szerokimi 
spreadami bid-ask (niekiedy różnica między najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą sprzedaży 
w relacji do oferty mid wynosiła kilkanaście procent). utrudniało to inwestorom zamykanie pozy-
cji po cenie zbliżonej do ceny określanej jako fair value i sprawiało, że niechętnie zawierali oni 
transakcje tymi opcjami.

Uczestnicy rynku

Głównymi uczestnikami rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20 byli inwestorzy 
indywidualni. Ich udział w obrotach był jednak najniższy w historii notowań tego instrumentu 
(wykres 5.4.17). Wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych ponad połowę obrotów gene-
rowali animatorzy rynku, ale ich rola zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem. Drugą 
najważniejszą grupę krajowych inwestorów instytucjonalnych stanowiły domy maklerskie dzia-
łające na własny rachunek (ponad 20-procentowy udział w obrotach krajowych inwestorów 
instytucjonalnych). Transakcje funduszy inwestycyjnych stanowiły około 20% wolumenu obro-
tów kontraktami futures krajowych inwestorów instytucjonalnych (24% w 2008 r.). Brak przepi-
sów wykonawczych do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytal-
nych81 uniemożliwiał uczestnictwo OFE w rynku instrumentów pochodnych i zabezpieczanie 
portfeli akcji przed spadkiem ich cen na GPW. OFE mogłyby być istotną grupą uczestników tego 
rynku, gdyż na koniec 2009 r. wartość akcji spółek krajowych notowanych na GPW znajdujących 
się w ich portfelach wyniosła 53,8 mld zł i stanowiła około 32,6% free float tych spółek.

Główną kategorię uczestników rynku opcji indeksowych stanowili inwestorzy indywidualni 
(wykres 5.4.18). Zmniejszenie aktywności inwestorów zagranicznych na rynku opcji na indeks 
WIG20 było związane z odwróceniem trendu spadkowego cen akcji na GPW w I kwartale 2009 r. 
W poprzednim roku nierezydenci wykorzystywali bowiem opcje indeksowe głównie do zabezpie-
czenia się przed spadkami cen akcji notowanych na GPW, które mieli w swoich portfelach. Według 

81  Art. 141 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jed-
nolity Dz.u. z 2010 r., nr 34, poz. 189 z późn. zm.). 

Wykres 5.4.17. Struktura inwestorów na rynku kontraktów futures na indeks WIG20 GPW1 
w latach 2006–2009, 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 przyjąć, że wiernie oddają one udział poszczególnych grup inwestorów w rynku kontraktów 
futures na indeks WIG20.

Źródło: GPW.
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obliczeń NBP na koniec 2009 r. akcje spółek ujętych w indeksie WIG20 stanowiły prawie 2/3 port-
fela akcji nierezydentów. Krajowi inwestorzy instytucjonalni nieznacznie zwiększyli swój udział 
w obrotach na rynku opcji na indeks WIG20. Wśród nich dominowali animatorzy rynku, którzy mieli 
aż 95-procentowy udział w transakcjach tej grupy inwestorów. Pozostałą część stanowiły transakcje 
funduszy inwestycyjnych i przedsiębiorstw (odpowiednio 4% i 1%).

5.4.3.2. Walutowe instrumenty pochodne

Walutowe kontrakty terminowe były przedmiotem obrotu na WGT i GPW. Większość walu-
towych kontraktów futures będących przedmiotem obrotu na WGT była rozliczana przez rzeczywi-
stą dostawę walut. Na WGT handlowano również opcjami na kontrakty futures na kursy walut. Na 
GPW w obrocie znajdowały się kontrakty futures na kursy uSD/PLN, EuR/PLN, CHF/PLN i GBP/PLN. 
Od 7 stycznia 2009 r. ze względu na brak zainteresowania inwestorów kontraktami na kurs 
GBP/PLN GPW zawiesiła obrót tymi instrumentami. Wszystkie walutowe kontrakty futures noto-
wane na GPW były rozliczane różnicowo.

Wielkość rynku

WGT nie publikuje szczegółowych danych dotyczących wartości obrotów walutowymi instru-
mentami pochodnymi. W niniejszym opracowaniu wartość transakcji walutowymi kontraktami 
futures i opcjami na walutowe kontrakty futures notowanymi na WGT wyliczono na podstawie mie-
sięcznych danych dotyczących wolumenu obrotów tymi instrumentami, z wykorzystaniem średnich 
miesięcznych kursów walutowych. Według tej metodyki wartość rocznych obrotów walutowymi 
instrumentami pochodnymi na WGT wyniosła w 2009 r. 6,5 mld zł i była o około 10% wyższa niż 
na GPW. Wartość transakcji walutowymi kontraktami futures zawartymi na GPW wyniosła 5,8 mld 
zł. Pod względem wolumenu obrotów większy był rynek terminowy GPW, na którym liczba sprze-
danych/kupionych walutowych instrumentów pochodnych była prawie trzykrotnie wyższa niż na 
WGT. Płynność rynku walutowych kontraktów futures i opcji na te kontrakty na WGT zapewniało 
dwóch animatorów. Na GPW działał jeden animator rynku walutowych kontraktów futures.

Obroty walutowymi kontraktami futures na WGT wyniosły w 2009  r. 50 022 kontrakty 
(65 011 kontraktów w 2008 r.). Wysokie obroty tymi instrumentami zanotowano w styczniu i lutym 
2009 r., do czego przyczyniła się zwiększona zmienność na rynku złotego w tych miesiącach 
(wykres 5.4.19). Wysokie obroty obserwowano też w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, co jest 
charakterystyczne dla tego rynku i wynika z terminów wygasania kontraktów i konieczności odna-
wiania pozycji przez inwestorów. Walutowe kontrakty terminowe oferowane przez WGT wygasają 
co trzy miesiące, w trzecią środę każdego miesiąca z marcowego cyklu rozliczeniowego. Najdłuższy 
termin wygaśnięcia kontraktów wynosi 12 miesięcy. W praktyce inwestorzy działający na tym rynku 

Wykres 5.4.18. Struktura inwestorów na rynku opcji na indeks WIG20 na GPW1 w  latach 
2006–2009, według wolumenu obrotów

1 Dla lat 2006–2007 prezentowane udziały dotyczą wszystkich opcji notowanych na GPW, tj. opcji na indeks WIG20 i opcji na akcje 
pojedynczych spółek, które znajdowały się w obrocie giełdowym od 17 października 2005 r. do 4 lipca 2007 r. Ze względu na dominację 
w obrotach transakcji opcjami na indeks WIG20 można przyjąć, że wiernie oddają one udziały poszczególnych grup inwestorów w rynku 
opcji na indeks WIG20.

Źródło: GPW.
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otwierają pozycje na najbardziej płynnej serii kontraktów, czyli serii o najbliższym terminie wyga-
śnięcia. Chęć zajęcia pozycji na długi termin zmusza zatem inwestorów do odnawiania kontraktów 
co trzy miesiące.

W 2009 r. wolumen obrotów walutowymi kontraktami terminowymi na GPW wzrósł w porów-
naniu z poprzednim rokiem o 22% i wyniósł 161 709 kontraktów (132 559 kontraktów w 2008 r.). 
Wartość transakcji tymi instrumentami zwiększyła się o 62,8% i wyniosła ponad 5,8 mld zł.

Wolumen obrotów opcjami na walutowe kontrakty futures na WGT zmniejszył się 
w porównaniu z 2008 r. prawie czterokrotnie i wyniósł 12 804 kontrakty (tabela 5.4.7). Tak 
znaczny spadek obrotów tymi instrumentami wynikał z  utrzymywania się kursu EuR/PLN 

Tabela 5.4.7. Wielkość rynku opcji na walutowe kontrakty futures na WGT w latach 2006–2009

2006 2007 2008 2009

A B A B A B A B

Kurs EUR/PLN 621 216 3 488 956 20 598 2 182 8 955 1 848

Kurs GBP/PLN – – 18 0 17 460 2 996 2 950 0

Kurs USD/PLN 543 71 3 730 717 6 048 217 680 135

Kurs EUR/USD 254 102 309 0 233 14 204 1

Inne kursy 6 0 59 7 136 b.d. 15 b.d.

A – roczny wolumen obrotów (liczba kontraktów)

B – liczba otwartych pozycji na koniec roku (liczba kontraktów)

Źródło: WGT.

Wykres 5.4.19. Walutowe kontrakty futures na WGT w latach 2006–2009

Źródło: WGT.
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Wykres 5.4.20. Walutowe kontrakty futures na GPW w latach 2006–2009

Źródło: GPW.
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w 2009  r. na relatywnie wysokim poziomie, co przyczyniło się do zmniejszenia aktywności 
przedsiębiorstw, które wykorzystywały te instrumenty do zabezpieczenia wartości należności 
w walutach obcych. Według danych WGT transakcje eksporterów mają około 80% udziału 
w rynku opcji na walutowe kontrakty futures pod względem wolumenu obrotów. Analiza trans-
akcji eksporterów wskazuje także, że ich wzmożoną aktywność obserwuje się, gdy poziom kursu 
EuR/PLN spada poniżej 3,80 zł.

Najwyższe obroty opcjami na walutowe kontrakty futures zanotowano w styczniu i wyniosły 
one 5576 kontraktów. Wysoka zmienność kursu złotego wobec euro i innych walut w tym miesiącu 
sprawiała bowiem, że eksporterzy mimo kontynuacji silnej deprecjacji złotego wykorzystywali ten 
rynek do zabezpieczenia wartości swoich należności. Część przedsiębiorstw nadal wykorzystywała 
rynek opcji na walutowe kontrakty futures w celu pozyskiwania walut obcych. Rynek ten pozwalał 
bowiem jego uczestnikom na zakup euro i dolarów amerykańskich po średnim kursie ustalanym 
przez NBP.

Wysoka aktywność inwestorów na rynku walutowych instrumentów pochodnych organizo-
wanym przez WGT i GPW w pierwszych trzech miesiącach 2009 r. związana była z wyraźnym tren-
dem deprecjacyjnym złotego w tym okresie oraz podwyższoną zmiennością jego kursu, która utrzy-
mywała się od sierpnia 2008 r.

Struktura rynku

Najpopularniejszymi walutowymi kontraktami terminowymi na WGT były kontrakty na kurs 
EuR/PLN, których udział w wolumenie obrotów wzrósł z 46% do 58% w 2009 r. Transakcje kon-
traktami futures na kurs uSD/PLN stanowiły 28% wolumenu obrotów (31% w 2008 r.). Zaintereso-
waniem inwestorów cieszyły się też kontrakty na kurs EuR/uSD – 8-procentowy udział w wolume-
nie obrotów (1% w 2008 r.). Taka struktura transakcji na rynku walutowych kontraktów termino-
wych na WGT jest determinowana strukturą walutową płatności handlu zagranicznego polskich 
przedsiębiorstw – około połowy tych transakcji jest nominowane w euro82.

W 2009 r. w strukturze obrotów opcjami na walutowe kontrakty futures znacznie wzrósł 
udział operacji na kurs EuR/PLN – z 46% w 2008 r. do 70% całkowitego wolumenu obrotów. Duże 
znaczenie miały także transakcje instrumentami na kurs GBP/PLN, ale ich udział w wolumenie obro-
tów spadł z 39% w 2008 r. do 23% w 2009 r.

Na GPW ponad 50% wartości transakcji walutowymi kontraktami terminowymi przypadało 
na transakcje w segmencie uSD/PLN. W porównaniu z 2008 r. udział kontraktów na kurs uSD/PLN 
w wolumenie obrotów walutowymi kontraktami terminowymi na GPW spadł o 30 pkt proc. Było 
to spowodowane przede wszystkim znacznym wzrostem obrotów w segmencie kontraktów termi-
nowych na kurs EuR/PLN. Obroty kontraktami futures na kurs CHF/PLN były bardzo niskie.

Uczestnicy rynku

Największą grupę inwestorów na rynku walutowych instrumentów pochodnych organizowa-
nym przez WGT nadal stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa, które wykorzystywały ten rynek 
do zabezpieczania wartości należności z tytułu eksportu nominowanych w walutach obcych. Drugą 
istotną kategorią uczestników rynku byli zagraniczni inwestorzy finansowi o charakterze spekula-
cyjnym, którzy często stanowili przeciwną stronę transakcji dla polskich przedsiębiorstw.

Głównymi uczestnikami rynku organizowanego przez GPW byli inwestorzy indywidualni, któ-
rzy wykorzystywali walutowe kontrakty futures do spekulacji na zmiany kursu złotego względem 
euro i dolara amerykańskiego. Małe zainteresowanie przedsiębiorstw tymi instrumentami notowa-
nymi na GPW mogło wynikać z ograniczonej różnorodności tych instrumentów, niskiej płynności 
rynku oraz konkurencji ze strony innych rynków – OTC i WGT.

82 Według danych GuS 55,9% polskiego eksportu i 48,5% importu w 2009 r. przypadało na kraje strefy euro. 
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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

CCBM Correspondent Central Banking Model

CCBM2 Collateral Central Bank Management

CCP Central Counterparty

CDS credit default swap

CEBS Committee of European Banking Supervisors

CEC Central European Countries

CEC-5 Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

CEIOPS Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors

CESAME Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Expert Group
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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

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

EACHA European Automated Clearing House Association

EBA European Banking Authority

EBC Europejski Bank Centralny

EBI Europejski Bank Inwestycyjny

ECAI External Credit Assessment Institutions

ECB European Central Bank

ECOFIN Economic and Financial Affairs Council

EEA Europejski Obszar Gospodarczy

EFAMA European Fund and Asset Management Association

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority

EMTA Trade Association for Emerging Markets

ESA 95 European System of Accounts 95

ESCB European System of Central Banks

ESI Eurosystem Single Interface

ESMA European Securities and Markets Authority

ESRB European Systemic Risk Board

EPC European Payments Council

ETF Exchange Traded Fund

ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości

EuR euro

EuRIBOR Euro Interbank Offered Rate

EVCA European Private Equity and Venture Capital Association

EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza
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FESE Federation of European Securities Exchanges

FCD Financial Collateral Directive

FDEK fundusze dożywotnich emerytur kapitałowych

FISCO Fiscal Compliance Group

FRA forward rate agrement

FSAP Financial Services Action Plan

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

IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee

IKE indywidualne konto emerytalne

IMD Insurance Intermediation Directive

IOSCO The International Organization of Securities Commissions

IPO Initial Public Offering

IRGiT Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych

IRS interest rate swap

IT Information Technology

JPy jen japoński

JST jednostki samorządu terytorialnego

KBPD krótkoterminowe bankowe papiery dłużne

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

KE Komisja Europejska

KFK Krajowy Fundusz Kapitałowy

KIR Krajowa Izba Rozliczeniowa

KNB Komisja Nadzoru Bankowego

KNF Komisja Nadzoru Finansowego

KNuiFE Komisja Nadzoru ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

KPDP krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

KSF Komitet Stabilności Finansowej

KSKOK Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
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LCG Legal Certainty Group

LIBOR London Interbank Offered Rate

LTV loan-to-value

MBO wykup menedżerski

MCR Minimum Capital Requirement

MF Ministerstwo Finansów

MICEX Moscow Interbank Currency Exchange

MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy

MiFID Markets in Financial Instruments Directive

MSP Ministerstwo Skarbu Państwa

MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

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 norweska

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

OTM out-of-the-money

PAIiIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

PDA prawo do akcji

PE Parlament Europejski

PFE Pracowniczy Fundusz Emerytalny

PIu Polska Izba ubezpieczeń

PKB produkt krajowy brutto

PKO BP Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
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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 3)

RMSR Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

ROA Return on Assets

ROE Return on Equity

RPP Rada Polityki Pieniężnej

RRP Regulowany Rynek Pozagiełdowy

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

SCR Solvency Capital Requirement

SCT SEPA Credit Transfer

SDD SEPA Direct Debit

SEPA Single Euro Payments Area

SFD Settlement Finality Directive

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
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T2S TARGET2-Securities

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 Innowa-
cyjnych Technologii

TFI towarzystwo funduszy inwestycyjnych

TK Trybunał Konstytucyjny

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


