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Wstęp

Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2011 r. jest kolejną edycją opracowania,  
w którym opisywane są zmiany zachodzące w systemie finansowym w danym roku. W publikacji 
przedstawiono tendencje i bariery rozwoju wszystkich funkcjonujących w Polsce instytucji oraz 
rynków finansowych na tle zmian w europejskim systemie finansowym i nasilającego się kryzysu 
zadłużeniowego niektórych krajów strefy euro. Analizie poddano także zmiany infrastruktury  
i regulacji prawnych dotyczących systemu finansowego oraz inicjatywy mające na celu integrację 
i zwiększenie bezpieczeństwa rynku finansowego w unii Europejskiej. zgodnie z przyjętą zasadą 
zmiany, które zaszły w systemie finansowym w 2012 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 zwiększanie się udziału sektora bankowego w aktywach polskiego 
sektora finansowego. Ponadto przeanalizowano zależności między zmianami w krajowym 
systemie finansowym a strukturą aktywów finansowych gospodarstw domowych i zewnętrznymi 
źródłami finansowania przedsiębiorstw. Rozdział drugi opisuje zmiany zarówno w krajowych, jak  
i europejskich aktach prawnych dotyczących systemu finansowego. Przedstawiono również stan 
prac organów unijnych nad wybranymi regulacjami. Rozdział trzeci zawiera opis najważniejszych 
zmian w infrastrukturze systemu finansowego.

W rozdziale czwartym poddano analizie zmiany, które w 2011 r. zaszły w poszczególnych 
sektorach instytucji finansowych. W miarę możliwości zmiany te opisywane są na tle tendencji 
występujących w krajach naszego regionu oraz wybranych krajach strefy euro. W polskim systemie 
finansowym najważniejszą rolę odgrywają banki i z tego względu sektor bankowy analizowany 
jest w pierwszej kolejności. Szczegółowo przedstawiono zmiany struktury należności i zobowiązań 
banków, w tym wynikające z prowadzonej polityki kredytowej. W następnych podrozdziałach 
scharakteryzowano inne instytucje świadczące usługi finansowe oraz instytucje pełniące funkcję 
pośredników w dystrybucji produktów finansowych. Kolejnymi analizowanymi instytucjami 
finansowymi są fundusze inwestycyjne i emerytalne. W tym rozdziale przedstawiono także sytuację 
w sektorze ubezpieczeń oraz sektorze podmiotów prowadzących działalność maklerską.

W rozdziale piątym zaprezentowano najważniejsze tendencje występujące na rynkach 
finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian płynności na tych rynkach wynikających  
z czynników globalnych i lokalnych. Najpierw opisano ewolucję rynku pieniężnego i jego 
poszczególnych segmentów (rynków: bonów skarbowych, bonów pieniężnych, krótkoterminowych 
papierów dłużnych przedsiębiorstw i banków, a także transakcji o charakterze lokacyjnym). W kolejnym 
podrozdziale przedstawione są zmiany na polskim rynku kapitałowym. Analizie poddano rozwój 
rynków: obligacji skarbowych, obligacji komunalnych, a także długoterminowych instrumentów 
dłużnych banków i obligacji przedsiębiorstw. Osobną część rozdziału poświęcono rynkowi akcji. 
Rozdział piąty zawiera także opis zmian zachodzących na rynku walutowym oraz ewolucji rynku 
instrumentów pochodnych w Polsce, w podziale na instrumenty giełdowe i pozagiełdowe.

Wstęp
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1

System finansowy w Polsce

1.1. Ewolucja wielkości i struktury systemu finansowego w Polsce

System finansowy jest tą częścią systemu ekonomicznego, która umożliwia współtworzenie 
siły nabywczej oraz świadczenie usług pozwalających na jej krążenie w gospodarce. W jego skład 
wchodzą: rynkowy system finansowy, w którym usługi te są świadczone za pośrednictwem 
mechanizmów rynkowych, oraz publiczny (fiskalny) system finansowy1. Przedmiotem niniejszego 
opracowania jest rynkowy system finansowy, wobec którego używana będzie ogólna nazwa system 
finansowy. System ten tworzą: instytucje finansowe, rynki finansowe, na których dokonuje się 
transakcji instrumentami finansowymi, infrastruktura oraz regulacje i zasady określające sposób  
ich funkcjonowania.

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2011  r. stwarzała dobre warunki do stabilnego 
rozwoju systemu finansowego. W omawianym okresie tempo wzrostu polskiej gospodarki wyniosło 
4,3% (3,9% rok wcześniej) i było jednym z najwyższych w UE2. Krajowe przedsiębiorstwa zwiększyły 
przychody i poprawiły wyniki finansowe. Po dwóch kolejnych latach nominalnego spadku w 2011 r. 
odnotowano wzrost inwestycji w sektorze przedsiębiorstw. Nakłady na inwestycje były częściowo 
finansowane ze źródeł zewnętrznych, czemu w I połowie roku sprzyjały: łagodzenie polityki 
kredytowej banków, duży popyt na papiery wartościowe na krajowym rynku kapitałowym oraz 
wzrostowa tendencja cen akcji na GPW. W 2011 r. nastąpiła nieznaczna poprawa sytuacji finansowej 
gospodarstw domowych (umiarkowany wzrost dochodów do dyspozycji, stabilizacja stopy 
bezrobocia). Przyczyniło się to do zwiększenia się zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, 
choć ich wartość rosła wolniej niż w poprzednich latach. Nastąpił również wzrost aktywów 
finansowych gospodarstw domowych, przede wszystkim spowodowany zmianą depozytów 
bankowych.

W 2011  r. obserwowano wzrost awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, 
związany z nasileniem się kryzysu zadłużeniowego w niektórych krajach strefy euro. Inwestorzy 
obawiali się, że ich problemy z obsługą zadłużenia mogą się rozprzestrzenić na inne kraje Unii 
Europejskiej i negatywnie wpływać na kondycję europejskiego sektora bankowego. Działania 
podejmowane przez MFW i organy Unii Europejskiej oraz stosowanie przez EBC niekonwencjonalnych 
instrumentów polityki pieniężnej przyczyniły się do zmniejszenia tych obaw. Pomimo niekorzystnych 
warunków zewnętrznych krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie. Ponadto uczestnicy 
rynków finansowych, podejmując decyzje inwestycyjne, w dużym stopniu kierowali się czynnikami 
o charakterze lokalnym. W takiej sytuacji szybkie tempo wzrostu gospodarczego, stabilna sytuacja 
finansów publicznych Polski oraz atrakcyjna stopa zwrotu z inwestycji w obligacje skarbowe sprzyjały 
dalszemu napływowi inwestorów zagranicznych na krajowy rynek kapitałowy.

W rezultacie w 2011 r. nadal rosło znaczenie systemu finansowego w polskiej gospodarce, 
choć obserwowano spowolnienie tempa wzrostu relacji aktywów instytucji finansowych do PKB.  
Na koniec 2011 r. aktywa instytucji tworzących polski sektor finansowy wyniosły 1 805 mld zł  
(o 8,3% więcej niż w 2010 r.). Przyrost aktywów sektora finansowego w analizowanym okresie był 
spowodowany przede wszystkim wzrostem wartości aktywów sektora bankowego. Relacja aktywów 
krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się w porównaniu z 2010 r. o 0,8 pkt proc.  
i wyniosła 118,5% (tabela 1.1.1). Wartość tego wskaźnika potwierdza, że Polska gospodarka, 

1 System finansowy w Polsce, t. 1, red. B. Pietrzak, Z. Polański i B. Woźniak, Warszawa 2008, PWN, s. 15−17.
2 Szybszy wzrost odnotowały gospodarki Estonii (8,3%), Litwy (5,9%) i Łotwy (5,5%).
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podobnie jak gospodarki innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wciąż charakteryzowała  
się względnie niskim poziomem pośrednictwa finansowego.

Tabela 1.1.1. Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2008−2011 (w %)

2008 2009 2010 2011

Polska 110,5 111,2 117,7 118,5

Czechy 140,1 142,5 141,2 147,5

Węgry 154,0 168,6 165,3 148,1

Strefa euro 463,1 485,0 496,2 497,0

Uwagi: dane dla strefy euro dotyczą 15 krajów w 2008 r., 16 krajów w 2009 i 2010 r. oraz 17 krajów w 2011 r. Dane nie są porównywalne 
z danymi zamieszczonymi w poprzednich edycjach opracowania ze względu na zmianę źródła danych, uwzględnienie w aktywach systemu 
finansowego aktywów funduszy pieniężnych oraz ze względu na korekty przesłane przez banki centralne.

Źródło: dla strefy euro ECB Statistical Data Warehouse oraz Eurostat; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki 
centralne oraz GUS.

Wykres 1.1.1. Rozwój systemu finansowego w zależności od poziomu PKB per capita
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Uwaga: wartości funkcji regresji przedstawione na wykresie oszacowano dla danych panelowych obejmujących informacje o systemach 
finansowych 209 krajów za lata 1991–2009.

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 rynku akcji 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: Financial Institutions and Markets across Countries and over Time: Data and Analysis, World Bank Policy 
Research Working Paper nr 4943, May 2009.

Oszacowania funkcji regresji otrzymano metodą Fixed Effects GLS w odniesieniu do sektora bankowego i rynku akcji oraz metodą 
Random Effects GLS w odniesieniu do papierów dłużnych sektora publicznego, papierów dłużnych pozostałych sektorów i sektora  
ubezpieczeniowego. Postać modelu wybrano na podstawie testu Hausmana (por. M. Verbeek: A Guide to Modern Econometrics, 2004 John 
Wiley & Sons, s. 351–352).  

Źródło: obliczono na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (World Economic Outlook, 10/2012), Banku Światowego 
(Financial Structure Dataset, 11/2010) oraz NBP.
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analiza instytucji i rynków finansowych różnych krajów na tle ich stopnia rozwoju 
gospodarczego sugeruje, że niektóre segmenty systemu finansowego w Polsce, w tym sektor 
bankowy, są relatywnie słabo rozwinięte (wykres 1.1.1). Jednocześnie doświadczenia ostatniego 
kryzysu finansowego wskazują, że rozmiary sektorów bankowych w niektórych krajach były zbyt 
duże i nieadekwatne do potrzeb sfery realnej gospodarki, oraz że nie istnieje optymalna struktura 
systemu finansowego zapewniająca, że będzie on efektywnie sprawować swoje funkcje w każdych 
warunkach ekonomicznych3. Dla polskiego systemu finansowego charakterystyczna jest również 
relatywnie niska kapitalizacja rynku akcji i mała wartość zadłużenia z tytułu emisji papierów dłużnych 
sektora prywatnego, w tym obligacji przedsiębiorstw i banków. 

W 2011  r. zarówno w Polsce, jak i w większości innych krajów regionu sektor bankowy 
nadal odgrywał główną rolę w systemach finansowych, przy czym polski system finansowy można 
uznać za najmniej zorientowany bankowo spośród systemów finansowych w Europie Środkowo- 
-Wschodniej (wykres 1.1.2). W całym regionie widoczny był jednak relatywnie niski poziom rozwoju 
sektora bankowego w porównaniu z krajami strefy euro (tabela 1.1.2).

Wykres 1.1.2. Struktura systemów finansowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej  
na koniec 2011 r. wg wartości aktywów
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Źródło: w przypadku Słowacji: dane dotyczące instytucji kredytowych i funduszy inwestycyjnych pochodzą ze strony internetowej banku 
centralnego Słowacji http://www.nbs.sk; dane dotyczące zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ECB z bazy Statistical Data 
Warehouse; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki centralne.

Tabela 1.1.2. Stopień rozwoju sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze)  
w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2009–2011  
(w %)

Kraj 
Aktywa/PKB Kredyty1/PKB Depozyty2/PKB

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Polska 78,8 81,7 85,0 46,2 47,7 50,4 41,5 43,1 45,2

Czechy3 112,9 111,0 117,5 52,2 53,1 55,3 70,2 71,5 74,2

Węgry 111,3 105,2 102,3 53,4 52,7 49,8 37,1 35,2 35,3

Strefa euro4 349,6 351,3 355,8 108,3 107,3 105,7 80,8 80,8 80,4

1 Kredyty i pożyczki sektora bankowego dla sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych.
2 Depozyty sektora niefinansowego w sektorze bankowym 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 monetarnych instytucji finansowych. Dane dla strefy euro dotyczą 15 krajów w 2008 r., 16 krajów  

w 2009 i 2010  r. oraz 17 krajów w 2011  r. Dane nie są w pełni porównywalne z danymi zamieszczonymi w poprzednich edycjach 
opracowania ze względu na zmianę ich źródła i zakresu.

Źródło: dla strefy euro: ECB Statistical Data Warehouse; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki centralne oraz 
dane GUS.

3 Changing Global Financial Structures: Can They Improve Economic Outcomes?, w: Global Financial Stability Report. 
Restoring Confidence and Progressing on Reforms, październik 2012, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, s. 150−152.
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W 2011  r. w Polsce odnotowano wzrost wartości aktywów prawie wszystkich rodzajów 
instytucji finansowych (tabele 1.1.3 i 1.1.4). Zmniejszyła się jedynie wartość środków 
zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Polski system finansowy charakteryzował się wysoką 
dynamiką wzrostu aktywów sektora bankowego i, podobnie jak inne kraje regionu, marginalnym 
wykorzystaniem sekurytyzacji aktywów bankowych. Wynikało to z koncentrowania się polskich 
banków na świadczeniu tradycyjnych usług bankowych, przede wszystkim przyjmowaniu depozytów 
i udzielaniu kredytów klientom niefinansowym.

Tabela 1.1.3. Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2004−2011 (w mld zł)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Banki komercyjne1 499,7 539,3 624,0 727,1 963,2 977,2 1 062,1 1 188,3

Banki spółdzielcze i zrzeszające 38,8 47,1 57,8 65,7 75,9 82,4 96,4 106,1

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 4,2 5,3 6,0 7,3 9,4 11,6 14,1 15,2

Zakłady ubezpieczeń 77,9 89,6 108,6 126,9 137,9 139,0 145,2 146,1

Fundusze inwestycyjne 37,6 61,6 99,2 134,5 76,0 95,7 120,1 114,9

Otwarte fundusze emerytalne 62,6 86,1 116,6 140,0 138,3 178,6 221,3 224,7

Podmioty maklerskie2 5,5 6,9 10,8 11,8 8,6 9,9 9,2 10,1

Łącznie 726,3 835,9 1 023,0 1 213,3 1 409,3 1 494,4 1 666,9 1 805,4

1 Banki prowadzące działalność operacyjną. Liczba banków komercyjnych obejmuje również oddziały instytucji kredytowych.
2 Do 2009 r. włącznie aktywa podmiotów maklerskich obejmują aktywa domów maklerskich oraz biur maklerskich. Od 2010 r. do aktywów 
podmiotów maklerskich zalicza się wyłącznie aktywa domów maklerskich, co wynika ze zniesienia obowiązku finansowego wydzielenia 
działalności maklerskiej banku.

Źródło: NBP, UKNF, analizy Online, KSKOK.

Tabela 1.1.4. Przyrost aktywów instytucji finansowych w Polsce w latach 2008–2011 (r/r, w %)

2008 2009 2010 2011

Banki komercyjne1 32,5 1,5 8,7 11,9

Banki zrzeszające i spółdzielcze 15,5 8,6 17,0 10,1

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 28,8 23,4 21,6 7,8

Zakłady ubezpieczeń 8,7 0,8 4,5 0,6

Fundusze inwestycyjne -43,5 25,9 25,5 -4,3

Otwarte fundusze emerytalne -1,2 29,1 23,9 1,5

Podmioty maklerskie -27,1 15,1 -7,12 1,1

Łącznie 16,2 6,0 11,6 8,3

1 Banki prowadzące działalność operacyjną. Do banków komercyjnych zaliczono również oddziały instytucji kredytowych.
2 Spadek wartości aktywów podmiotów maklerskich jest wynikiem zawężenia w 2010  r. tej kategorii instytucji finansowych do domów 

maklerskich (nie uwzględniono banków prowadzących działalność maklerską). aktywa domów maklerskich wzrosły w 2010 r. o 10,8%  
w porównaniu z 2009 r.

Źródło: NBP, UKNF, analizy Online, KSKOK.

W 2011  r. wzrost aktywów sektora bankowego był wyższy niż w  poprzednim roku. 
Zwiększyła się także relacja aktywów banków do PKB. Do wzrostu aktywów przyczynił się przede 
wszystkim rozwój akcji kredytowej dla sektora niefinansowego, choć relacja kredytów dla sektora 
niefinansowego do PKB nadal była niższa niż w państwach strefy euro. W krajowym sektorze 
bankowym utrzymywała się, charakterystyczna także dla innych krajów europejskich, tendencja 
do koncentrowania działalności w segmencie kredytów dla gospodarstw domowych. Jednak 
po raz pierwszy od wielu lat wartość kredytów dla przedsiębiorstw rosła szybciej od wartości 
kredytów dla gospodarstw domowych. Wiązało się to m.in. ze znacznym zaostrzeniem polityki 
kredytowej banków w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych w II połowie roku i ograniczeniem 
udzielania tych kredytów, w szczególności nominowanych w walutach obcych. Z kolei popytowi 
przedsiębiorstw na kredyty bankowe sprzyjała poprawa sytuacji gospodarczej i zwiększenie popytu 
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inwestycyjnego oraz słaba koniunktura na rynku akcji, zmniejszająca atrakcyjność rynkowych źródeł 
finansowania działalności.

Na zmniejszenie się wartości środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych  
w znacznym stopniu wpłynął spadek wyceny ich portfela inwestycyjnego, spowodowany głównie 
spadkami cen na rynku akcji w II połowie 2011 r. W wyniku wzrostu niepewności wśród inwestorów 
i spadkowej tendencji cen na rynku akcji uczestnicy wycofywali środki przede wszystkim z funduszy 
akcyjnych, zrównoważonych i stabilnego wzrostu. Wysokie ujemne saldo wpłat i wypłat środków 
z funduszy inwestycyjnych w tym okresie wynikało nie tylko z ograniczenia zaangażowania 
inwestorów w tytuły uczestnictwa, ale było również związane z całkowitym wycofaniem się części 
klientów z tego rodzaju inwestycji.

Wykres 1.1.3. Relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do depozytów bankowych  
od gospodarstw domowych w latach 2004−2011
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Źródło: NBP, analizy Online.

Jednocześnie obserwowano wzmożoną konkurencję banków o depozyty gospodarstw 
domowych, której w II połowie 2011 r. towarzyszył wzrost średniego oprocentowania depozytów 
terminowych. Największe przyrosty depozytów odnotowano w IV kwartale. Wiązało się to m.in.  
ze zmianą przepisów podatkowych, de facto zmierzającą do likwidacji tzw. lokat antypodatkowych 
(lokat z dzienną kapitalizacją odsetek). Część gospodarstw domowych zdecydowała się na założenie 
takich lokat w ostatnich miesiącach 2011  r. W sytuacji spadków cen na krajowym rynku akcji  
i wywołanej nimi znacznej przewagi umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nad 
wpłatami nowych środków w II połowie 2011 r. przyczyniło się to do zmniejszenia relacji aktywów 
funduszy inwestycyjnych do depozytów gospodarstw domowych w bankach (wykres 1.1.3).

W maju 2011 r. nastąpiły istotne zmiany w polskim systemie emerytalnym, polegające m.in. 
na obniżeniu składki przekazywanej do OFE z 7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 
emerytalne do 2,3%. W rezultacie wartość środków przekazanych otwartym funduszom 
emerytalnym zmniejszyła się o ponad 30% w porównaniu z 2010 r.

Wspomniane tendencje przyczyniły się do wzrostu znaczenia sektora bankowego w strukturze 
aktywów krajowego sektora finansowego. Zmniejszył się natomiast udział w tej strukturze aktywów 
niebankowych instytucji finansowych (wykresy 1.1.4 i 1.1.5).

Na koniec 2011 r. działalność w Polsce prowadziło 66 banków komercyjnych, w tym 21 
oddziałów instytucji kredytowych. Liczba banków spółdzielczych i zakładów ubezpieczeń  
zmniejszyła się o dwa podmioty. Ponadto pojawił się jeden nowy podmiot prowadzący działalność 
maklerską. Nie zmieniła się natomiast liczba powszechnych towarzystw emerytalnych zarządzających 
otwartymi funduszami emerytalnymi. W 2011 r. nastąpił dalszy istotny wzrost liczby funduszy 
inwestycyjnych (tabela 1.1.5). Polskie organy nadzoru otrzymały też kolejne zawiadomienia 
dotyczące zamiaru prowadzenia działalności na terenie Polski przez podmioty zagraniczne.
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Wykres 1.1.4. Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 2004−2011
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Źródło: NBP, UKNF, analizy Online, KSKOK.

Wykres 1.1.5. Udział poszczególnych instytucji finansowych w strukturze aktywów polskiego 
systemu finansowego w 2010 i 2011 r.
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Źródło: NBP, UKNF, analizy Online, KSKOK.

Polski rynek akcji pozostawał największy w regionie, zarówno pod względem kapitalizacji,  
jak i liczby notowanych spółek (tabela 1.1.6). tendencje na światowych rynkach akcji przyczyniały się 
do spadków cen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2011 r. indeks szerokiego 
rynku WIG spadł o 20,8%. W 2011  r. do obrotu na rynku regulowanym wprowadzono akcje 
38 nowych spółek krajowych i zagranicznych (34 przed rokiem), a na nieregulowanym rynku 
NewConnect – 172 spółek (86 w 2010  r.). Wartość nowych emisji akcji debiutujących spółek4 
wyniosła 2,3 mld zł (1,5 mld zł w poprzednim roku). Płynność polskiego rynku akcji była w dalszym 
ciągu niska.

Największym segmentem rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w 2011 r. pozostawał 
rynek bonów pieniężnych. Istotny wzrost wartości tych instrumentów w obiegu wynikał z rosnącej 
nadpłynności w krajowym sektorze bankowym. Ministerstwo Finansów konsekwentnie realizowało 
strategię wydłużania terminów zapadalności długu publicznego, co prowadziło do istotnego 
zmniejszenia skali emisji bonów skarbowych i wzrostu zadłużenia z tytułu obligacji skarbowych. 
Przedsiębiorstwa i banki w nieznacznym stopniu finansowały swoją bieżącą działalność za pomocą 
emisji krótkoterminowych papierów dłużnych.

4 Wartość nowych emisji dotyczy spółek krajowych i zagranicznych debiutujących na Głównym Rynku GPW oraz na rynku 
NewConnect.
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Tabela 1.1.5. Liczba instytucji finansowych w Polsce w latach 2004−20111

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Banki komercyjne2 54 58 60 61 67 64 67 66

Banki zrzeszające 3 3 3 3 3 3 3 2

Banki spółdzielcze 596 588 584 581 579 576 576 574

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 83 76 70 67 62 62 59 59

Zakłady ubezpieczeń3 69 68 65 67 66 65 63 61

Fundusze inwestycyjne (towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych)4

154 
(20)

190
(23)

241
(26)

277
(33)

319 
(39)

369
(43)

417
(50)

484
(50)

Otwarte fundusze emerytalne (powszechne 
towarzystwa emerytalne)5

15 15 15 15 14 14 14 14

Podmioty maklerskie6 40 42 47 53 58 59 64 65

1 W tabeli podano liczbę instytucji, których aktywa zostały uwzględnione w tabeli 1.1.3. Nie uwzględniono zagranicznych podmiotów, które 
mogą działać na zasadzie transgranicznej (bez prawno-organizacyjnej obecności w Polsce), oddziałów zakładów ubezpieczeń, a także 
oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych.

2 Banki prowadzące działalność operacyjną. Liczba banków komercyjnych obejmuje również oddziały instytucji kredytowych. W 2004  r. 
funkcjonowały 3, w 2005 r. 7, w 2006 r. 12, w 2007 r. 14, w 2008 i 2009 r. 18, a w 2010 i 2011 r. 21 oddziałów instytucji kredytowych.

3 Podmioty prowadzące działalność operacyjną zarówno w zakresie działalności ubezpieczeniowej, jak i reasekuracyjnej.
4 Do 2007 r. włącznie liczba utworzonych funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych (decyzją KNF), od 2008 r. liczba 

podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
5 Liczba powszechnych towarzystw emerytalnych jest równa liczbie otwartych funduszy emerytalnych.
6 Do podmiotów maklerskich zaliczono domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską.

Źródło: NBP, UKNF, KSKOK.

Tabela 1.1.6. Wybrane wielkości związane z rynkiem akcji w wybranych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2009–20111

Kraj

Kapitalizacja rynku akcji
(w mld euro)

Kapitalizacja rynku akcji 
w relacji do PKB

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Polska 105,2 142,3 107,5 32,1 39,8 29,1

Czechy 31,3 31,9 29,2 22,8 22,0 18,9

Węgry 20,9 20,6 14,6 22,5 21,0 14,6

Strefa euro2 4 766,2 5 183,4 4 481,2 53,3 56,6 47,6

Wskaźnik płynności3 (w %)
Liczba notowanych spółek 

(w tym nowe spółki)4

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Polska 39,4 42,0 65,3 486 (39) 585 (120) 777 (210)

Czechy 56,1 48,2 51,8 25 (0) 27 (2) 26 (2)

Węgry 89,6 97,1 94,5 46 (4) 52 (6) 54 (6)

2009 2010 2011
Liczba notowanych spółek

2009 2010 2011

Strefa euro2 104,0 125,2 137,4 7 328 7 129 6 977

1 Wszystkie zaprezentowane wartości obejmują również alternatywne systemy obrotu, o ile takie platformy były prowadzone przez operatora 
danego rynku giełdowego.

2 Wskaźniki liczone dla strefy euro obejmują następujące rynki giełdowe: athens Exchange, Deutsche Börse, NySE Euronext (część europejska), 
Irish Stock Exchange, Ljubljana Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, NaSDaQ OMX Helsinki, Spanish Exchanges (BME), Wiener 
Börse, Cyprus Stock Exchange, Malta Stock Exchange oraz Bratislava Stock Exchange.

3 Relacja wartości obrotów netto do kapitalizacji rynku akcji.
4 Obejmuje spółki krajowe i zagraniczne.

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od danych zaprezentowanych w poprzednich edycjach opracowania. 

Źródło:  FESE, Eurostat.
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Tabela 1.1.7. Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku 
pieniężnego i kapitałowego w latach 2008−2011 (w mld zł)

  2008 2009 2010 2011

Bony skarbowe 50,4 47,5 28,0 12,0

Bony pieniężne 10,2 41,0 74,6 93,4

Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne 2,1 3,0 2,6 7,7

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 11,6 6,2 11,7 15,9

Obligacje rynkowe Skarbu Państwa 360,8 405,4 471,3 495,2

Obligacje BGK na rzecz KFD – 7,9 13,9 21,7

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 16,0 15,5 19,9 26,6

Obligacje komunalne 4,5 6,9 10,9 14,4

Długoterminowe bankowe papiery dłużne1 6,6 5,5 5,2 10,4

Listy zastawne 2,9 3,0 2,5 2,9

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

1 Dane obejmują wyłącznie obligacje i bankowe papiery wartościowe nominowane w złotych i w walutach obcych wyemitowane przez 
banki działające w Polsce. W obrocie na rynku krajowym znajdowały się także obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego i instytucji 
kredytowych z UE. 

Uwaga: ze względu na korekty dane mogą być odmienne niż w poprzednich edycjach opracowania. 

Źródło: NBP.

Tabela 1.1.8. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku finansowym w latach 
2008−2011 (w mln zł)

2008 2009 2010 2011

Akcje i PDA 661,7 700,5 933,3 1 076,1

Obligacje skarbowe 17 155,1 13 827,8 23 923,6 29 555,3

Bony skarbowe 1 244,5 2 454,7 2 110,3 1 250,3

Lokaty międzybankowe 10 263,5 7 259,9 7 025,4 6 195,4

Transakcje fx swap 10 709,2 9 385,6 10 855,2 12 928,0

Kasowy rynek walutowy 4 236,4 3 906,6 4 280,0 5 219,1

Transakcje forward 1 493,6 1 222,4 1 318,1 1 379,6

Transakcje CIRS 117,1 156,3 154,4 113,3

Opcje walutowe 1 833,0 579,5 341,7 321,5

Transakcje FRA 7 625,9 2 399,4 3 504,9 5 572,6

Transakcje IRS 1 827,0 682,5 1 353,0 2 218,8

Transakcje OIS 1 912,5 868,2 963,7 1 215,0

Kontrakty futures na indeks WIG20 1 198,7 995,1 1 319,6 1 381,6

Uwagi:
1. Średnie dzienne obroty netto oznaczają wartość transakcji (obroty liczone pojedynczo). W przypadku obrotów na rynku fx swap wartość 

obrotów wyliczono tylko dla jednej waluty transakcji.
2. 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 złotych. Wyeliminowano wpływ 
zmian w populacji Dealerów Rynku Pieniężnego.

4. W wartości obrotów akcjami uwzględniono wartość transakcji sesyjnych i pakietowych.
5. Wartość obrotów kontraktami futures na indeks WIG20 wyliczono według kwot rozliczenia, uwzględniając transakcje sesyjne i pakietowe.
6. Obroty na rynku walutowym obejmują jedynie transakcje zawierane na rynku krajowym. Nie obejmują 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, MF i NBP.
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W analizowanym okresie znacznie zwiększyła się wielkość krajowego rynku obligacji 
skarbowych, który pozostawał dominującym segmentem krajowego rynku papierów dłużnych 
(tabela 1.1.7). W reakcji na nasilający się kryzys zadłużeniowy w niektórych krajach strefy euro 
zagraniczne instytucje finansowe przebudowywały swoje portfele papierów dłużnych, zwiększając 
w nich udział obligacji skarbowych Polski. Skłaniała ich do tego stabilna sytuacja finansów 
publicznych oraz optymistyczne oceny perspektyw rozwoju gospodarczego w Polsce. W efekcie 
podobnie jak przed rokiem podmioty zagraniczne istotnie zwiększyły swoje zaangażowanie  
na rynku tych instrumentów. Rynek nieskarbowych długoterminowych instrumentów dłużnych 
był nadal stosunkowo słabo rozwinięty, choć we wszystkich jego segmentach obserwowano 
wyraźny wzrost emisji. Zadłużenie z tytułu tych instrumentów znacznie zwiększyły przedsiębiorstwa  
i banki krajowe. Ponadto BGK przeprowadził kolejne emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu 
Drogowego.

W 2011  r. na krajowym rynku pieniężnym nastąpił spadek awersji do ryzyka kredytowego 
kontrahenta, odzwierciedlony m.in. w zmniejszeniu się marży na rynku niezabezpieczonych lokat 
międzybankowych. aktywność banków na tym rynku była jednak nieco mniejsza niż w 2010  r.,  
z kolei płynność rynków swapów walutowych i transakcji warunkowych wyraźnie się zwiększyła.

Wzrost obrotów odnotowano także na rynku kasowych i terminowych transakcji walutowych 
oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej (tabela 1.1.8).  
Podobnie jak w poprzednich latach większość transakcji wymiany złotego i operacji walutowymi 
pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi była zawierana na rynku offshore (bez udziału  
rezydentów). Na giełdowym rynku instrumentów pochodnych aktywność inwestorów nadal 
koncentrowała się w segmencie kontraktów terminowych na indeks WIG20.

1.2. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa na rynku finansowym w Polsce

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

1.2.1. Aktywa finansowe gospodarstw domowych

Wybór form oszczędzania dokonywany przez gospodarstwa domowe zależy od czynników  
o charakterze zarówno mikroekonomicznym (np. ich sytuacji finansowej), jak i makroekonomicznym 
(wynikających z sytuacji gospodarczej kraju). W zależności od siły oddziaływania poszczególnych 
czynników gospodarstwa domowe decydują o wielkości oszczędności (stopie oszczędzania) oraz 
wybierają określone produkty oszczędnościowe. 

Badania nastrojów społecznych prowadzone na polskim rynku5 wskazują, że na koniec 
2011 r. jedynie 30,4% respondentów deklarowało posiadanie oszczędności, a 14,9% dostrzegało 
możliwość ich zgromadzenia w ciągu najbliższego roku (spadek z 16,3% rok wcześniej). Wśród 
gospodarstw domowych posiadających oszczędności najwięcej respondentów dysponowało 
środkami nieprzekraczającymi sześciokrotności ich miesięcznych dochodów6. 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 1.2.1).

5 Badania nastrojów społecznych prowadzone przez firmę Ipsos.
6 J. Czapiński, t. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2011, Rada 

Monitoringu Społecznego, s. 77.
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aktywa finansowe gospodarstw domowych7 zwiększyły się w 2011  r. o 4,0% w stosunku  
do 2010 r. i na koniec grudnia wyniosły 991,5 mld zł. Stanowiło to 65,1% PKB, co oznacza spadek 
o 2,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim okresem (wykres 1.2.2). Po raz kolejny do wzrostu 
tych aktywów najbardziej przyczyniły się zmiany depozytów bankowych. W 2011  r. znacznie 
spadła wartość tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa UFK oraz 
akcji notowanych na GPW (Główny Rynek i NewConnect) i skarbowych papierów wartościowych  
w portfelu gospodarstw domowych. 

Wykres 1.2.1. Badania nastrojów społecznych dotyczące oszczędności oraz dynamika 
dochodów do dyspozycji w latach 2004−2011
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Uwaga: wielkości kwartalne są średnią arytmetyczną danych miesięcznych. Kwartalne wielkości dochodów do dyspozycji zostały zdeflowane 
kwartalnym wskaźnikiem CPI. Dynamika kwartalna liczona jest w porównaniu z tym samym kwartałem roku poprzedniego.

Źródło: opracowano na podstawie danych Ipsos i GUS.

Wykres 1.2.2. Aktywa finansowe gospodarstw domowych w latach 2004−2011
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Uwaga: ze względu na zmianę źródeł dane dla lat 2007–2010 mogą różnić się od danych prezentowanych w poprzednich edycjach 
opracowania. 

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS, KSKOK, UKNF, analizy Online i NBP.

7 W niniejszej analizie aktywa finansowe gospodarstw domowych obejmują następujące pozycje: depozyty gromadzone 
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, gotówka  
w obiegu pozostająca poza kasami banków oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe.
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Główną pozycją aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostawały depozyty 
bankowe (wykres 1.2.3). Ich wartość wzrosła z 413,1 mld zł na koniec 2010 r. do 467,8 mld zł 
na koniec 2011 r. Lokowaniu oszczędności w postaci depozytów bankowych sprzyjały: ich rosnące 
średnie oprocentowanie (średnie oprocentowanie nowo składanych depozytów złotowych wzrosło 
z 3,6% w grudniu 2010 r. do 4,7% w grudniu 2011 r.) oraz spadek cen akcji i tytułów uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych w II połowie roku. Największe przyrosty depozytów odnotowano  
w IV kwartale. Wpłynęło na to m.in. oczekiwane wejście w życie nowelizacji przepisów ustawy 
Ordynacja podatkowa8, zgodnie z którą od 31 marca 2012  r. został wprowadzony nowy 
sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku. Celem tej nowelizacji było 
zlikwidowanie możliwości unikania opodatkowania dochodów z kapitału, w tym m.in. odsetek  
z lokat jednodniowych. Część gospodarstw domowych w ostatnich miesiącach 2011 r. zdecydowała 
się na złożenie tzw. lokat antypodatkowych, co znalazło odzwierciedlenie w zobowiązaniach 
banków z tytułu depozytów bieżących wobec tego sektora klientów. Wzrost wartości depozytów  
w grudniu miał ponadto charakter sezonowy i wiązał się z obserwowanymi zazwyczaj w tym okresie 
dodatkowymi wypłatami świadczeń w zakładach pracy (premie, nagrody roczne).

Wykres 1.2.3. Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w latach 2004−2011, 
wg stanu na koniec okresów
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Uwaga: ze względu na zmianę źródeł dane dla lat 2007–2010 mogą różnić się od danych prezentowanych w poprzednich edycjach 
opracowania. 

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS, KSKOK, UKNF, analizy Online i NBP.

Drugą istotną pozycją aktywów finansowych gospodarstw domowych były środki  
na rachunkach w otwartych funduszach emerytalnych. Mają one jednak inny charakter niż 
pozostałe formy lokowania, są bowiem obligatoryjne, co zapewnia stały ich dopływ. Ponadto 
nie ma możliwości wypłacenia zgromadzonego w OFE kapitału przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego. Na koniec 2011 r. wartość tych oszczędności wyniosła 224,7 mld zł (22,7% udziału 
w aktywach finansowych gospodarstw domowych), czyli wzrosły jedynie o 1,6% w porównaniu 
ze stanem na koniec 2010 r. (tabela 1.2.1). Było to najniższe tempo wzrostu aktywów netto OFE 
od początku funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego. Wpłynęły na to ujemne 
wyniki inwestycji funduszy, głównie na skutek spadków cen akcji notowanych na GPW, oraz zmiany 
w otoczeniu prawnym sektora funduszy emerytalnych. Od 1 maja 2011 r. do OFE odprowadzano 
2,3% podstawy wynagrodzenia, a nie jak poprzednio 7,3%. W rezultacie środki przekazane do OFE  
za pośrednictwem ZUS były o 31,8% mniejsze niż w poprzednim roku.

8  art. 63 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., nr 749, tekst jednolity). 
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Tabela 1.2.1. Struktura oraz dynamika (r/r) wybranych pozycji aktywów finansowych 
gospodarstw domowych w latach 2008–2011, według stanu na koniec okresów

2008 2009 2010 2011

Udział w aktywach gospodarstw domowych ogółem (w %)

Depozyty bankowe 45,6 45,4 43,3 47,2

Środki zgromadzone na rachunkach w OFE 18,7 20,9 23,2 22,7

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 6,9 7,3 7,9 6,3

Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie 9,2 8,0 7,8 7,0

Akcje notowane na GPW 3,8 4,9 5,4 3,9

Skarbowe papiery wartościowe 1,8 1,5 1,1 0,9

Nieskarbowe papiery wartościowe 0,4 0,3 0,3 0,4

Depozyty w SKOK-ach 1,2 1,3 1,4 1,4

Gotówka w obiegu (bez kas banków) 12,3 10,5 9,7 10,3

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

Aktywa finansowe ogółem -0,1 15,8 13,0 4,0

Depozyty bankowe 26,0 15,1 9,6 13,2

Środki zgromadzone na rachunkach w OFE -1,2 29,1 23,9 1,6

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych -53,3 22,5 20,8 -17,5

Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie 7,5 0,2 9,1 -5,7

Akcje notowane na GPW -54,1 48,1 22,6 -24,3

Skarbowe papiery wartościowe 26,3 -7,2 -19,5 -13,4

Nieskarbowe papiery wartościowe -8,6 -9,4 -17,2 45,8

Depozyty w SKOK-ach 28,3 26,0 20,2 7,4

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

Uwaga: ze względu na zmianę źródeł dane dla lat 2007–2009 mogą się różnić od danych prezentowanych w poprzednich edycjach 
opracowania. 

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS, KSKOK, UKNF, analizy Online i NBP.

Podobnie jak w poprzednich latach gotówka w obiegu (bez kas banków) była trzecią co  
do wartości pozycją aktywów finansowych gospodarstw domowych. Na koniec 2011 r. jej wartość 
wyniosła 101,9 mld zł.

Kolejną pozycję w tych aktywach stanowiły tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe 
ubezpieczeń na życie. Ich wartość w portfelu gospodarstw domowych zmniejszyła się z 74,1 mld zł  
na koniec 2010  r. do 69,9 mld zł na koniec 2011  r. Mniejsze zainteresowanie tą formą 
oszczędności prawdopodobnie wynikało z tego, że gospodarstwa domowe wolały lokować środki  
na wyżej oprocentowanych lokatach bankowych, w tym wspomnianych jednodniowych lokatach 
antypodatkowych, i wycofywały oszczędności z zakładów ubezpieczeń. Dodatkowo, ze względu 
na niskie marże sprzedaży większość zakładów ubezpieczeń ograniczała oferowanie ubezpieczeń 
antypodatkowych i ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych.

Na koniec roku wartość tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych posiadanych przez 
gospodarstwa domowe (bez tytułów kupionych przez zakłady ubezpieczeń w związku z zawarciem 
przez osoby fizyczne umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) 
wyniosła 62,3 mld zł. Oznacza to istotny spadek w porównaniu ze stanem na koniec 2010  r.  
(o 17,5%). Zmiana wartości tej części portfela lokat gospodarstw domowych była głównie wynikiem 
spadków cen na krajowym rynku akcji oraz wywołanej nimi znacznej przewagi umorzeń tytułów 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nad wpłatami nowych środków w II połowie 2011 r. Istotny 
odpływ środków z funduszy nastąpił w sierpniu (wykres 1.2.4), kiedy inwestorzy wycofali 2,6 mld 
zł w ujęciu netto – najwięcej od października 2008  r. Najwięcej środków w ciągu roku zostało 
wycofanych z funduszy akcyjnych oraz mieszanych. Gospodarstwa domowe nabywały natomiast 
głównie jednostki uczestnictwa funduszy pieniężnych oraz funduszy papierów dłużnych.
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W związku ze spadkami cen akcji na rynkach zorganizowanych zaangażowanie gospodarstw 
domowych na rynku akcji spółek notowanych na GPW istotnie się zmniejszyło (z 51,1 mld zł  
na koniec 2010 r. do 38,7 mld zł na koniec 2011 r.)9. 

Wykres 1.2.4. Saldo napływu środków do funduszy inwestycyjnych i zmiana wartości 
złotowych depozytów bankowych gospodarstw domowych w latach 2008−2011

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI

2008 2009 2010 2011 

mld zł

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych Zmiana wartości depozytów gospodarstw
 domowych (sektor bankowy)

Źródło: obliczono na podstawie danych analizy Online i NBP.

Wartość skarbowych papierów wartościowych w portfelu gospodarstw domowych po raz 
kolejny spadła i na koniec 2011  r. wyniosła 8,8 mld zł (na koniec 2010  r. 10,1 mld zł). Niskie 
oprocentowanie obligacji skarbowych przeznaczonych dla klientów detalicznych w porównaniu  
z oprocentowaniem depozytów bankowych powodowało, że gospodarstwa domowe wolały 
lokować oszczędności w bankach. 

Depozyty w SKOK-ach wzrosły z 13,0 mld zł na koniec 2010  r. do 14,0 mld zł na koniec 
2011 r. i nadal miały niewielki udział w strukturze aktywów finansowych gospodarstw domowych 
(1,4%). tempo wzrostu tych depozytów było najniższe w historii działalności SKOK-ów.

1.2.2. Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw

W 2011  r. poprawiła się kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw niefinansowych, głównie 
za sprawą powoli, ale wyraźnie zwiększającego się popytu wewnętrznego, a także popytu 
importowego partnerów handlowych Polski10. Przychody ogółem z działalności rosły szybciej  
(o 13% w ujęciu nominalnym) niż koszty (o 12,9%), co wpłynęło na poprawę wyniku finansowego 
brutto sektora przedsiębiorstw niefinansowych (o 16,2% w porównaniu z 2010  r.). Nieznacznie 
zwiększyła się również rentowność obrotu netto tych podmiotów.

Po dwóch kolejnych latach nominalnego spadku w 2011 r. odnotowano wzrost inwestycji 
w sektorze przedsiębiorstw – o 11,1% w porównaniu z 2010  r. W związku z niepewnością co 
do sytuacji ekonomicznej w strefie euro oraz jej wpływu na perspektywy rozwoju gospodarczego  
w Polsce aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw koncentrowała się na modernizacji już 
posiadanych maszyn i urządzeń i w mniejszym stopniu polegała na powiększaniu zasobów środków 
trwałych. Inwestycje były częściowo finansowane ze źródeł zewnętrznych, czemu w I połowie roku 
sprzyjały: łagodna polityka kredytowa banków, duży popyt na papiery wartościowe na krajowym 
rynku kapitałowym oraz wzrostowa tendencja cen akcji na GPW.

9 Bezpośrednie zaangażowanie gospodarstw domowych na krajowym rynku akcji jest znacznie mniejsze niż 
zaangażowanie pośrednie.

10 Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2011 r., NBP, kwiecień 2012.
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W I połowie 2011 r. banki złagodziły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, m.in.  
ze względu na poprawę własnej sytuacji kapitałowej oraz silną presję konkurencyjną11. W II połowie 
roku nastąpiło ich zaostrzenie (zwłaszcza wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw), co można 
wiązać ze wspomnianą sytuacją ekonomiczną w niektórych krajach strefy euro oraz pogorszeniem 
się perspektyw rozwoju gospodarczego w Polsce. Wartość nowo udzielonych kredytów bankowych 
dla przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r. wyniosła około 111 mld zł i była o prawie 6 mld zł 
wyższa niż w 2010 r.12 Zadłużenie przedsiębiorstw ogółem z tytułu kredytów było na koniec 2011 r. 
o 8,2% wyższe niż na koniec poprzedniego roku, przy czym najszybszy wzrost zobowiązań z tytułu 
kredytów odnotowały podmioty z sektora budowlanego (o 27%).

Ważnym pozabankowym zewnętrznym źródłem finansowania polskich przedsiębiorstw 
niefinansowych był leasing (wykres 1.2.5). Wartość aktywów oddanych w leasing w 2011  r. 
wyniosła 31,1 mld zł i była o 3,8 mld zł wyższa niż w poprzednim roku. Wzrost wartości nowo 
podpisanych umów leasingowych wynikał z większej aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw13 
oraz nakładów infrastrukturalnych związanych z przygotowaniami do mistrzostw Europy w piłce 
nożnej. Największe zainteresowanie leasingiem obserwowano pod koniec 2011 r., co można wiązać 
ze wspomnianym zaostrzaniem przez banki polityki kredytowej oraz pierwszą od I kwartału 2010 r. 
podwyżką marż kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie aktywów trwałych 
za pomocą leasingu jest istotne dla tego sektora, ponieważ wiele podmiotów o krótkiej historii 
kredytowej ma utrudniony dostęp do innych zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyt 
bądź emisja papierów dłużnych.

Wykres 1.2.5. Wybrane pozabankowe zewnętrzne źródła finansowania polskich  
przedsiębiorstw w latach 2008–2011
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Źródło: opracowano na podstawie danych KDPW, Fitch Polska i NBP.

Wartość nowych emisji akcji krajowych przedsiębiorstw niefinansowych, wprowadzonych 
do obrotu na rynkach organizowanych przez GPW (Główny Rynek GPW i NewConnect), wyniosła  
w 2011 r. 8,2 mld zł i była o 2,6 mld zł wyższa niż w poprzednim roku. Wzrost ten wiązał się z dobrą 
koniunkturą na rynku akcji w I połowie 2011 r. Skłoniła ona wiele spółek do debiutu na Głównym 
Rynku GPW lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect albo podwyższenia kapitału 
zakładowego za pośrednictwem emisji nowych akcji na rynkach zorganizowanych. W 2011  r. 
na Głównym Rynku GPW i NewConnect łącznie zadebiutowało 210 krajowych przedsiębiorstw, 
z czego ponad 80% wprowadziło swoje akcje do obrotu w alternatywnym systemie 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 i opłaty za notowanie 
walorów.

11 Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, III kwartał 2011, NBP, 
Warszawa 2011.

12 Dane obejmują grupę banków, których udział w aktywach sektora bankowego stanowi 72,1%. 
13 Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
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Wartość środków pozyskanych przez przedsiębiorstwa w wyniku emisji długoterminowych 
obligacji przeprowadzonych na krajowym rynku finansowym wyniosła w 2011 r. 10,9 mld zł i była 
o 3,1 mld zł wyższa niż w 2010 r. Zainteresowanie tym źródłem finansowania wykazywały przede 
wszystkim duże spółki z branży energetycznej oraz budowlanej, przy czym emisje zaledwie kilku 
takich podmiotów stanowiły ponad 50% wartości środków pozyskanych w ten sposób w 2011 r. 
Popyt na te papiery zgłaszany m.in. przez fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne ułatwiał 
przedsiębiorstwom plasowanie emisji. Inwestorzy instytucjonalni byli głównie zainteresowani 
obligacjami emitowanymi przez duże spółki o stabilnej sytuacji finansowej. Zakup obligacji 
przedsiębiorstw umożliwiał im osiągnięcie wyższych stóp zwrotu niż z inwestycji w obligacje 
skarbowe. Ponadto uruchomiona w II połowie 2009 r. platforma obrotu instrumentami dłużnymi 
Catalyst ułatwiała przedsiębiorstwom dostęp do finansowania za pomocą emisji obligacji. Kupując 
obligacje notowane na platformie Catalyst, inwestorzy akceptowali nieco niższe marże ze względu 
na mniejsze ryzyko płynności tych instrumentów w porównaniu z obligacjami znajdującymi  
się w obrocie na rynku OtC. Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw wprowadzonych do obrotu  
na platformie Catalyst w 2011 r. wyniosła 4,3 mld zł, co oznacza wzrost o 2,0 mld zł w porównaniu 
z poprzednim rokiem. 

Emisje obligacji na rynkach zagranicznych miały niewielki udział w strukturze zewnętrznego 
finansowania krajowych przedsiębiorstw. Wynikało to z m.in. z tego, że zaburzenia na rynku 
obligacji skarbowych niektórych krajów strefy euro w II połowie 2011  r., ograniczyły skłonność 
inwestorów do podejmowania ryzyka.
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Rozwój systemu finansowego zależy nie tylko od warunków ekonomicznych, ale także od 
regulacji dotyczących instytucji i rynków finansowych. W niniejszym rozdziale oprócz najważniejszych 
zmian w tych regulacjach wprowadzonych w prawie krajowym w 2011  r. zaprezentowano 
również zmiany w prawie europejskim. Działania podejmowane w UE, mające na celu stworzenie 
jednolitego europejskiego rynku finansowego i zapewnienie stabilności jego funkcjonowania, 
wytyczają bowiem główne kierunki przyszłych zmian regulacji dotyczących systemu finansowego 
w Polsce. Wiele zmian w polskim prawie wynika z wejścia w życie rozporządzeń Rady i Parlamentu 
Europejskiego lub Komisji Europejskiej oraz wykonywania dyrektyw UE. 

2.1. Zmiany regulacji systemu finansowego w Polsce

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w 2011 r. w krajowych przepisach prawnych, 
mających wpływ na cały sektor usług finansowych, należy zaliczyć: 

− przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom 
finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji instytucji finansowych1, 

− drugą nowelizację ustawy o rekapitalizacji instytucji finansowych2,

− nowelizację Prawa upadłościowego i naprawczego3,

− przyjęcie ustawy o kredycie konsumenckim4,

− przyjęcie ustawy o usługach płatniczych5, 

− przyjęcie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców6 
(w odniesieniu do tzw. leasingu konsumenckiego),

− nowelizację ustawy o obligacjach7.

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

1 Ustawa z dnia 1 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym 
oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2011 r., nr 38, poz. 196). Przepisy weszły w życie 
23 lutego 2011 r.

2 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym 
(Dz.U. z 2011 r., nr 186, poz. 1101). Przepisy weszły w życie 21 września 2011 r.

3 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2011 r., nr 138, poz. 
810). Przepisy weszły w życie 20 lipca 2011 r.

4 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r., nr 126, poz. 715 z późn. zm.). Przepisy 
weszły w życie 18 grudnia 2011 r.

5 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.). Przepisy 
weszły w życie 24 października 2011 r.

6 Ustawa z dnia 25 marca 2011  r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.  
z 2011 r., nr 106, poz. 622 z późn. zm.). Przepisy dotyczące leasingu konsumenckiego weszły w życie 1 lipca 2011 r.

7 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach (Dz.U. z 2011 r., nr 129, poz. 731). Przepisy weszły 
w życie 6 lipca 2011 r.
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− wdrożenie przepisów dyrektyw CRD II8 oraz CRD III9 w odniesieniu do banków w wyniku 
nowelizacji ustawy Prawo bankowe10 oraz wydanie przepisów wykonawczych w postaci 
uchwał KNF,

− trzy inne nowelizacje ustawy Prawo bankowe11,

− nowelizacja ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego12,

− nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania13,

− przyjęcie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego14,

− przyjęcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej15 
(w odniesieniu do sektora bankowego),

− przyjęcie rekomendacji KNF dotyczących m.in. systemu kontroli wewnętrznej w bankach 
oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

Przepisy dyrektyw CRD II oraz CRD III zostały wdrożone także w regulacjach dotyczących 
funkcjonowania domów maklerskich – znowelizowano ustawę o obrocie instrumentami finansowymi 
z kwietnia 2011 r. oraz wydano przepisy wykonawcze w postaci rozporządzeń Ministra Finansów. 
Druga nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z września 2011 r. miała na celu 
wprowadzenie do krajowego porządku prawnego konstrukcji rachunków zbiorczych16. W 2011 r. 
dokonano także kilku istotnych zmian w regulacjach dotyczących działalności innych niebankowych 
instytucji finansowych. Wśród nich należy wymienić:

− nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych 
ustaw17,

− przyjęcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu 
ubezpieczeń społecznych18 oraz aktów wykonawczych do ustawy o organizacji  
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych19, 

8 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).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/76/WE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw  
nr 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji 
oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz. Urz. UE L329 z 2010 r., s. 3).

10 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2011 r., nr 131, poz. 763). Przepisy weszły w życie 12 lipca 
2011 r.

11 Ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2011 r., nr 134, poz. 781), ustawa z dnia 29 
lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 165, poz. 984) oraz 
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U.  
z 2011 r., nr 201, poz. 1181).

12 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2011 r., nr 28, poz. 143). Przepisy weszły w życie 23 lutego 2011 r.

13 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 168, poz. 1006). Przepisy weszły w życie 31 sierpnia 2011 r.

14 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 
z 2011 r., nr 232, poz. 1377). Przepisy weszły w życie 29 kwietnia 2012 r. 

15 Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.  
z 2011 r., nr 291, poz. 1707). Przepisy weszły w życie 31 marca 2012 r.

16 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 234, poz. 1391). Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2012 r.

17 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 205, 
poz. 1210). Przepisy weszły w życie 11 lutego 2012 r.

18 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U. z 2011 r., nr 75, poz. 398). Przepisy weszły w życie 1 maja 2011 r.

19 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997  r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U.  
z 2010 r., nr 34, poz. 189 z późn. zm.).
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− przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych20,

− nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych21.

2.1.1. Regulacje mające wpływ na cały sektor usług finansowych

Nowelizacja ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom 
finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji instytucji finansowych 

Wprowadzone w lutym 2011 r. zmiany w ustawie o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia 
instytucjom finansowym przedłużyły bezterminowo możliwość udzielenia pomocy przez Skarb 
Państwa instytucjom finansowym mającym problemy z płynnością finansową. Przed nowelizacją 
ustawy pomoc w formie gwarancji Skarbu Państwa, pożyczek skarbowych papierów wartościowych 
oraz sprzedaży skarbowych papierów wartościowych (z  odroczonym terminem płatności,  
z rozłożeniem płatności na raty lub w drodze oferty kierowanej do określonej instytucji finansowej) 
mogła być udzielona tylko do 31 grudnia 2010 r. 

Po zmianie przepisów warunkiem udzielenia wsparcia instytucjom finansowym przez 
Skarb Państwa jest uzyskanie pozytywnej decyzji KE o zgodności pomocy publicznej z zasadami 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w ustawie o rekapitalizacji 
instytucji finansowych. Dokapitalizowanie oraz przejęcie instytucji finansowej przez Skarb Państwa 
również będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej decyzji KE o zgodności pomocy publicznej  
z zasadami funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Nowelizacja ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom 
finansowym 

Rozwiązania wprowadzone we wrześniu 2011 r. rozszerzyły katalog instytucji finansowych 
uprawnionych do otrzymania pomocy od Skarbu Państwa o spółdzielcze kasy oszczędnościowo- 
-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Ponadto nowe przepisy 
nałożyły na Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) obowiązek kontrolowania, czy instytucja finansowa 
postępuje zgodnie z określonymi w umowie warunkami udzielania pomocy przez Skarb Państwa. 
Według nowych przepisów (art. 15 ust. 5 pkt 6a) zasady przeprowadzania takiej kontroli powinny 
być określone w umowie o udzielenie wsparcia.

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze 

Zmiany w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, które weszły w życie 20 lipca 2011 r., 
miały na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących skuteczności tzw. klauzul 
kompensacyjnych, umożliwiających w razie ogłoszenia upadłości kontrahenta rozwiązanie umowy 
ramowej i kompensację niewymagalnych zobowiązań. Do czasu tej nowelizacji uczestnicy rynku 
nie mieli pewności, czy po upadłości kontrahenta będzie im przysługiwało prawo własności 
instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie transakcji zawieranych na podstawie 
umowy ramowej oraz czy syndyk może dokonywać selekcję transakcji finansowych objętych tą 
umową. W rozdziale 2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze dodano przepis, zgodnie z którym 
ogłoszenie upadłości nie będzie naruszało uprawnień wynikających z klauzuli kompensacyjnej 
zamieszczonej w umowie ramowej. Ponadto do katalogu transakcji, w stosunku do których jest 
możliwe kompensowanie wzajemnych należności w razie upadłości kontrahenta, dodano pożyczki 
papierów wartościowych.

Kolejną ważną zmianą wprowadzoną przez omawianą nowelizację było zrównanie praw 
wierzyciela, na rzecz którego ustanowiono zastaw finansowy, z prawami zastawnika zastawu 
rejestrowego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego 
zastawcy. Nowe przepisy umożliwiają zaspokojenie zastawnika zastawu finansowego przez 

20 Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.  
z 2011 r., nr 187, poz. 1111). Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2012 r.

21 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 234, poz. 1389). Przepisy weszły w życie 4 grudnia 2011 r.
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przejęcie przedmiotu zastawu na własność. Dotychczas takie uprawnienie przysługiwało jedynie 
zastawnikowi zastawu rejestrowego.

W zmienionej ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze uwzględniono także przepisy mające na 
celu prawidłowe wprowadzenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy w sprawie ustanawiania 
zabezpieczeń finansowych22. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ustanowienie zabezpieczenia  
w formie przeniesienia własności papierów wartościowych będzie skuteczne wobec masy upadłości 
nawet bez zachowania formy pisemnej z datą pewną23. 

Ustawa o kredycie konsumenckim

Omawiana ustawa weszła w życie 18 grudnia 2011  r. i uchyliła poprzednią ustawę24 
dotyczącą tej problematyki. Konieczność przyjęcia nowych przepisów w zakresie ochrony 
kredytobiorcy wynikała z dostosowania polskiego prawa do wymogów dyrektywy w sprawie umów 
o kredyt konsumencki25. Ten akt prawny UE zwiększył obowiązki informacyjne kredytodawców 
wobec kredytobiorców oraz ujednolicił je zgodnie z zasadą maksymalnej harmonizacji26.  
W związku z tym w nowej ustawie szczegółowo określono obowiązki informacyjne kredytodawców 
i pośredników kredytowych27, które będą musiały być spełnione jeszcze przed zawarciem umowy. 
W celu umożliwienia konsumentowi porównania wszelkich dostępnych ofert i wybrania tej, która 
jest dla niego najkorzystniejsza, wprowadzono obowiązek przekazywania informacji na formularzu 
informacyjnym. Wzór tego formularza jest ujednolicony we wszystkich państwach członkowskich  
i przewiduje prezentowanie informacji m.in. o rodzaju kredytu, czasie obowiązywania umowy, stopie 
oprocentowania kredytu oraz warunkach jej zmiany z podaniem indeksu lub stawki referencyjnej, 
terminach i sposobach wypłaty kredytu, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania kredytu oraz 
całkowitej kwocie kredytu do spłacenia przez konsumenta. Ponadto kredytodawcy oraz pośrednicy 
kredytowi będą zobowiązani do wyjaśniania klientom informacji przekazanych przed zawarciem 
umowy o kredyt konsumencki oraz poszczególnych postanowień tej umowy. Takie rozwiązanie 
ma na celu ułatwienie konsumentowi samodzielnej oceny, czy proponowana umowa o kredyt jest 
dostosowana do jego potrzeb i sytuacji finansowej.

Ustawa o kredycie konsumenckim wprowadzająca postanowienia dyrektywy uregulowała 
także przekazywanie informacji w reklamach kredytu konsumenckiego. Poza rzeczywistą roczną 
stopą oprocentowania w reklamach tych produktów finansowych będzie musiała być podawana, 
na podstawie reprezentatywnego przykładu28, stopa oprocentowania kredytu, z wyodrębnieniem 
opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu.

Przyjęta ustawa nałożyła na pośredników kredytowych obowiązek informowania klientów 
o tym, z jakimi kredytodawcami współpracują i czy otrzymują od nich wynagrodzenie, oraz 

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/47/WE z dnia 6 czerwca 2002  r. w sprawie ustanawiania 
zabezpieczeń finansowych (Dz. Urz. UE L168 z 2002 r., s. 43).

23 Przepis art. 81 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 
stanowi, że jeżeli ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego poświadczenia 
daty, poświadczenie takie jest skuteczne także względem osób nieuczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej 
(data pewna).

24 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2001 r., nr 100, poz. 1081 z późn. zm.).
25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca 

dyrektywę Rady nr 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L133 z 2008 r., s. 66).
26 Szerzej na ten temat w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008  r., Warszawa 2010, NBP, s. 48-49.
27 Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim przez pojęcie kredytodawca należy 

rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, który w zakresie 
swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu. 
Na podstawie art 431 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 1, poz. 93 z późn. 
zm.) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą lub zawodową. Z kolei przez pośrednika kredytowego, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim należy rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny, innego niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej 
lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności 
faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt.

28 Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim reprezentatywny przykład określa warunki 
kredytu konsumenckiego, na jakich kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie 
trzecie umów danego rodzaju w konsekwencji reklamy, przy uwzględnieniu średniego okresu kredytowania, całkowitej 
kwoty kredytu oraz częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju. 
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przedstawienia, w jakim zakresie mają prawo dokonywać czynności faktyczne i prawne. Ponadto 
zobowiązano ich, aby przed zawarciem umowy o kredyt informowali o ewentualnych opłatach 
pobieranych od konsumenta, które będą uwzględnione w obliczanej przez kredytodawcę rocznej 
stopie oprocentowania.

Pozostałe zmiany wprowadzone w omawianej ustawie wynikające z dostosowania polskiego 
prawa do regulacji UE dotyczyły: 

− podwyższenia górnego limitu kwoty kredytu, pozwalającego uznać go za kredyt 
konsumencki: z 80 000 zł do 255 550 zł,

− wydłużenia terminu odstąpienia przez konsumenta od umowy bez podania przyczyn: z 10 
do 14 dni kalendarzowych,

− uprawnienia kredytodawcy do otrzymania od konsumenta rekompensaty z tytułu 
przedterminowej spłaty kredytu,

− nałożenia na kredytodawców obowiązku badania zdolności kredytowej konsumentów.

W krajowym porządku prawnym wprowadzono również przepisy, które nie wynikały  
z wykonania wspomnianej dyrektywy29. Najistotniejsze z nich dotyczyły nałożenia obowiązków 
informacyjnych na kredytodawców i pośredników kredytowych przy udzielaniu kredytów 
zabezpieczonych hipoteką. Ponadto zakresem przedmiotowym ustawy objęto kredyty o kwotach 
niższych od równowartości 200 euro. Przyjęte rozwiązania mają zastosowanie także do kredytów 
konsumenckich udzielanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 

Ponadto w nowej ustawie o kredycie konsumenckim zrezygnowano z górnej, nieprzekraczalnej 
granicy kosztów udzielenia kredytu konsumenckiego. Zgodnie z art. 7a poprzedniej ustawy łączna 
kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt nie 
mogła przekroczyć 5% kwoty udzielanego kredytu. 

Ustawa o usługach płatniczych

Dnia 24 października 2011 r. weszła w życie ustawa o usługach płatniczych, która wprowadziła 
do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach 
rynku wewnętrznego30. W przyjętej ustawie kompleksowo uregulowano zasady prowadzenia 
działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych. Wcześniej ich świadczenie odbywało się  
na zasadzie wolności gospodarczej i nie było objęte reglamentacją i nadzorem ze strony organów 
państwa. Stworzono również katalog usług płatniczych. Znalazły się w nim m.in.: przyjmowanie 
wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku płatniczego, świadczenie usługi 
polecenia zapłaty, polecenia przelewu, dokonywanie przekazów pieniężnych oraz wykonywanie 
transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej, a także wydawanie instrumentów płatniczych.

Omawiany akt prawny wprowadził zamknięty katalog dostawców usług płatniczych. Obejmuje 
on dotychczas istniejące podmioty (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje 
pieniądza elektronicznego) oraz nowe podmioty: instytucje płatnicze (krajowe instytucje płatnicze  
i unijne instytucje płatnicze) oraz biura usług płatniczych. Krajowe instytucje mogą świadczyć usługi 
płatnicze w pełnym, wspomnianym powyżej zakresie. Zgodnie z nowymi przepisami podejmowanie 
działalności przez krajowe instytucje płatnicze wymaga uzyskania zezwolenia KNF, która będzie 
sprawowała nadzór nad tymi podmiotami. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest wniesienie kapitału 
założycielskiego. Jego wysokość zależy od zakresu usług, które dana instytucja płatnicza zamierza 
świadczyć. Ponadto instytucje te będą musiały posiadać środki finansowe przeznaczone na fundusze 
własne w wymaganej wysokości, a także wdrożyć właściwe rozwiązania organizacyjne, zapewniające 
ostrożne i stabilne prowadzenie działalności oraz służące ochronie środków pieniężnych klientów. 

29 Zgodnie z pkt 10 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/48/WE w sprawie umów  
o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady nr 87/102/EWG dopuszczalne jest stosowanie przez państwa 
członkowskie przepisów dyrektywy w dziedzinach, które nie są objęte zakresem jej zastosowania.

30 Dyrektywa nr 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych  
w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy nr 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE  
i uchylająca dyrektywę nr 97/5/WE (Dz. Urz. UE L319 z 2007 r., s. 1).
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Określono także zasady podejmowania i prowadzenia działalności przez krajowe instytucje płatnicze 
na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego31. Zgodnie  
z zasadą jednolitego paszportu europejskiego instytucje te mogą świadczyć usługi w innych krajach 
należących do tego obszaru bezpośrednio (usługi transgraniczne) lub za pośrednictwem oddziału.

W odniesieniu do biur usług płatniczych wprowadzono ograniczenia w zakresie świadczenia 
usług, a także rozmiarów oraz miejsca prowadzenia działalności. Nowe przepisy umożliwiają 
biurom płatniczym świadczenie tylko usług przekazów pieniężnych. Podmioty te mogą prowadzić 
działalność wyłącznie na terytorium Polski, po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez 
KNF. Kolejnym ograniczeniem jest określenie w ustawie górnej granicy wielkości obrotów biur usług 
płatniczych (art. 118 ust. 3). Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami średnia całkowita kwota transakcji 
płatniczych z poprzednich dwunastu miesięcy nie może przekroczyć równowartości w złotych 
500 tys. euro miesięcznie. W przypadku gdy biuro usług płatniczych przekroczy wspomniany 
limit, informuje o tym KNF oraz dostosowuje odpowiednio rozmiary prowadzonej działalności do 
wartości progowej bądź składa wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług jako krajowa 
instytucja płatnicza.

Ze względu na wspomniane ograniczenia biura usług płatniczych nie muszą mieć 
odpowiednich funduszy własnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności i rodzaju 
oferowanych usług płatniczych. W celu zapewnienia ochrony środków pieniężnych otrzymanych 
od klientów w ustawie wprowadzono obowiązek zawarcia przez biuro usług płatniczych umowy 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia. Zgodnie z przyjętymi 
rozwiązaniami wspomniane umowy powinny przewidywać wypłatę przez gwaranta środków 
pieniężnych lub spełnienie przez ubezpieczyciela świadczenia odszkodowawczego, jeśli biuro 
usług płatniczych nie będzie mogło wywiązać się ze zobowiązań wynikających z zawartych umów  
o świadczenie usług płatniczych. 

Istotną zmianą wprowadzoną w nowej ustawie jest skrócenie terminu realizacji transakcji 
płatniczych. Zgodnie z przyjętymi przepisami nie może ona trwać dłużej niż jeden dzień roboczy. 
Inne ważne rozwiązania dotyczą m.in. uregulowania obowiązków informacyjnych dostawców 
usług płatniczych, outsourcingu usług płatniczych oraz wymogów wobec agentów, z którymi 
współpracują dostawcy usług płatniczych.

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Ustawa ta wprowadziła zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych32 
oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych33, dotyczące opodatkowania tzw. 
leasingu konsumenckiego. Z rozwiązań tych mogłyby skorzystać np. osoby reprezentujące wolne 
zawody, które nie mają własnej firmy, lecz pracują na postawie umów zlecenia, o dzieło lub na 
kontraktach. Dotychczas oferty leasingu rzadko były kierowane do osób fizycznych ze względu 
na niejasne przepisy podatkowe. Rozwiązania wprowadzone w ustawach podatkowych34 uznały 
za leasing operacyjny także umowy leasingu zawarte z osobami fizycznymi nieprowadzącymi 
działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi przepisami finansujący (leasingodawca) nie może 
jednak dokonywać odpisów amortyzacyjnych i uznać tych odpisów za koszt podatkowy.

Nowelizacja ustawy o obligacjach 

Dnia 6 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o obligacjach. Główną zmianą 
wprowadzoną w omawianym akcie prawnym było umożliwienie emisji obligacji spółdzielczym kasom 
oszczędnościowo-kredytowym oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. 
Ponadto rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do emisji obligacji przychodowych o BGK 
i Krajowy Fundusz Kapitałowy SA. 

31 Oprócz państw członkowskich UE do Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy Islandia, Norwegia i Lichtenstein. 
32 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 51,  

poz. 307 z późn. zm.). 
33 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U z 2011 r., nr 74,  

poz. 397 z późn. zm.). 
34 Art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych.
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2.1.2. Regulacje dotyczące sektora bankowego

Zmiany w ustawie Prawo bankowe i nowe przepisy wykonawcze wdrażające 
dyrektywy CRD II i CRD III 

W 2011  r. do polskiego prawa zostały wprowadzone postanowienia dyrektyw CRD  II 
oraz CRD  III. W odniesieniu do banków zostały one wdrożone w ustawie Prawo bankowe oraz 
w uchwałach KNF wydanych na podstawie tej ustawy. Nowelizacja ustawy Prawo bankowe z 28 
kwietnia 2011  r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie nadzorczych norm koncentracji ryzyka. 
Zgodnie z nowymi przepisami banki obowiązuje jeden limit zaangażowania kredytowego (25% 
funduszy własnych banku) względem pojedynczego podmiotu lub podmiotów powiązanych ze 
sobą kapitałowo bądź organizacyjnie35, niezależnie od tego, czy między tymi podmiotami a bankiem 
występuje stosunek zależności czy nie. Wcześniej banki stosowały odrębne limity dopuszczalnego 
zaangażowania kredytowego dla klientów powiązanych z bankiem stosunkiem zależności (20%) 
oraz dla pozostałych podmiotów (25%). Ponadto zgodnie z nowymi przepisami ekspozycja wobec 
innego banku36 albo grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, w której skład 
wchodzi bank, nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku lub 150 mln euro, w zależności 
od tego, która z tych kwot będzie większa. W przyjętej ustawie zrezygnowano z obowiązku 
wyliczania i stosowania przez banki tzw. limitów dużych zaangażowań. Takie rozwiązanie wynika 
z uchylenia przepisu art. 111 ust. 3 dyrektywy 2006/48, określającego, że łączna suma wszystkich 
dużych zaangażowań instytucji kredytowej nie może przewyższać 800% jej funduszy własnych. 

Pozostałe zmiany w tej ustawie dotyczyły:

− nałożenia na banki obowiązku ogłaszania zasad ustalania wynagrodzeń osób zajmujących 
stanowiska kierownicze w banku,

− upoważnienia KNF do określenia w drodze uchwały zasad ustalania polityki zmiennych 
składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku,

− przyznania uprawnienia KNF do obniżenia zmiennych składników wynagrodzenia osobom 
zajmującym stanowiska kierownicze w banku w sytuacji nienależytej realizacji przez bank 
programu naprawczego, 

− zmiany wysokości kar pieniężnych nakładanych na banki w ramach nadzoru sprawowanego 
przez KNF,

− określenia zasad współpracy pomiędzy KNF a nadzorcami z państw członkowskich UE  
w ramach sprawowania nadzoru skonsolidowanego,

− wyłączenia spod ochrony tajemnicy zawodowej37 informacji udzielanych bankowi 
centralnemu będącemu członkiem ESBC oraz nadzorcom z państw członkowskich UE  
w przypadku wystąpienia zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego oraz 
wykonywania międzynarodowych zobowiązań Polski,

35 Zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 65 
z późn. zm.) przez pojęcie podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie należy rozumieć co najmniej dwa 
podmioty, z których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczny wpływ na pozostałe lub których 
działalność stanowi dla banku jedno ryzyko ze względu na to, że problemy finansowe jednego z nich, zwłaszcza 
trudności z pozyskiwaniem źródeł finansowania lub spłatą zobowiązań, mogą przyczynić się do pogorszenia zdolności 
do pozyskiwania źródeł finansowania lub spłaty zobowiązań przez którykolwiek z pozostałych.

36 Na potrzeby wyliczania limitów koncentracji zgodnie z § 1 pkt 12 uchwały nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego 
z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu 
przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań (Dz. Urz. KNF z 2011 r., nr 9, poz. 34) 
przez pojęcie bank należy rozumieć bank krajowy, instytucję kredytową lub bank zagraniczny. 

37 Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. 
zm.) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, jego zastępcy, członkowie Komisji Nadzoru Finansowego, 
pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i osoby zatrudnione w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego na 
podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze są obowiązani do zachowania 
tajemnicy zawodowej. Tajemnicę zawodową stanowią wszystkie informacje uzyskane lub wytworzone w związku ze 
sprawowaniem nadzoru bankowego, jeśli ich udzielenie, ujawnienie lub potwierdzenie mogłoby naruszyć chroniony 
prawem interes podmiotów, których te informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą, lub utrudnić sprawowanie 
nadzoru bankowego.
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− nałożenia na banki obowiązku przekazywania informacji objętych tajemnicą bankową  
na żądanie nadzorcy z państwa członkowskiego UE sprawującego nadzór skonsolidowany 
nad tym bankiem.

Konsekwencją wspomnianych zmian ustawowych było wydanie trzech nowych uchwał KNF, 
dotyczących m.in. koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań, zasad ustalania polityki 
zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku oraz 
pomniejszeń funduszy podstawowych i uzupełniających.

Uchwała nr 208/2011 KNF z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i 
warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji 
zaangażowań i limitu dużych zaangażowań38 

Uchwała ta weszła w życie 14 października 2011 r i zastąpiła poprzednią regulację dotyczącą 
tej problematyki39. W omawianym akcie prawnym określono szczegółowe warunki, jakie muszą 
być spełnione przez zaangażowania nieobjęte limitem koncentracji. Wprowadzone rozwiązania 
umożliwiają bankom stosującym zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym 
wykorzystywanie instrumentów ograniczania ryzyka kredytowego przy obliczaniu wartości 
ekspozycji kredytowych. Pozostałe zmiany wprowadzone w nowej uchwale dotyczyły:

− nieobjęcia limitem koncentracji zaangażowań krótkoterminowych związanych z transferem 
środków pieniężnych,

− nieobjęcia limitem koncentracji zaangażowań, które zgodnie z dyrektywą CRD II 
zostały pozostawione do oceny nadzorcy krajowego, tj. zaangażowań wobec banków 
działających na zasadach niekonkurencyjnych, udzielających pożyczek w ramach 
państwowych programów społeczno-gospodarczych i samorządowych programów 
rozwoju regionalnego, oraz zaangażowań stanowiących prawnie wymagane gwarancje 
stosowane przy wypłacie kredytów zabezpieczonych hipotecznie, finansowanych środkami 
z emisji obligacji hipotecznych przed ostatecznym wpisem hipoteki w księdze wieczystej.

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem 
i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki 
kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania 
kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń 
osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku40 

Uchwała ta weszła w życie 31 grudnia 2011 r. i uchyliła postanowienia uchwały KNF z 17 
grudnia 2008  r.41 Nowym zagadnieniem uwzględnionym w tej regulacji są zmienne składniki 
wynagrodzeń w bankach. Określono w niej zasady, jakimi powinna kierować się rada nadzorcza 
przy tworzeniu regulacji wewnętrznych dotyczących polityki wynagrodzeń. Wprowadzenie tych 
przepisów ma na celu ograniczenie skłonności osób zajmujących kierownicze stanowiska do  

38 Uchwała nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011  r. w sprawie szczegółowych zasad 
i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu 
dużych zaangażowań (Dz. Urz. KNF z 2011 r., nr 9, poz. 34). Przepisy weszły w życie 14 października 2011 r.

39 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008  r. w sprawie szczegółowych zasad  
i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych 
zaangażowań, określenia zaangażowań, wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitów koncentracji 
zaangażowań i dużych zaangażowań oraz warunków, jakie muszą one spełniać, określenia zaangażowań, wobec 
których wymagane jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na niestosowanie przepisów dotyczących 
limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków  
w holdingach, w obliczaniu limitów koncentracji zaangażowań (Dz. Urz. KNF z 2008 r., nr 8, poz. 36).

40 Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków 
szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania 
kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących 
stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF z 2011 r., nr 11, poz. 42).

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



2

Regulacje systemu finansowego

ROZWÓJ systemu finansOWegO W pOlsce W 2011 R. 29

podejmowania nadmiernego ryzyka. Wspomnianej polityce wynagrodzeń podlegają członkowie 
zarządu oraz inne osoby wymienione w § 28 ust. 1 pkt 2–7 uchwały42, pod warunkiem że podejmują 
decyzje wpływające na profil ryzyka banku. 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami zmienne składniki wynagrodzenia mają być związane 
z oceną długoterminowych wyników danej osoby oraz efektów jej pracy w relacji do wyników 
osiąganych przez cały bank. W uchwale wprowadzono wymóg, aby co najmniej 50% zmiennych 
składników wynagrodzenia stanowiły m.in. akcje lub odpowiadające im tytuły własności,  
w zależności od formy prawnej banku. Dodatkowo wypłata znacznej części zmiennego składnika 
wynagrodzenia (co najmniej 40% tego wynagrodzenia, a w przypadku szczególnie dużych kwot 
60%) powinna być rozłożona na okres nie krótszy niż trzy do pięciu lat.

W ramach wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem w banku w uchwale wprowadzono 
przepis, zgodnie z którym banki muszą uwzględnić ryzyko utraty reputacji w procedurach 
zarządzania ryzykiem wynikającym z transakcji sekurytyzacji. Wspomniany obowiązek dotyczy 
wszystkich kategorii banków uczestniczących w procesie sekurytyzacji (banku inwestora, banku 
inicjującego i banku sponsorującego).

Uchwała w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu 
i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu 
banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich 
zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, 
ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku 
oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu 
funduszy własnych43 

Omawiana uchwała weszła w życie 31 grudnia 2011 r. i zastąpiła poprzednie regulacje w tym 
zakresie44. W porównaniu z poprzednio obowiązującymi rozwiązaniami rozszerzono listę pozycji 
pomniejszających fundusze podstawowe. Zgodnie z nowymi przepisami banki muszą uwzględniać 
w pomniejszeniach funduszy podstawowych: ujemne kwoty z tytułu korekt aktualizujących wartość 
wyceny aktywów, kwoty ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych w portfelu handlowym, którym 
zostałaby przypisana waga ryzyka wynosząca 1 250%, gdyby znajdowały się w portfelu bankowym 
tej samej instytucji kredytowej, a także zaangażowania kapitałowe w zakładach reasekuracji.

42 Są to osoby podległe bezpośrednio członkowi zarządu bez względu na podstawę ich zatrudnienia, dyrektorzy 
oddziałów i ich zastępcy, główni księgowi, osoby odpowiedzialne za funkcje kontrolne w banku (kierownicy komórek 
audytu wewnętrznego, compliance oraz komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i sprawy 
kadrowe). W uchwale do osób zajmujących kierownicze stanowiska zalicza się osoby, których działania istotnie wpływają 
na aktywa i zobowiązania banku i które mają bezpośredni wpływ na zawieranie oraz zmianę przez bank umów 
i ich warunków, a także wszystkie osoby, których wynagrodzenie całkowite jest porównywalne z wynagrodzeniem 
członków zarządu i wskazanych wyżej osób.

43 Uchwałę nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy 
podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji 
bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy 
uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania 
o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach  
w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF z 2011 r., nr 13, poz. 49). Przepisy weszły w życie 31 grudnia 2011 r.

44 Uchwała nr 381/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy 
podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji 
bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy 
uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie 
funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu 
funduszy własnych (Dz. Urz. KNF z 2008 r., nr 8, poz. 35) oraz uchwała nr 367/2010 Komisji Nadzoru Finansowego  
z dnia 12 października 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 381/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 
r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie 
funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, 
zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, 
ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu 
uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF z 2010 r., nr 8, poz. 36).
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Nowelizacja innych uchwał KNF 

Ponadto w 2011 r. KNF znowelizowała kilka innych uchwał, dotyczących m.in. wyznaczania 
wymogów kapitałowych, koncentracji i zaangażowań. Zmiany wprowadzone w uchwale  
nr 153/201145 KNF polegają na podniesieniu wagi ryzyka do 100% w odniesieniu do kredytowych 
ekspozycji detalicznych oraz ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej, jeśli 
wysokość raty zależy od zmian kursu walut innych niż waluty, w których dłużnik osiąga przychody. 

Uchwała nr 206/2011 KNF46 określa, że do 31 grudnia 2012 r. wskaźnik LGD47 dla wszystkich 
ekspozycji detalicznych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych i nieobjętych 
gwarancjami rządów centralnych, stosowany przy obliczaniu wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka 
kredytowego metodą wewnętrznych ratingów, nie może być niższy niż 10%. Ponadto wskaźnik LGD 
dla obligacji zabezpieczonych zmniejszono z 12,5% do 11,25%. Z kolei uchwała nr 324/2011 KNF48 
wprowadziła zmiany w załączniku nr 4 do uchwały nr 76/2010, określającym ogólne zasady 
obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. Zgodnie z nowymi przepisami 
ekspozycjom wobec jednostek samorządu terytorialnego i władz lokalnych państw członkowskich, 
nominowanym i finansowanym w walucie krajowej tych samorządów terytorialnych i władz 
lokalnych, przypisuje się wagę ryzyka 20%. Ponadto zwiększono wagi ryzyka ekspozycji w papierach 
wartościowych będących wynikiem resekurytyzacji49.

Uchwała nr 207/2011 KNF50 wprowadziła zmiany w metodyce przeprowadzania testów 
warunków skrajnych dotyczących ryzyka koncentracji. Zgodnie z nowymi przepisami testy  
te powinny dotyczyć wszystkich rodzajów ryzyka związanych z potencjalnymi zmianami otoczenia 
gospodarczego banku, w tym warunków rynkowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć  
na adekwatność funduszy własnych. Ponadto określono zasady i procedury, jakie bank powinien 
uwzględnić w swoich strategiach przeciwdziałania materializacji ryzyka koncentracji.

Zmiany w ustawie Prawo bankowe niezwiązane z dostosowaniem polskiego  
prawa do wymogów UE 

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe z 10 czerwca 2011  r. miała na celu umożliwienie 
przekształcenia oddziału instytucji kredytowej działającego w Polsce w bank krajowy w formie spółki 
akcyjnej. W ustawie określono warunki oraz procedury takiego przekształcenia. Zgodnie z nowymi 
przepisami utworzony bank będzie podlegał nadzorowi KNF, a gromadzone depozyty obejmie 
ochroną Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Duże znaczenie dla osób mających i zaciągających kredyty udzielane w walucie obcej lub 
indeksowane kursem waluty obcej miała kolejna nowelizacja ustawy – z 29 lipca 2011 r. Zgodnie  
z nowymi przepisami kredytobiorca może nabyć walutę obcą od dowolnego podmiotu i spłacić  
w tej walucie ratę kredytu, całość kredytu lub jego część. Ponadto na banki nałożono obowiązek 
zawarcia w umowie o kredyt udzielany w walucie obcej lub indeksowany kursem waluty obcej 
informacji określających sposoby i terminy ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego jest 

45 Uchwała nr 153/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 76/2010 Komisji 
Nadzoru Finansowego w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu 
poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF z 2011 r., nr 8, poz. 29). Przepisy weszły w życie 30 czerwca 2012 r.

46 Uchwala nr 206/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011  r. zmieniająca uchwałę nr 76/2010 
Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu 
poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF z 2011 r., nr 9, poz. 32). Przepisy weszły w życie 14 października 2011 r.

47 LGD (loss given default) – strata z tytułu niewywiązania się dłużnika ze zobowiązań wobec banku wyrażona w 
postaci procentowej ekspozycji brutto dłużnika w momencie wystąpienia jego niewypłacalności.

48 Uchwała nr 324/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 76/2010 
Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu 
poszczególnych rodzajów ryzyka oraz uchwałę w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (Dz. Urz. KNF  
z 2011 r., nr 13, poz. 48). Przepisy weszły w życie 31 grudnia 2012 r.

49 Zgodnie z § 5a pkt 1 Załącznika nr 18 do uchwały nr 76/2010 KNF przez pojęcie resekurytyzacji należy rozumieć 
sekurytyzację, w przypadku której ryzyko związane z bazową pulą ekspozycji jest dzielone na transze i co najmniej 
jedna z ekspozycji bazowych jest pozycją sekurytyzacyjną.

50 Uchwała nr 207/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 384/2008 
Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji 
zaangażowań, w tym dużych zaangażowań (Dz. Urz. KNF z  2011  r., nr 9, poz. 33). Przepisy weszły w życie  
14 października 2011 r.
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wyliczana kwota uruchamianego kredytu. Przepisy wprowadzone omawianą nowelizacją stosuje się 
także do niespłaconych kredytów lub pożyczek pieniężnych w walutach obcych lub indeksowanych 
kursem walut obcych, zaciągniętych przed dniem jej wejścia w życie.

Kolejne istotne zmiany w ustawie Prawo bankowe zostały wprowadzone nowelizacją z 19 
sierpnia 2011 r. Rozwiązania, które weszły w życie 27 października 2011 r., miały na celu usunięcie 
barier i obciążeń administracyjnych ograniczających przez banki korzystanie z outsourcingu. Nowe 
przepisy rozszerzyły katalog czynności bankowych, które banki mogą powierzać podmiotom 
zewnętrznym bez konieczności uzyskania zezwolenia KNF. Do tego katalogu zostały dodane 
następujące czynności:

−  zawieranie i zmiana umów kredytu i pożyczek (innych niż kredyt konsumencki) z osobami 
fizycznymi,

−  zawieranie umów kredytu i pożyczek oraz umów o kartę płatniczą z mikroprzedsiębior- 
cami51 i małymi przedsiębiorcami, 

−  windykacja należności banku,

− świadczenie usług związanych z emitowaniem i przechowywaniem papierów 
wartościowych.

Określono także zasady i warunki korzystania z suboutsourcingu, tj. powierzania innemu 
podmiotowi wykonywania czynności objętych umową outsourcingową. Istotną zmianą było 
także zniesienie wymogu zawiadamiania KNF o zamiarze zawarcia umowy outsourcingowej, jej 
każdej zmianie, rozwiązaniu lub wygaśnięciu. W miejsce zawiadomienia wprowadzono obowiązek 
prowadzenia przez banki ewidencji umów outsourcingu i suboutsourcingu. Ponadto nowe przepisy 
doprecyzowały definicję przedsiębiorcy tak, aby obejmowała także wspólników spółki cywilnej. 
Dzięki temu banki będą mogły zlecać wykonywanie określonych czynności bankowych również 
takim podmiotom.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

Przyjęta we wrześniu 2011  r. ustawa ma zapewnić ochronę środków pieniężnych osób 
nabywających od deweloperów nieruchomości mieszkalne. Nowe przepisy nałożyły na deweloperów 
obowiązek posiadania rachunku powierniczego, na którym będą gromadzone wszystkie środki 
wpłacane przez nabywcę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rzecz dewelopera  
w zawiązku z konkretną inwestycją budowlaną. W ustawie określono prawa i obowiązki stron 
umowy deweloperskiej oraz uregulowano warunki udzielania deweloperom gwarancji bankowych 
lub ubezpieczeniowych.

Nowelizacja ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych 
ustaw 

Zgodnie z nowymi przepisami Minister Finansów w imieniu Skarbu Państwa może udzielić 
pomocy Bankowi Gospodarstwa Krajowego m.in. w formie gwarancji na spłatę kredytów oraz linii 
kredytowych przyznanych BGK przez bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucję kredytową. 
Nowe przepisy umożliwiają Ministrowi Finansów udzielenie pożyczki ze środków budżetu państwa 
na zwiększenie funduszu uzupełniającego BGK. Ponadto uzupełniono katalog źródeł finansowania 
działalności banku o środki z międzynarodowych instytucji finansowych. Kolejną ważną zmianą było 
rozszerzenie katalogu czynności wykonywanych przez BGK o emisję listów zastawnych.

51 Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., 
nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) przez mikroprzedsiębiorcę należy rozumieć: przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym 
z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót 
netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych  
2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 mln euro.
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Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego 
mieszkania 

Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania miała 
na celu zakończenie programu dopłat do preferencyjnych kredytów udzielanych na zakup lub 
budowę nieruchomości mieszkalnej. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami takich preferencyjnych 
kredytów banki mogą udzielać do 31 grudnia 2012 r. Ponadto w ustawie obniżono, z 1,4 do 1,1, 
współczynnik służący do obliczania kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny. Wprowadzone rozwiązanie 
zmniejszyło dostępność wspomnianych kredytów preferencyjnych, szczególnie dla mieszkańców 
dużych miast, gdzie cena 1 m2 mieszkania jest znacznie wyższa od średniej krajowej.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej  
(w odniesieniu do sektora bankowego) 

Ustawa ta wprowadziła ważną zmianę w art. 63 ustawy Ordynacja podatkowa52, dotyczącym 
sposobu zaokrąglania podatku należnego od przychodów z odsetek. Zgodnie z przyjętym 
rozwiązaniem od 31 marca 2012 r. kwota należnego podatku dochodowego od osób fizycznych  
z tytułu przychodów odsetkowych będzie zaokrąglana w górę do pełnych groszy podstawy 
opodatkowania. Wprowadzone rozwiązania mogą spowodować, że banki przestaną oferować 
osobom fizycznym lokaty z dzienną kapitalizacją.

Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do sektora bankowego 

Na funkcjonowanie sektora bankowego w Polsce wpływają nie tylko powszechnie 
obowiązujące akty prawa, ale także rekomendacje KNF niemające wiążącego charakteru.  
W 2011 r. KNF przyjęła rekomendacje dotyczące m.in. systemu kontroli wewnętrznej w bankach oraz 
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach53 

Rekomendacja ta zastąpiła poprzednią Rekomendację H wydaną przez Komisję Nadzoru 
Bankowego w 2002 r. Zalecenia, które weszły w życie 19 lipca 2011 r., mają wzmocnić system 
kontroli wewnętrznej w bankach. Nowe wytyczne KNF uwzględniły m.in. przepisy ustawy o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
oraz o nadzorze publicznym54, która wprowadziła obowiązek powoływania komitetu audytu 
wewnętrznego w bankach (z wyłączeniem banków spółdzielczych). Istotnym elementem omawianej 
rekomendacji jest zalecenie, aby osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego podlegała 
bezpośrednio prezesowi zarządu banku. Ponadto komórka audytu wewnętrznego powinna być 
usytuowana w strukturze organizacyjnej w taki sposób, aby mogła sprawować swe funkcje w pełni 
niezależnie i obiektywnie.

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych 
zabezpieczonych hipotecznie55

W związku ze wzrostem udziału kredytów portfela hipotecznych na zakup nieruchomości  
w należnościach banków od sektora niefinansowego KNF podjęła działania mające na celu 
ograniczenie ryzyka wynikającego z nadmiernego zadłużania się niektórych gospodarstw domowych. 
Wynikiem tych prac było przyjęcie 25 stycznia 2011 r. Rekomendacji S, która zastąpiła rekomendację 
s ii56. W nowych wytycznych uściślono wymagania dotyczące badania oceny zdolności kredytowej 

52 Ustawia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).
53 Uchwała nr 180/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji H 

dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach (Dz. Urz. KNF z 2011 r., nr 11, poz. 40).
54 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).
55 Uchwała nr 18/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji S 

dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (Dz. Urz. KNF z 2011 r.,  
nr 3, poz. 6). 

56 Uchwała nr 391/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wydania Rekomendacji S (II) 
dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (Dz. Urz. KNF z 2008 r.,  
nr 8, poz. 45).
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klientów. Zgodnie z zaleceniami KNF obciążenie miesięcznych dochodów netto kredytobiorcy 
detalicznego spłatami kredytu mieszkaniowego walutowego nie powinno przekraczać 42%. Bankom 
zalecono również skrócenie do 25 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu, który ma być brany pod 
uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. Ponadto rekomendacja zawiera wskazania, aby banki 
uwzględniały w ocenie zdolności kredytowej prawdopodobną zmianę dochodów kredytobiorcy po 
nabyciu uprawnień emerytalnych.

2.1.3. Regulacje dotyczące niebankowych instytucji finansowych

Domy maklerskie 

W 2011  r. w krajowym porządku prawnym uwzględniono postanowienia dyrektyw CRD 
II i CRD III w odniesieniu do domów maklerskich. Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi z 28 kwietnia 2011  r zwiększyła zakres nadzoru KNF. Między innymi uprawniono 
ją do zaliczenia niektórych rodzajów instrumentów finansowych do kapitałów nadzorowanych, 
które domy maklerskie mają obowiązek utrzymywać na poziomie nie niższym niż wyższa  
z dwóch wartości: całkowitego wymogu kapitałowego lub kapitału wewnętrznego. Zgodnie  
z nowymi przepisami domy maklerskie mogą, za zgodą KNF, zaliczać do wspomnianych kapitałów 
wyemitowane instrumenty finansowe inne niż akcje albo udziały, o nieoznaczonym terminie wykupu 
lub z pierwotnym terminem zapadalności wynoszącym co najmniej 30 lat. Wykup lub umorzenie 
tych instrumentów wymagają zgody KNF. Uprawniono ją także do wydania decyzji wstrzymującej 
umorzenie lub wykup wspomnianych instrumentów zaliczanych do kapitałów nadzorowanych57.

Wykonanie dyrektyw CRD II i CRD III w odniesieniu do domów maklerskich wymagało także 
wydania przepisów wykonawczych do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W 2011  r. 
przyjęto jedno rozporządzenie Ministra Finansów i znowelizowano kilka innych rozporządzeń. 
Poniżej omówiono najważniejsze zmiany w tych aktach wykonawczych. 

Rozporządzenie w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych 
składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze58 weszło w życie 14 grudnia 
2012  r. Podobnie jak uchwała nr 258/2011 KNF w odniesieniu do sektora bankowego, określiło 
ono jakimi zasadami powinien kierować się dom maklerski przy tworzeniu regulacji w tym zakresie. 
Dodatkowo w nowelizacji rozporządzenia w sprawie upowszechniania informacji związanych  
z adekwatnością kapitałową59 nałożono na domy maklerskie obowiązek ujawniania informacji (co 
najmniej raz w roku) dotyczących polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących 
stanowiska kierownicze. 

Nowelizacja rozporządzenia o wymogach kapitałowych60 umożliwia domom maklerskim 
uwzględnianie kredytowych instrumentów pochodnych z portfela handlowego przy obliczaniu 
wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, pod warunkiem że instrumenty 
te zostały nabyte w celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem. Ponadto zgodnie z nowymi 
przepisami wartość ekspozycji domu maklerskiego wobec klienta lub grupy powiązanych klientów 
nie może przekraczać, po uwzględnieniu technik ograniczania ryzyka kredytowego, 25% jego 
nadzorowanych kapitałów. 

57 Wymogi, jakie powinien spełniać wniosek domu maklerskiego o wydanie zgody KNF na wykup lub umorzenie 
tych instrumentów finansowych, określiło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011  r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody  
na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej (Dz.U. z 2011 r., nr 156, poz. 930).

58 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki 
zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze (Dz.U. z 2011 r., nr 263 poz. 1569).

59 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania 
informacji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz.U. z 2011 r., nr 263, poz. 1570).

60 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu  
i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów 
maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów 
wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz.U. z 2011 r., nr 156, poz. 927).
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Z kolei nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 13 lipca 2011 r.61 zobowiązały 
domy maklerskie do przygotowania odpowiednich procedur w zakresie zarządzania ryzykiem  
z tytułu transakcji sekurytyzacyjnych. W celu pełnego dostosowania krajowych regulacji do treści 
załącznika nr  V dyrektywy 2006/48/WE na domy maklerskie nałożono obowiązek opracowania 
odpowiednich procedur na wypadek wystąpienia ryzyka utraty płynności.

Zakłady ubezpieczeń

Przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych miało m.in. na celu 
usprawnienie funkcjonowania rynku ubezpieczeń obowiązkowych. Zgodnie z nowymi przepisami 
zakład ubezpieczeń może żądać zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, jeśli ubezpieczający 
nie podał mu informacji istotnych do ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Pozostałe zmiany wprowadzone w 2011  r.  
we wspomnianej ustawie dotyczyły m.in.: 

− nałożenia na zakłady ubezpieczeń obowiązku przesyłania posiadaczom obowiązkowego 
ubezpieczenia OC informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres,

− rezygnacji z dotychczasowej zasady automatycznego odnawiania się umowy ubezpieczenia 
OC w przypadku sprzedaży pojazdu mechanicznego (lub innej formy przeniesienia prawa 
własności do tego pojazdu); zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w nowelizacji umowa 
ubezpieczenia zawarta przez dotychczasowego posiadacza pojazdu, o ile nowy posiadacz 
nie wypowie jej w określonym terminie, będzie ważna do końca okresu, na jaki została 
zawarta przez dotychczasowego posiadacza,

− uchyleniu przepisów dotyczących zasad zwrotu składki za niewykorzystany okres 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; dotychczasowe regulacje były 
mniej korzystne dla ubezpieczających niż zasady określone w art. 813 § 1 Kodeksu 
cywilnego; zgodnie z przepisami ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za 
okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, a nie za jej każdy pełny miesiąc 
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

Kolejną zmianą w regulacjach dotyczących rynku ubezpieczeń była nowelizacja ustawy  
o działalności ubezpieczeniowej62. Nowe przepisy umożliwiają klientom zakładów ubezpieczeń 
otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej pisemnych informacji o zmianie 
warunków umowy lub zmianie prawa właściwego dla zawartej umowy ubezpieczenia wraz  
z określeniem wpływu tych zmian na wysokość świadczeń. Ubezpieczający może otrzymywać 
we wspomniany sposób te informacje, jeśli wyrazi na to zgodę oraz jeśli zostaną one opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu63.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu 
ubezpieczeń społecznych i nowe akty wykonawcze do ustawy o organizacji  
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

Dnia 1 maja 2011  r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych  
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, która znowelizowała 20 aktów prawnych. 
Ważną zmianą wprowadzoną tą ustawą było obniżenie wysokości składki przekazywanej do OFE  
z 7,3% podstawy wynagrodzenia do 2,3% w okresie od maja 2011  r. do 31 grudnia 2012  r.,  

61 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011  r. zmieniające rozporządzenie 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 2011 r., nr 156, poz. 928).

62 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., 
nr 232, poz. 1378 z późn. zm.) wprowadziła zmiany w art. 13 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej.

63 Zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r., nr 130, poz. 
1450 z późn. zm.) przez pojęcie kwalifikowanego certyfikatu należy rozumieć certyfikat spełniający warunki określone 
w ustawie, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi określone  
w ustawie.
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2,8% w 2013 r., 3,1% w 2014 r., 3,3% w latach 2015–2016 r., 3,5% od 2017 r. Pozostała część 
składki emerytalnej jest ewidencjonowana przez ZUS na subkoncie prowadzonym w ramach 
indywidualnego konta ubezpieczonego.

Omawiana ustawa wprowadziła istotne zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych oraz w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych64. W pierwszym  
z tych aktów prawnych od 1 stycznia 2012  r. wprowadzono zakaz prowadzenia działalności 
akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu emerytalnego. Zgodnie z nowymi przepisami uzyskanie 
członkostwa w OFE będzie mogło nastąpić wyłącznie na podstawie umowy zawartej w trybie 
korespondencyjnym. Nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
umożliwia tworzenie dobrowolnych funduszy emerytalnych. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami 
przedmiotem działalności wspomnianych funduszy jest prowadzenie indywidualnych kont 
emerytalnych (IKE) lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Konstrukcja prawna 
IKZE, jako formy dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, została wprowadzona  
w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych. IKZE jest wyodrębnionym rachunkiem osoby 
oszczędzającej, prowadzonym przez: banki, domy i biura maklerskie, zakłady ubezpieczeń na życie, 
dobrowolne fundusze emerytalne, lub zapisem w rejestrze uczestników funduszy inwestycyjnych. 
Wpłata środków na IKZE do wysokości ustawowego limitu65 będzie odliczana od podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym66.

W 2011  r. przyjęto cztery akty wykonawcze do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych. Poprzednie regulacje w tym zakresie utraciły moc w związku z wejściem  
w życie 1 maja 2011 r. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem 
systemu ubezpieczeń społecznych. Najistotniejsze zmiany w stosunku do wcześniejszych regulacji 
wprowadzono w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia maksymalnej części aktywów 
otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w formie poszczególnych 
kategoriach lokat67. Nowe przepisy stopniowo zwiększają (z 40% w 2011 r. do 90% w 2034 r.) limit 
lokat OFE w akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na tym 
rynku prawa do akcji, prawa poboru, obligacje zamienne na akcje oraz akcje NFI. 

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

Nowelizacja ta miała na celu pełne wprowadzenie do polskiego prawa postanowień 
dyrektywy w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru 
nad takimi instytucjami68. Nowe przepisy umożliwiają pracowniczym funduszom emerytalnym 
przyjmowanie składek finansowanych przez zagranicznych pracodawców z państw członkowskich, 
w których funkcjonują inne formy pracowniczych programów emerytalnych niż programy  
o zdefiniowanej składce. Ponadto w ustawie wskazano, że zasady przyjmowania składek pracowników 
zagranicznych na pokrycie w całości, albo w części ryzyka biometrycznego (związanego ze śmiercią, 
niepełnosprawnością lub długowiecznością) lub gwarancji wyników inwestycyjnych oraz danego 
poziomu świadczeń określi umowa zawarta pomiędzy pracowniczym funduszem emerytalnym  
a zakładem ubezpieczeń na życie. 

64 Od 1 maja 2012  r. tytuł aktu prawnego brzmi: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004  r. o indywidualnych kontach 
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004  r., nr 116, poz. 1205  
z późn. zm.).

65 Zgodnie z art. 13a ust 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych wpłaty dokonywane na IKZE w roku 
kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki 
na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 
19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 
1585, z późn. zm.) na rok poprzedni.

66 Art. 26 ust.1 pkt. 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm.). 

67 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011  r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów 
otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (Dz.U. z 2011 r., 
nr 90, poz. 516). 

68 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. nr 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz. Urz. UE L235 z 2003 r., s. 10).
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Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych 

Zmiany wprowadzone w 2011 r. w ustawie o funduszach inwestycyjnych miały głównie na 
celu przede wszystkim zniesienie wymogu licencjonowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych 
emitujących wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą sprzedawane w drodze oferty 
publicznej, ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym czy wprowadzone do alternatywnego 
systemu obrotu. Pozostałe rozwiązania przyjęte w znowelizowanej ustawie dotyczyły: 

− zniesienia podziału funduszy inwestycyjnych zamkniętych ze względu na charakter 
emitowanych przez nie certyfikatów inwestycyjnych (publiczne i niepubliczne certyfikaty 
inwestycyjne),

− wprowadzenia możliwości przekształcania imiennych certyfikatów inwestycyjnych  
w certyfikaty inwestycyjne na okaziciela,

− określenia zasad dokonywania przez fundusze inwestycyjne zamknięte krótkiej sprzedaży 
instrumentów finansowych,

− nałożenia na depozytariusza obowiązku zapewnienia, aby osoby wykonujące czynności 
związane z obowiązkami depozytariusza funduszu inwestycyjnego miały stosowne 
kwalifikacje oraz były niekarane.

2.1.4. Regulacje dotyczące rynku kapitałowego

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 16 września 2011 r. miała na 
celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego konstrukcji rachunków zbiorczych (omnibus 
account). Dotychczas na polskim rynku kapitałowym funkcjonował tzw. dwupoziomowy system 
rejestracji papierów wartościowych, na który składały się konta depozytowe prowadzone przez KDPW 
dla jego uczestników oraz rachunki papierów wartościowych prowadzone przez uczestników KDPW 
dla ich klientów. Rozwiązania, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r., umożliwiają uczestnikom 
systemu depozytowego69 prowadzenie rachunków zbiorczych. Mogą być na nich rejestrowane 
papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te formalnie są prowadzone, lecz 
do innej osoby lub innych osób. Wspomniana nowelizacja ustawy określiła katalog podmiotów 
uprawnionych do otwierania rachunków zbiorczych, ograniczając go do podmiotów zagranicznych 
(m.in. zagranicznych centralnych depozytów papierów wartościowych, zagranicznych banków, 
zagranicznych firm inwestycyjnych).

Wprowadzone rozwiązania ułatwiają zagranicznym inwestorom dostęp do krajowego rynku 
finansowego. Umożliwiają im bowiem zawieranie transakcji za pośrednictwem zagranicznego 
depozytu papierów wartościowych bez konieczności otwierania dodatkowego rachunku imiennego 
w podmiocie uprawnionym do prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Polski.

2.2. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące systemu finansowego

Inicjatywy w zakresie regulacji sektora usług finansowych podejmowane w 2011 r. na szczeblu 
UE były kontynuacją działań, które rozpoczęto w poprzednich latach w reakcji na ostatni kryzys. 
Reformy europejskiego systemu finansowego stanowiły w dużym stopniu realizację zobowiązań 
podjętych przez przywódców państw G-20 oraz zaleceń Rady Stabilności Finansowej (Financial 
Stability Board, FSB). Celem tych reform jest: zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości rynków 
finansowych, ochrona konsumentów usług finansowych, poprawa jakości nadzoru nad sektorem 
finansowym oraz stworzenie odpowiednich mechanizmów w zakresie zarządzania kryzysowego, 

69 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są to: domy maklerskie i banki prowadzące 
działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału.



2

Regulacje systemu finansowego

ROZWÓJ systemu finansOWegO W pOlsce W 2011 R. 37

dotyczących uporządkowanej likwidacji i restrukturyzacji instytucji finansowych. Oprócz tego 
prowadzono dalsze prace zmierzające do pogłębienia integracji europejskiego rynku usług 
finansowych.

W niniejszym podrozdziale omówiono akty prawne UE dotyczące funkcjonowania systemu 
finansowego, uchwalone w 2011  r. Są to rozporządzenia, które obowiązują bezpośrednio  
w państwach członkowskich UE, oraz dyrektywy, wiążące tylko w zakresie wyznaczonego celu 
i w związku z tym wymagające dostosowania prawa krajowego. Opisane zostały także projekty 
aktów prawnych, nad którymi w 2011 r. prowadzono prace w Radzie UE i Parlamencie Europejskim. 
Ponadto krótko skomentowano istotne dokumenty, które nie mają charakteru wiążącego,  
ale stanowią zapowiedź przyszłych działań regulacyjnych na szczeblu UE.

2.2.1. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące systemu finansowego uchwalone  
w 2011 r.

Dyrektywa w sprawie zmiany dyrektyw w odniesieniu do dodatkowego nadzoru 
nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego 

Dyrektywa70 wprowadza zmiany w unijnych aktach prawnych, regulujących m.in. zasady 
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz podejmowania  
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej71. Najważniejsze rozwiązania zawarte 
w tej dyrektywie obejmują: 

− wprowadzenie definicji finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej oraz 
umożliwienie objęcia takich podmiotów równocześnie nadzorem sektorowym i nadzorem 
dodatkowym,

− uwzględnienie spółek zarządzania aktywami przy identyfikacji konglomeratów finansowych 
oraz poddanie ich nadzorowi dodatkowemu,

− możliwość rezygnacji z nadzoru dodatkowego w stosunku do niewielkich konglomeratów 
oraz stosowania przy identyfikacji konglomeratów finansowych również kryterium oceny 
ryzyka wynikającego z powiązań między tworzącymi je podmiotami.

Dyrektywa dostosowuje nadzór nad konglomeratami finansowymi do nowej unijnej 
architektury nadzoru finansowego. Przyznaje Europejskim Urzędom Nadzoru uprawnienia m.in. 
do wydawania wspólnych wytycznych, mających na celu ujednolicenie praktyk nadzorczych, oraz 
przygotowywania projektów regulacyjnych standardów technicznych. 

Dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

Celem dyrektywy72 jest uregulowanie działalności podmiotów zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi, tj. funduszami, które nie są objęte dyrektywą UCITS73. Przepisy 
dyrektywy nakładają na podmioty zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

70 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/89/UE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 
98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE i 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami 
finansowymi konglomeratu finansowego (Dz. Urz. UE L326 z 2011 r., s. 113).

71 Są to: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/78/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie dodatkowego 
nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (Dz. 
Urz. WE L330 z 1998 r., s. 1), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/87/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. 
w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami 
inwestycyjnymi konglomeratu finansowego (Dz. Urz. UE L35 z 2003  r., s. 1), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez 
instytucje kredytowe (Dz. Urz. UE L177 z 2006 r., s.1) oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/138/WE 
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L335 z 2009 r., s. 1).

72 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011  r. w sprawie zarządzających 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE)  
nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L174 z 2011 r., s. 1).

73 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania  
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L302 z 2009 r., s. 32).
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pewne wymogi ostrożnościowe i organizacyjne, w tym obowiązek uzyskania autoryzacji lokalnych 
władz nadzorczych, utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych i wyznaczenia 
depozytariusza dla każdego z zarządzanych funduszy. Ponadto dyrektywa przewiduje szczególne 
wymagania wobec zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi stosującymi 
dźwignię finansową, m.in. w zakresie ustalania i przestrzegania jej maksymalnego poziomu  
dla każdego funduszu oraz ujawniania właściwym organom państwa członkowskiego UE informacji 
na temat faktycznej skali lewarowania. 

Omawiana regulacja wprowadza w odniesieniu do alternatywnych funduszy inwestycyjnych 
zasadę jednolitego paszportu, umożliwiającego dystrybucję ich tytułów uczestnictwa na terenie 
UE. Dyrektywa przewiduje uproszczone wymogi w odniesieniu do zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi, których aktywa nie przekraczają 100  mln  euro, oraz funduszami,  
o aktywach poniżej 500 mln euro, pod warunkiem że fundusze te nie stosują dźwigni finansowej, 
a ich uczestnicy nie mają prawa umorzenia tytułów uczestnictwa przez pięć lat. 

Państwa członkowskie powinny wprowadzić przepisy dyrektywy do swojego porządku 
prawnego do 22 lipca 2013 r. W Polsce będzie się to wiązało z dostosowaniem przepisów ustawy 
o funduszach inwestycyjnych74.

Rozporządzenie dotyczące zmiany rozporządzenia z 2009  r. w sprawie agencji 
ratingowych

Celem rozporządzenia75 jest scentralizowanie oraz uproszczenie rejestracji agencji ratingowych 
w UE i nadzoru nad nimi. Ma to nastąpić w wyniku przyznania od 1 czerwca 2011 r. Europejskiemu 
Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, 
ESMA) wyłącznych uprawnień nadzorczych nad agencjami zarejestrowanymi w UE. Zintegrowany 
nadzór nad tymi instytucjami uznano za bardziej efektywny i korzystniejszy niż nadzór krajowy już  
w 2009 r., gdy przyjmowano rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych. Na jego wprowadzenie 
nie pozwalała jednak ówczesna architektura nadzoru finansowego w UE. Stało to się możliwe 
dopiero po utworzeniu ESMA. 

Do kompetencji ESMA należy także certyfikacja agencji ratingowych, które mają siedzibę 
w państwach trzecich a których ratingi kredytowe miałyby być stosowane w UE. Rozporządzenie 
przewiduje, że ESMA może przekazywać zadania związane z nadzorem nad agencjami ratingowymi 
właściwym krajowym organom nadzoru, w szczególności w zakresie prowadzenia dochodzeń  
i inspekcji na miejscu. W gestii krajowych organów pozostał nadzór nad wykorzystywaniem ratingów 
kredytowych przez poszczególne instytucje finansowe. 

W 2011  r. KE przedstawiła propozycję kolejnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie 
agencji ratingowych76, której głównym celem jest przywrócenie zaufania inwestorów do ratingów 
kredytowych. Miałoby być to dokonane m.in. w wyniku:

− wprowadzenia odpowiedzialności cywilnej agencji ratingowych wobec inwestorów, 

− rozszerzenia wymogów dotyczących przyznawania i publikowania ocen ratingowych 
dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez państwa,

− modyfikacji przepisów regulujących przyznawanie oceny ratingowej strukturyzowanym 
instrumentom finansowym,

− wprowadzenia wymogów dotyczących przygotowywania, zatwierdzania i ujawniania 
stosowanej przez agencje metodyki wyznaczania ocen ratingowych oraz ustalania opłat 
za sporządzenie oceny ratingowej.

74 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
75 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011  r. dotyczące zmiany 

rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L145 z 2011 r., s. 30).
76 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009  

w sprawie agencji ratingowych, KOM(2011) 747 wersja ostateczna, Bruksela, 15 listopada 2011, Komisja Europejska.
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Zdaniem KE instytucje finansowe nadmiernie polegają na ratingach zewnętrznych.  
W związku z tym proponuje się nałożenie na nie obowiązku przeprowadzania własnych ocen ryzyka 
oraz obniżenie znaczenia ratingów zewnętrznych w regulacjach unijnych dotyczących sektora 
usług finansowych. Wniosek legislacyjny KE przewiduje także zaostrzenie kryteriów niezależności 
agencji ratingowych, m.in. przez wprowadzenie wymogów dotyczących struktury własnościowej 
agencji oraz obowiązku okresowej zmiany zarówno analityków, jak i agencji dokonujących oceny 
ratingowej. 

Zalecenie w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego

Zalecenie KE77 ma na celu ograniczenie wykluczenia społecznego i finansowego w UE przez 
rozszerzenie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego (bankowego rachunku rozliczeniowego) 
i ujednoliconego zestawu usług płatniczych na obszarze UE. Zalecenie kierowane do państw 
członkowskich określa m.in. zasady dostępu do wspomnianego rachunku, kształtowania opłat  
za jego prowadzenie oraz mechanizmy pozasądowego rozwiązywania sporów. 

2.2.2. Prace nad regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi systemu finansowego 

2.2.2.1. Projekty regulacji dotyczące detalicznych usług finansowych

Projekt rozporządzenia ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu 
i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności 
transgranicznych w UE

W 2011 r. w Radzie UE i Parlamencie Europejskim prowadzono prace nad kompromisowym 
tekstem rozporządzenia ustanawiającym wymogi techniczne realizacji poleceń przelewu  
i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającym rozporządzenie w sprawie płatności transgranicznych  
w ue78. Projekt rozporządzenia zakłada m.in. wprowadzenie wspólnych standardów i wymogów 
technicznych odnośnie do polecenia przelewu i polecenia zapłaty w euro, co ma przyspieszyć 
zastępowanie krajowych instrumentów płatniczych instrumentami SEPA. 

Projekt dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi

W marcu 2011 r. KE opublikowała wniosek legislacyjny dotyczący dyrektywy w sprawie umów 
o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi79. Celem dyrektywy jest zwiększenie ochrony 
konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i innych kredytów związanych z nieruchomościami 
mieszkaniowymi. Projekt dyrektywy przewiduje m.in., że pośrednicy kredytowi musieliby uzyskiwać 
zezwolenie na prowadzenie działalności, które byłoby ważne we wszystkich państwach UE.  
Na tej podstawie byliby wpisywani do ogólnodostępnego rejestru podmiotów świadczących usługi 
pośrednictwa w udzielaniu kredytów. Ich działalność podlegałaby nadzorowi sprawowanemu 
przez organ kraju macierzystego. Ponadto musieliby oni wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. 

Zgodnie z przedstawionym wnioskiem legislacyjnym kredytodawcy i pośrednicy kredytowi 
byliby zobowiązani do udostępniania ogólnych informacji na temat oferowanych kredytów, w tym 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania obliczanej zgodnie z metodyką określoną w projekcie 
dyrektywy. Jednocześnie kredytobiorcy musieliby przedstawiać wszelkie niezbędne informacje, 
umożliwiające ocenę ich zdolności kredytowej, co miałoby się przyczynić do odpowiedzialnego 
zaciągania kredytów. Projektowane przepisy gwarantują kredytobiorcom prawo do przedterminowej 
spłaty kredytu.

77 Zalecenie Komisji z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego (Dz. Urz. UE L190  
z 2011 r., s. 87).

78 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające wymogi techniczne dla poleceń 
przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009, KOM(2010) 775 wersja 
ostateczna, Bruksela, 16 grudnia 2010 r., Komisja Europejska.

79 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi, KOM(2011) 142 wersja ostateczna, Bruksela 31 marca 2011 r., Komisja Europejska.
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2.2.2.2. Projekty regulacji dotyczące sektora bankowego i firm inwestycyjnych

Projekty nowej dyrektywy w  sprawie warunków podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 
(CRD IV/CRR)

Realizując postanowienia grupy G-20, mające na celu wzmocnienie stabilności światowego 
sytemu finansowego, Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego wydał nowe standardy regulacyjne 
w odniesieniu do banków prowadzących działalność międzynarodową80. Standardy te, określane 
jako Bazylea III, dotyczą w szczególności zwiększenia poziomu kapitałów własnych banków, 
stosowanej przez nie dźwigni finansowej, ryzyka płynności oraz łagodzenia skutków procykliczności 
akcji kredytowej. 

W celu jednolitego wprowadzenia postanowień Bazylei III na obszarze całej UE w lipcu 
2011  r. KE przedstawiła dwa wnioski legislacyjne. Były to: projekt nowej dyrektywy w  sprawie 
warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru 
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, nazywanej CRD IV81 oraz 
projekt rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, określanego jako CRR82. Projekty stanowią jeden pakiet regulacyjny (w skrócie CRD 
IV/CRR) i muszą być rozpatrywane łącznie. W propozycji KE stosowanie standardów regulacyjnych 
Bazylei III nie zostało ograniczone jedynie do banków prowadzących działalność międzynarodową, 
ale obejmuje wszystkie instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne. 

Obecnie obowiązujące regulacje UE, określające wymogi ostrożnościowe dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych83, zawierają wiele opcji narodowych i nadzorczych. Takie opcje 
pozwalają państwom członkowskim, w ramach ich jurysdykcji, na stosowanie ostrzejszych norm 
nadzorczych. Pakiet CRD IV/CRR, zgodnie z zasadą maksymalnej harmonizacji przepisów UE, istotnie 
ogranicza swobodę władz krajowych w tym  zakresie. Dużą część przepisów będzie zawierało 
rozporządzenie, które bezpośrednio obowiązuje w  państwach członkowskich. Wejście w życie 
większości przepisów regulacji CRD IV i CRR planowane jest na początku 2013 r.

Projekt dyrektywy w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez 
instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi  
i firmami inwestycyjnymi (CRD IV)

Dyrektywa CRD IV ma zastąpić obecnie obowiązujące akty prawne w sprawie wymogów 
kapitałowych instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (dyrektywę 2006/48/WE oraz dyrektywę 
2006/49/WE) w odniesieniu do tych kwestii, które nie będą uregulowane w  rozporządzeniu CRR. 
Najważniejsze nowe rozwiązania zawarte w projekcie tej regulacji ostrożnościowej dotyczą m.in. 
wprowadzenia buforów kapitałowych oraz ograniczenia nadmiernej roli ratingów zewnętrznych  
w zarządzaniu ryzykiem.

Projekt dyrektywy CRD IV uzupełnia minimalne wymogi kapitałowe i wprowadza nowe 
instrumenty o charakterze ostrożnościowym w postaci zabezpieczającego bufora kapitałowego  

80 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system. Revised in June 2011, Basel 
Committee on Banking Supervision, Basel 2011; Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 
standards and monitoring, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2010.

81 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi 
i  zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w  sprawie dodatkowego nadzoru nad 
instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego, 
KOM(2011) 453 wersja ostateczna, Bruksela 20 lipca 2011, Komisja Europejska.

82 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, KOM(2011) 452 wersja ostateczna, Bruksela 20 lipca 2011, Komisja Europejska.

83 Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania  
i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.
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(conservation buffer) oraz bufora antycyklicznego (countercyclical buffer).  Przez bufor 
zabezpieczający rozumie się dodatkowe fundusze własne w formie kapitału o najwyższej jakości (tj. 
kapitału podstawowego Tier 1), do których utrzymywania zobowiązane będą instytucje kredytowe  
i firmy inwestycyjne. Jego wysokość określono na 2,5% wartości aktywów ważonych ryzykiem. Bufor 
zabezpieczający ma służyć zwiększeniu możliwości absorpcji strat przez wspomniane instytucje 
finansowe w okresie napięć na rynkach finansowych. 

Bufor antycykliczny jest instrumentem makroostrożnościowym. Miałby być tworzony  
z kapitału o najwyższej jakości (kapitał podstawowy Tier 1) w sytuacji, gdy odpowiednie władze 
krajowe stwierdzą, że zwiększenie akcji kredytowej wywołuje nadmierny wzrost ryzyka systemowego. 
Omawiany projekt dyrektywy przewiduje, że wyznaczony organ w każdym kraju UE będzie ustalał 
wielkość bufora antycyklicznego na wszystkie ekspozycje kredytowe w danym państwie. Zakłada 
się, że wszystkie państwa UE będą wzajemnie uznawały swoje decyzje o ustanowieniu bufora do 
wysokości 2,5% aktywów ważonych ryzykiem. Jeśli któreś państwo członkowskie wprowadzi wyższy 
bufor, inne kraje będą decydowały, czy obowiązuje on w podlegających ich nadzorowi instytucjach 
mających ekspozycje kredytowe na podmioty z tego państwa. Zgodnie z przedstawioną propozycją, 
gdyby suma bufora kapitałowego i bufora antycyklicznego była niższa od wymaganego poziomu, 
instytucja kredytowa lub firma inwestycyjna musiałaby przeznaczać na ich odbudowę część zysków 
oraz ograniczyć wypłaty dywidendy.

Projekt dyrektywy CRD IV nakazuje, by instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne opracowały 
własne wewnętrzne kryteria oraz procedury podejmowania decyzji kredytowych, które nie 
są oparte wyłącznie na zewnętrznych ratingach kredytowych. KE przewiduje wprowadzenie 
wymogu stosowania wewnętrznych modeli ratingowych przez instytucje kredytowe, o znacznym 
zaangażowaniu w określone aktywa. 

Ponadto projekt dyrektywy CRD IV zaostrza wymogi w zakresie ładu korporacyjnego  
w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych. Wprowadza też przepisy majce na celu 
bardziej efektywne monitorowanie przez organy nadzoru systemu zarządzania ryzykiem w tych 
instytucjach finansowych.

Projekt rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR)

Projekt rozporządzenia CRR określa szczegółowe wymogi ostrożnościowe dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów najistotniejsze 
zmiany przewidziane w projekcie tej regulacji dotyczą: wymaganych kapitałów i norm płynności, 
ograniczenia dźwigni finansowej oraz wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego 
kontrahenta.

Proponowane w projekcie rozporządzenia CRR wzmocnienie funduszy własnych instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych dzięki poprawie ich jakości ma służyć zwiększeniu zdolności 
tych podmiotów do absorbowania strat, bez narażania na nadmierne ryzyko ich klientów oraz 
inwestorów. KE przewiduje zaostrzenie wymogów jakościowych w odniesieniu do funduszy własnych 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz rezygnację z zaliczania do ich funduszy własnych 
instrumentów Tier 3. Zgodnie z   proponowanymi zmianami fundusze własne wspomnianych 
instytucji finansowych obejmowałyby kapitał Tier 1 oraz kapitał Tier 2. 

Kapitał Tier 1, przeznaczony na pokrywanie bieżących strat, składałyby się z kapitału 
podstawowego Tier 1 (głównie akcje zwykłe lub instrumenty o podobnych cechach) oraz kapitału 
dodatkowego Tier 1 (instrumenty o niższej jakości). Kapitał Tier 2 służyłby do absorbowania start 
w sytuacji niewypłacalności przez zamianę instrumentów hybrydowych (o niższej jakości niż Tier 1) 
na instrumenty udziałowe. Minimalna relacja kapitału podstawowego Tier 1 do aktywów ważonych 
ryzykiem miałaby wzrosnąć z obecnych 2% do 4,5%, a relacja całego kapitału Tier 1 do aktywów 
ważonych ryzykiem z 4% do 6%. Wymagana relacja wszystkich kapitałów (funduszy własnych) do 
aktywów ważonych ryzykiem nadal wynosiłaby co najmniej 8% (bez uwzględnienia wspomnianych 
buforów). Propozycje KE przewidują zmianę zakresu pomniejszeń funduszy własnych instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, w tym zobowiązanie do nieuwzględniania w funduszach 
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podstawowych wartości mniejszościowych pakietów akcji oraz odliczania niektórych aktywów  
tytułu odroczonego podatku dochodowego. W projekcie rozporządzenia określono także zasady 
wyceny wartości niematerialnych i prawnych uwzględnianych w rachunku funduszy własnych.

W celu zwiększenia odporności instytucji kredytowych na ryzyko utraty płynności 
zaproponowano objęcie ich normą płynności krótkoterminowej (liquidity coverage requirement, LCR). 
Zobowiązuje ona instytucję kredytową do utrzymywania aktywów o wysokiej jakości pozwalających 
w skrajnych warunkach na pokrycie przez 30 dni potrzeb związanych z  odpływem środków 
finansowych z tej instytucji. Wymóg pokrycia płynności miałby być stosowany od 2013 r., jednak 
jego pełna harmonizacja i doprecyzowanie mają nastąpić po dwuletnim okresie obserwacji. Norma 
LCR miałaby obowiązywać wszystkie instytucje kredytowe na poziomie jednostkowym. Możliwe 
będzie również stosowanie tej normy wyłącznie na szczeblu grupy kapitałowej, pod warunkiem 
uzyskania zgody wszystkich właściwych dla tej grupy władz nadzorczych. W odniesieniu do norm 
płynności długoterminowej projekt rozporządzenia CRR zakłada wprowadzenie wymogu składania 
przez instytucje kredytowe raportów na temat pozycji stanowiących źródła stabilnego finansowania 
oraz aktywów wymagających stabilnego finansowania. Celem raportowania jest skonstruowanie 
stabilnego finansowania (net stable funding requirement, NSFR), tj. wskazanie źródeł stabilnego 
finansowania oraz pozycji wymagających takiego finansowania z uwzględnieniem warunków 
skrajnych oraz specyfiki danego podmiotu. Odpowiednie przepisy zawierające propozycję tej normy 
płynności mają zostać wprowadzone w UE od 1 stycznia 2018 r. 

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne nie będą 
mogły przekraczać współczynnika dźwigni finansowej (leverage ratio), definiowanego jako relacja 
kapitału Tier 1 i sumy wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów i pozycji pozabilansowych 
niepomniejszających kapitału Tier  1. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia podmioty te będą 
zobowiązane do przekazywania organom nadzoru danych o ich współczynniku dźwigni. Na tej 
podstawie zostanie wyznaczony jego maksymalny poziom, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 
2018 r.

Komisja Europejska zaproponowała także zmiany w sposobie naliczania wymogów 
kapitałowych z tytułu ekspozycji kredytowych wynikających z transakcji instrumentami pochodnymi 
OTC. Mają one stanowić zachętę ekonomiczną dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 
do rozliczania transakcji tymi instrumentami przez partnerów centralnych (CCP). Zwiększone mają 
być wymogi kapitałowe z tytułu strat wynikających z pogorszenia się wiarygodności kredytowej 
kontrahenta.

Ponadto projekt rozporządzenia przewiduje, że KE będzie mogła wydawać wykonawcze akty 
prawne zaostrzające wymogi ostrożnościowe, które instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne będą 
musiały spełniać w przypadku zwiększenia, na skutek zmiany sytuacji rynkowej, ryzyka na poziomie 
pojedynczych podmiotów lub całego sektora.

Projekt dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów

W maju 2011 r. Rada UE osiągnęła porozumienie w sprawie projektu dyrektywy dotyczącego 
systemów gwarancji depozytów84. Jego kompromisowa wersja zakłada utrzymanie gwarancji dla 
depozytów do 100 tys. euro oraz zaproponowanego przez KE zakresu podmiotów objętych ochroną 
(m.in. całkowite wyłączenie spod ochrony depozytów władz publicznych). 

Zgodnie z propozycją Rady UE wypłata środków gwarantowanych deponentom miałaby 
następować w ciągu 20 dni roboczych, bez możliwości przedłużenia tego terminu, podczas gdy 
w wersji projektu dyrektywy przedstawionej przez KE termin ten wynosił 7 dni kalendarzowych. 
Fundusze gwarantowania depozytów miałyby być finansowane ex ante składkami, złożonymi  
z części uwzględniającej ryzyko podejmowane przez bank i części nieuwzględniającej tego ryzyka. 
Gdyby zgromadzone środki okazały się niewystarczające, fundusz, zbierałby dodatkowe składki  
ex post. 

84 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja 
przekształcona), KOM(2010) 368 wersja końcowa, Bruksela, 15 lipca 2010, Komisja Europejska.
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Rada UE zaproponowała ustanowienie docelowej wielkości funduszu gwarantowania 
depozytów na poziomie 0,5% gwarantowanych depozytów oraz wydłużenie terminu osiągnięcia 
docelowego poziomu funduszu do końca 2027 r. Oznaczałoby to znaczne obniżenie tej wielkości 
w stosunku do wyjściowej propozycji KE, zgodnie z którą miała ona wynosić 1,5% depozytów 
kwalifikowanych85. W przypadku depozytów zgromadzonych w oddziałach instytucji kredytowych 
fundusz gwarantowania depozytów kraju goszczącego miałby działać jako agent i wypłacać 
środki gwarantowane po dostarczeniu ich przez fundusz gwarantowana depozytów kraju 
macierzystego86. 

W trakcie prac nad projektem dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów KE 
opublikowała dokument konsultacyjny w sprawie stworzenia unijnych regulacji dotyczących 
działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych. W dokumencie tym rozważa się wykorzystanie w tym celu funduszy gwarantowania 
depozytów. Propozycje te przyczyniły się do wstrzymania prac nad omawianym projektem dyrektywy 
do czasu wypracowania regulacji dotyczących zarządzania kryzysowego. 

Projekt dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie systemów rekompensat dla 
inwestorów

W 2011  r. prowadzono także prace legislacyjne nad projektem dyrektywy nowelizującej 
przepisy dotyczące systemów rekompensat dla inwestorów87. W lipcu 2011 r. Parlament Europejski 
przyjął stanowisko w tej sprawie oraz zgłosił poprawki do wniosku KE, proponując m.in. zwiększenie 
poziomu rekompensaty do 100 tys. euro, a nie – jak wnioskowała KE – do 50  tys. euro. PE zasugero-
wał także nałożenie na firmy inwestycyjne obowiązku publikowania na ich stronach internetowych 
informacji dotyczących formalności, jakich należy dopełnić, aby otrzymać rekompensatę. Pomimo 
tych poprawek KE zdecydowała się utrzymać projekt dyrektywy w jej pierwotnym brzmieniu. Prace 
legislacyjne nad projektem dyrektywy będą kontynuowane w następnym roku.

2.2.2.3. Wybrane projekty regulacji Unii Europejskiej dotyczące innych instytucji 
finansowych

Projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę w  sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe 
(UCITS) i dyrektywę w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach 
kredytowych

W listopadzie 2011 r. KE przedstawiła projekt dyrektywy88 nowelizującej dyrektywę UCITS89 oraz 
dyrektywę w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi90. Omawiany projekt 
dotyczy wykorzystywania zewnętrznych ratingów kredytowych przez przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz alternatywne fundusze inwestycyjne. 
Uzupełnia on rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych.

85 Depozyty kwalifikowane to depozyty, które nie są objęte systemem gwarancji depozytów. Depozyty gwarantowane 
stanowią natomiast tę cześć depozytów kwalifikowanych, która nie przekracza poziomu ochrony, tj. 100 tys. euro. 

86 W pierwotnej wersji Komisji Europejskiej proponowano, aby fundusz gwarantowania depozytów kraju goszczącego 
wypłacał środki gwarantowane z własnych funduszy, a dopiero później otrzymywał zwrot poniesionych kosztów od 
funduszu gwarantowana depozytów kraju macierzystego.

87 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów, KOM(2010) 371 wersja ostateczna, Bruksela, 12 lipca 2010, 
Komisja Europejska.

88 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych, KOM 
(2011) 746 wersja ostateczna, Bruksela 15 listopada 2011, Komisja Europejska. 

89 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania  
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L302 z 2009 r., s. 32).

90 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011  r. w sprawie zarządzających 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE)  
nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L174 z 2011 r., s. 1).
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Zdaniem KE instytucje finansowe, w tym wspomniane podmioty inwestując na rynkach 
finansowych, nie przeprowadzają z należytą starannością własnej analizy związanego z tym ryzyka 
i często opierają się jedynie na ocenach nadawanych przez agencje ratingowe. W związku z tym 
zaproponowano wprowadzenie do dotychczasowych regulacji dotyczących UCITS i zarządzających 
funduszami alternatywnymi przepisu zakazującego wyłącznego i automatycznego polegania na 
zewnętrznych ratingach kredytowych przy ocenianiu jakości kredytowej aktywów tych funduszy. 
Zgodnie z przedstawionymi rozwiązaniami ratingi kredytowe będą mogły być wykorzystywane 
jedynie jako dodatkowe kryterium w monitorowaniu ryzyka związanego z podejmowanymi 
inwestycjami. 

Projekt rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy venture capital

W grudniu 2011  r. KE przyjęła i przekazała Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE 
projekt rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy venture capital91. Celem rozporządzenia 
jest ułatwienie transgranicznego pozyskiwania środków przez fundusze venture capital, a przez 
to poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w UE,  
w stosunku do których na skutek globalnego kryzysu finansowego banki zaostrzyły warunki  
i kryteria udzielania kredytów. Projekt rozporządzenia przewiduje jednolite kryteria dla funduszy, 
które zamierzają posługiwać się nazwą europejski fundusz venture capital. Będą one mogły 
prowadzić działalność w UE na podstawie jednolitego paszportu, tj. bez potrzeby rejestracji poza 
krajem macierzystym. Rozporządzenie wprowadza także wymogi dotyczące portfela inwestycyjnego 
europejskiego funduszu venture capital, technik inwestycyjnych oraz przedsiębiorstw, w które 
fundusze te mogą inwestować. Ponadto rozporządzenie określa, które kategorie inwestorów będą 
uprawnione do lokowania środków w europejskich funduszach venture capital. 

2.2.2.4. Projekty regulacji Unii Europejskiej dotyczące funkcjonowania rynków 
finansowych

Projekt rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych  
i repozytoriów transakcji (EMIR) 

W 2011 r. w Unii Europejskiej kontynuowano prace nad przedłożonym przez KE we wrześniu 
2010 r. projektem rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (tzw. European 
Market Infrastructure Regulation, EMIR)92. Celem rozporządzenia jest poprawa bezpieczeństwa 
obrotu i zwiększenie przejrzystości rynku instrumentów pochodnych OTC oraz ograniczenie ryzyka 
kredytowego kontrahenta. Ma to być realizowane przez zmiany w infrastrukturze potransakcyjnej 
tego rynku: przeniesienie rozliczeń transakcji instrumentami pochodnymi znajdującymi się w obrocie 
poza rynkiem regulowanym do centralnych partnerów rozliczeniowych (central counterparty, CCP) 
i wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o zawartych transakcjach do repozytoriów 
transakcji (trade repositories) oraz przez określenie zasad zarządzania ryzykiem kredytowym 
kontrahenta z tytułu transakcji pochodnych, które nie będą rozliczane przez izby rozliczeniowe  
o statusie ccp. 

Obowiązkiem rozliczania przez CCP mają być objęte transakcje wystandaryzowanymi i płynnymi 
instrumentami pochodnymi OTC. Zgodnie z projektem rozporządzenia EMIR przyjętym przez Radę 
UE rodzaje instrumentów pochodnych OTC, które będą podlegały obowiązkowi rozliczania przez 
CCP, zostaną określone przez KE w akcie wykonawczym. Podmioty niefinansowe zostaną zwolnienie 
z obowiązku rozliczania przez CCP transakcji instrumentami pochodnymi OTC, które służą do 
zabezpieczania się przed ryzykiem wynikającym z ich podstawowej działalności gospodarczej, o ile 
wartość dokonywanych przez nie transakcji instrumentami pochodnymi o charakterze spekulacyjnym 
nie przekroczy określonego progu. Ponadto obowiązek rozliczania przez CCP nie obejmuje transakcji 

91 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie europejskich funduszy venture capital, 
KOM(2011) 860 wersja ostateczna, Bruksela 7 grudnia 2011, Komisja Europejska. 

92 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, KOM(2010) 484 
wersja ostateczna, Bruksela 15 września 2010, Komisja Europejska.
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dokonywanych wewnątrz grup kapitałowych, w tym międzynarodowych grup bankowych.  
W ocenie skutków projektowanej regulacji nie podano skali i konsekwencji tego wyłączenia. Będzie 
ono istotne dla takich krajów jak Polska, w których systemy bankowe charakteryzują się dużym 
udziałem podmiotów zależnych od zagranicznych instytucji finansowych. Zwolnienie transakcji 
wewnątrzgrupowych z obowiązku ich rozliczania przez CCP znacznie ograniczy realizację głównego 
celu proponowanej regulacji, gdyż nie przyczyni się do zmniejszenia ryzyka kredytowego kontrahenta 
w systemie finansowym.

Przeniesienie rozliczeń transakcji wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi OTC 
do CCP będzie powodować koncentrację ryzyka kredytowego i operacyjnego w tych podmiotach 
oraz wzrost ich znaczenia w systemie finansowym. W związku z tym projekt rozporządzenia EMIR 
ustanawia zasady funkcjonowania CCP, w tym m.in. dotyczące kapitałów własnych i innych zasobów 
finansowych, wymogów organizacyjnych, kryteriów bezpośredniego dostępu do CCP, zarządzania 
ryzykiem rozliczeniowym i płynności oraz rodzajów przyjmowanych zabezpieczeń. 

W odniesieniu do transakcji instrumentami pochodnymi, które nie będą podlegały obowiązkowi 
rozliczania przez CCP, projekt rozporządzenia EMIR określa zasady zarządzania ryzykiem kredytowym 
kontrahenta i operacyjnym. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami informacje na temat zawarcia 
i zmiany warunków pojedynczych transakcji instrumentami pochodnymi, będącymi przedmiotem 
obrotu i na rynku OTC, i na rynku regulowanym mają być przekazywane do repozytoriów transakcji. 
Gromadzenie danych w repozytoriach transakcji, które na obszarze UE mają być autoryzowane  
i nadzorowane przez ESMA, ma umożliwić nadzorcom krajowym, bankom centralnym, ESMA  
i ESRB monitorowanie ryzyka systemowego wynikającego z transakcji instrumentami pochodnymi.

Rozporządzenie EMIR ma wejść w życie przed końcem 2012 r. Aby zawarte w nim rozwiązania 
mogły być w pełni stosowane, konieczne jest wydanie przez KE regulacyjnych i wykonawczych 
standardów technicznych, których projekty ma przygotować ESMA we współpracy m.in. z ESBC, 
ESRB i EBA. 

Projekt rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów 
dotyczących swapów ryzyka kredytowego 

W 2011 r. w PE i Radzie UE trwały prace nad przedstawionym przez KE we wrześniu 2010 r. 
projektem rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów funkcjonowania 
rynku swapów ryzyka kredytowego (credit default swap, CDS)93. Planuje się, że rozporządzenie 
wejdzie w życie 1 listopada 2012 r.

W projekcie KE zaproponowano wprowadzenie zakazu zawierania przez osoby fizyczne 
i prawne transakcji niepokrytej krótkiej sprzedaży akcji spółek publicznych oraz papierów skarbowych. 
PE rozszerzył ten zakaz także na swapy ryzyka kredytowego, które nie służą zabezpieczeniu się przed 
ryzykiem kredytowym z tytułu zobowiązań państwa członkowskiego UE (tj. zakup CDS, gdy nie ma 
się aktywów referencyjnych). Jednocześnie organy nadzoru będą mogły udzielać uczestnikom rynku 
tymczasowej zgody na zawieranie transakcji niepokrytej krótkiej sprzedaży papierów skarbowych 
oraz wspomnianych niepokrytych transakcji CDS w przypadku wystąpienia zaburzeń na rynku tych 
papierów dłużnych, a zwłaszcza znaczącego zmniejszenia się jego płynności. Wniosek legislacyjny 
KE przewidywał konieczność oznaczania zleceń krótkiej sprzedaży akcji w zorganizowanych 
systemach obrotu oraz codziennego publikowania zbiorczej informacji na temat wolumenu takich 
zleceń. Propozycja ta nie znalazła jednak poparcia w PE.

Wspomniane ograniczenie krótkiej sprzedaży i obowiązki informacyjne nie dotyczyłyby akcji, 
dla których główny system obrotu znajduje się poza UE. Wyłączenia podmiotowe obejmowałyby: 
animatorów rynku zapewniających jego płynność, podmioty zawierające transakcje krótkiej 
sprzedaży w celu stabilizacji cen instrumentu finansowego i głównych dealerów emisji papierów 
skarbowych, przeprowadzających na własny rachunek transakcje tymi papierami na rynku 
pierwotnym lub wtórnym.

93 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów 
dotyczących swapów ryzyka kredytowego, KOM(2010) 482 wersja ostateczna, Bruksela 15 września 2010, Komisja 
Europejska.
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Projekt dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji 
finansowych 

We wrześniu 2011 r. KE opublikowała wniosek legislacyjny dotyczący dyrektywy w sprawie 
podatku od transakcji finansowych94. Propozycja ta przewiduje nałożenie podatku na wszystkie 
transakcje, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Podatek dotyczyłby transakcji 
zawieranych między instytucjami finansowymi, jeżeli co najmniej jedna z nich ma siedzibę w UE. 
Zgodnie z uzasadnieniem wniosku dochody z podatku mogłyby być przekazywane do budżetów 
państw członkowskich bądź, w całości lub w części, do budżetu UE.

W projekcie dyrektywy określono minimalne stawki podatku od transakcji finansowych  
w państwach UE. Obrót akcjami i obligacjami na rynku wtórnym byłby opodatkowany stawką 
0,1% (podatek naliczany od wartości zawartych transakcji). Transakcje instrumentami pochodnymi 
miałyby być obciążone podatkiem w wysokości 0,01% ich wartości. Państwa członkowskie UE 
miałyby prawo wyznaczyć wyższe stawki podatku. Propozycja KE przewiduje wprowadzenie tego 
podatku od 1 stycznia 2014 r. 

Istotne różnice zdań między państwami członkowskimi na temat stosowania jednolitego 
podatku od transakcji finansowych w UE świadczą, że bardzo trudno będzie osiągnąć porozumienie 
w sprawie omawianego projektu regulacji na poziomie Rady UE. 

Projekty nowej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych  
i rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II / MiFIR)

W dniu 20 października 2011 r. KE przedstawiła projekt nowej dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych95 (dalej MiFID) i projekt rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów 
finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie EMIR96 (dalej MiFIR). Obie proponowane regulacje, 
określane potocznie jako MiFID II, są rezultatem przeglądu funkcjonowania dyrektywy MiFID  
na europejskim rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń wynikających 
z ostatniego kryzysu finansowego. Mają one na celu objęcie większą kontrolą dotychczas słabo 
lub w ogóle nieregulowanych segmentów rynku finansowego oraz zapobieganie nieefektywności 
europejskiego rynku finansowego i zaburzeniom w jego działaniu w związku ze zmianami 
technologicznymi (tj. tworzeniem nowych elektronicznych platform obrotu, automatyzacją handlu, 
wykorzystywaniem nowych technik transakcyjnych). 

Projektowany pakiet MiFID II wprowadza nowy typ rynków – organised trading facility 
(OTF). Mają one podlegać określonym wymogom regulacyjnym, m.in. w zakresie przejrzystości 
transakcyjnej i potransakcyjnej. Ta nowa kategoria rynków miałaby obejmować wszystkie platformy 
obrotu niebędące ani rynkiem regulowanym, ani wielostronną platformą obrotu (multilateral trading 
facility, MTF), na których wiele podmiotów trzecich może przeprowadzać między sobą transakcje 
instrumentami finansowymi. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami przedmiotem handlu na 
rynkach regulowanych, MTF i OTF mają być wystandaryzowane instrumenty pochodne OTC, które 
kwalifikują się do rozliczeń przez CCP zgodnie z regulacją EMIR oraz mają odpowiednią płynność. 
KE na wniosek ESMA ma wskazać instrumenty pochodne OTC, którymi obrót ma być dokonywany 
na wspomnianych rynkach, z uwzględnieniem wyłączeń podmiotowych wskazanych w omawianych 
projektach regulacji.

Kolejną sugerowaną zmianą w zakresie infrastruktury transakcji jest wyodrębnienie platform 
obrotu przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po spełnieniu określonych kryteriów 
organizatorzy MTF będą mogli występować do krajowego organu nadzoru z wnioskiem o nadanie 
im statusu platformy obrotu przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

94 Wniosek. Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych i zmieniająca dyrektywę 
2008/7/WE, KOM(2011) 594 wersja ostateczna, Bruksela 28 września 2011 r., Komisja Europejska.

95 Wniosek. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylająca 
dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, KOM(2011) 656 wersja ostateczna, Bruksela 20 października 
2011, Komisja Europejska.

96 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz 
zmieniające rozporządzenie [EMIR] w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, KOM(2011) 652, Bruksela 20 października 2011, 
Komisja Europejska.
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Propozycja MiFID II rozszerza zakres instrumentów finansowych objętych zasadami 
przejrzystości transakcyjnej i potransakcyjnej. Jednolite wymogi w tym zakresie mają dotyczyć 
zarówno instrumentów udziałowych: akcji, kwitów depozytowych, tytułów uczestnictwa funduszy 
ETF, jak i innych instrumentów finansowych: obligacji, strukturyzowanych papierów dłużnych  
i instrumentów pochodnych. Platformy obrotu, na których dopuszczona będzie dyskrecjonalna 
realizacja zleceń, zobowiązane będą do ich realizacji na warunkach najkorzystniejszych dla 
klienta (zgodnie z tzw. zasadami best execution). Proponowane rozwiązania zobowiązują firmy 
inwestycyjne, realizujące zlecenia klientów, do rejestracji rozmów z klientami oraz archiwizacji 
zapisów elektronicznych. Projektowane zmiany w dyrektywie MiFID wzmacniają również ochronę 
klientów detalicznych przez zaostrzenie wymogu ujawniania informacji o potencjalnych konfliktach 
interesów między sprzedawcą a klientem. Obowiązki informacyjne i badania adekwatności 
sprzedawanych instrumentów finansowych do potrzeb klienta miałyby także dotyczyć depozytów 
strukturyzowanych i sprzedaży wiązanej (cross-selling). 

Przedstawione zmiany w dyrektywie MiFID odnoszą się również do  zautomatyzowanego 
handlu (algorithmic trading), w tym realizacji zleceń o wysokiej częstotliwości (high-frequency 
trading). Komisja Europejska postuluje wprowadzenie obowiązku prezentowania organom 
nadzoru założeń i szczegółów algorytmu inwestycyjnego stosowanego do generowania zleceń 
przez podmioty wykorzystujące wspomniane techniki handlu oraz obowiązku stałej aktywności 
tego podmiotu (generowania z taką samą częstotliwością zleceń przez jego algorytm) w czasie 
funkcjonowania platformy obrotu, niezależnie od warunków rynkowych. Proponuje się także 
oznaczanie stosowania techniki algorithmic trading w zleceniach i raportach z transakcji.

Projekty dyrektywy w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji 
poufnych i manipulacje na rynku oraz rozporządzenia w sprawie wykorzystywania 
informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)

W październiku 2011  r. KE przyjęła i przekazała Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie 
UE projekt rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku 
(nadużyć na rynku)97 oraz projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji 
karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacji na rynku98. Celem rozporządzenia 
jest wprowadzenie jednolitych regulacji dotyczących zwalczania nadużyć na rynkach UE, co ma 
ograniczyć możliwość wykorzystywania arbitrażu regulacyjnego, oraz poprawa ochrony inwestorów. 
Zakres rozporządzenia został rozszerzony w porównaniu z obowiązującą dyrektywą o instrumentach 
finansowych będących przedmiotem obrotu na MTF lub OTF, a także o instrumenty znajdujące się 
w obrocie poza rynkiem zorganizowanym, które mogą mieć wpływ na zmiany cen instrumentów 
bazowych objętych projektowanymi regulacjami. 

Projekt dyrektywy w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych 
i manipulacje na rynku jest uzupełnieniem wspomnianego rozporządzenia. Jej celem jest 
wprowadzenie minimalnych, wspólnych dla państw członkowskich, zasad kwalifikowania 
manipulacji i wykorzystywania informacji poufnych jako przestępstw kryminalnych oraz określenie 
minimalnych sankcji za najpoważniejsze przestępstwa dotyczące nadużyć na rynku.

Projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe 
dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

W październiku 2011  r. KE przyjęła wniosek legislacyjny dotyczący projektu zmieniającego 
dyrektywę w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach99. 

97 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych  
i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), KOM(2011) 651 wersja ostateczna, Bruksela 20 października 2011, Komisja 
Europejska.

98 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji 
poufnych i manipulacje na rynku, KOM(2011) 654 wersja ostateczna, Bruksela 20 października 2011, Komisja 
Europejska.

99  Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji 
wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do 
obrotu na rynku regulowanym, oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE, KOM(2011) 683 wersja ostateczna, Bruksela 25 
października 2011, Komisja Europejska.
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Celem zmian w dotychczas obowiązującej dyrektywie jest ograniczenie niektórych obciążeń 
administracyjnych nakładanych na emitentów papierów wartościowych, co powinno się 
przyczynić do wzrostu zainteresowania małych i średnich przedsiębiorstw pozyskiwaniem kapitału 
na rynkach finansowych UE. Projekt dyrektywy wprowadza większą harmonizację przepisów 
dotyczących zawiadamiania o przekroczeniu poziomu zaangażowania w spółkach notowanych 
na rynkach regulowanych. Ma to nastąpić dzięki rozszerzeniu zakresu instrumentów finansowych 
uwzględnianych przy wyliczaniu zaangażowania o instrumenty, które mają podobne skutki 
ekonomiczne jak pakiety akcji i prawa do nabywania akcji. KE proponuje także zniesienie obowiązku 
publikowania przez spółki giełdowe śródrocznych sprawozdań zarządu lub kwartalnych sprawozdań 
finansowych.

2.2.3. Kierunki przyszłych działań regulacyjnych Unii Europejskiej w odniesieniu 
do systemu finansowego 

Prace nad projektem dyrektywy w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji finansowych

W dniu 6 stycznia 2011  r. KE opublikowała dokument konsultacyjny proponujący 
wprowadzenie w UE zharmonizowanych regulacji dotyczących działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych100. KE proponuje, aby w każdym 
państwie członkowskim UE utworzyć organ, który byłby odpowiedzialny za przeprowadzanie 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych101 (resolution authority).

W dokumencie konsultacyjnym zaproponowano trzy etapy działań w obszarze zarządzania 
kryzysowego: 

• Przygotowanie i zapobieganie. Instytucje kredytowe byłyby zobowiązane do przygotowania 
planów naprawczych (recovery plans) zawierających procedury i mechanizmy, które 
uruchamiano by w momencie pogorszenia się ich sytuacji finansowej w celu samodzielnego 
odbudowania długoterminowej rentowności. Plany te powinny określać, jakie działania 
instytucja zamierza podjąć w celu rozwiązania potencjalnych problemów z płynnością, 
zwiększenia kapitału lub ograniczenia podejmowanego ryzyka. Ponadto organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji we współpracy z odpowiednimi organami 
nadzoru finansowego miałyby przygotować plany restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (resolution plans). Obydwa rodzaje planów miałyby być tworzone zarówno 
na poziomie grupy kapitałowej (group recovery and resolution plans), jak również dla 
poszczególnych instytucji kredytowych wchodzących w skład grupy. Wśród środków 
zapobiegawczych KE proponuje także wprowadzenie możliwości zawierania porozumień 
w sprawie wewnątrzgrupowej pomocy finansowej, przewidujących udzielanie wsparcia 
w ramach grupy podmiotowi przeżywającemu trudności finansowe oraz wzmocnienie 
nadzoru nad instytucjami kredytowymi generującymi ryzyko systemowe.

• Wczesną interwencję. Taka interwencja byłaby podejmowana w przypadku, gdy 
instytucja kredytowa nie spełnia wymogów dyrektywy 2006/48/WE lub istnieje  
prawdopodobieństwo, że ich nie spełni. KE proponuje rozszerzenie uprawnień 
nadzorczych, które mogłyby zostać wykorzystane na tym etapie, np. wprowadzenie 
wymogu podniesienia funduszy własnych, nakazu ograniczenia lub zaniechania 
określonego rodzaju działalności, zakazu wypłaty dywidendy, nakazu wprowadzenia zmian 
personalnych na stanowiskach kierowniczych. Ponadto w ramach wczesnej interwencji 
nadzorca mógłby nakazać instytucji kredytowej wdrożenie planu naprawczego, a także 
wprowadzić specjalnego zarządcę (special management).

100 Technical details of a possible EU framework for bank recovery and resolution, DG Internal Market and Services, 
European Commission, 2011, dokument dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/internal_market/ consultations/
docs/2011/crisis_management/consultation_paper_en.pdf.

101 Proponowane rozwiązania zawarte w dokumencie konsultacyjnym odnoszą się przede wszystkim do instytucji 
kredytowych. W dokumencie tym KE poddaje jednak pod dyskusję, czy i jakiego rodzaju firmy inwestycyjne miałyby 
zostać objęte unijnymi regulacjami dotyczącymi zarządzania kryzysowego.
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• Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych. W działaniach  
na tym etapie miałyby być wykorzystywane wspomniane plany (resolution plans). 
Sposobami restrukturyzacji byłyby:

− sprzedaż części lub całości aktywów i pasywów instytucji kredytowej jednemu nabywcy 
(bądź kilku) bez zgody jego akcjonariuszy,

− stworzenie banku pomostowego, do którego przenoszona byłaby część lub całość 
działalności instytucji kredytowej; bank pomostowy działałby do czasu sprzedania  
go podmiotom z sektora prywatnego,

− wydzielenie aktywów (stosowane tylko łącznie z innymi instrumentami): transfer 
określonych aktywów instytucji kredytowej do specjalnego podmiotu zarządzania 
aktywami, którego właścicielem byłyby władze publiczne,

− umorzenie lub konwersja zobowiązań instytucji kredytowej – umorzenie 
niezabezpieczonych roszczeń wierzycieli oraz przekształcenie długu w kapitał.

W celu zapewnienia jak najefektywniejszej współpracy pomiędzy organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji z poszczególnych krajów UE Komisja Europejska sugeruje utworzenie, 
na wzór istniejących kolegiów nadzorczych, kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji dla transgranicznych instytucji kredytowych. Główne zadania kolegiów obejmowałyby 
przygotowanie grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także współpracę 
i koordynację działań w ramach zarządzania kryzysowego.

Kolejnym istotnym rozwiązaniem proponowanym przez KE jest utworzenie funduszy 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution funds) finansowanych ze składek wpłacanych 
przez instytucje kredytowe, a w razie potrzeby zbieranych także ex post. Fundusze te stanowiłyby 
główne źródło finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych.  
W omawianym dokumencie rozważa się także możliwość wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym 
potencjału środków gwarantowania depozytów. 

Zielona księga w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych 

Opublikowana w listopadzie 2011  r. zielona księga102 jest dokumentem konsultacyjnym 
KE, w którym rozważa się możliwości wspólnej emisji obligacji przez państwa strefy euro. Komisja 
przedstawiła trzy warianty emisji obligacji stabilnościowych. 

Zgodnie z pierwszym z nich obligacje stabilnościowe byłyby gwarantowane przez wszystkie 
kraje strefy euro i stanowiłyby główne źródło finansowania rządów państw członkowskich. Przy 
założeniu wspólnej odpowiedzialności obligacje stabilnościowe powinny otrzymać najwyższy rating 
kredytowy (AAA). Oznaczałoby to spadek kosztów finansowania krajów strefy euro ze względu na 
wyższą płynność oraz – w odniesieniu do niektórych państw – większą wiarygodność kredytową. 
Rozwiązanie to osłabiałoby jednak presję na poszczególne państwa, by zachowały niezbędną 
dyscyplinę budżetową. 

Drugi wariant zakłada podział finansowania potrzeb pożyczkowych poszczególnych państw 
strefy euro na część wspólnotową (obligacje stabilnościowe) oraz narodową. Emisja obligacji 
krajowych pozwalałaby utrzymać dyscyplinę fiskalną w poszczególnych państwach członkowskich. 
Wiązałoby się to jednak z ryzykiem, że kraje o wysokim ratingu ze względu na niższe koszty 
finansowania będą wolały emitować własne obligacje. W celu jego minimalizacji należałoby zapewnić 
wspólnym obligacjom jak najwyższą wiarygodność kredytową, np. przez uprzywilejowanie ich 
spłaty względem obligacji krajowych. Jednocześnie KE zauważa, że każde rozwiązanie zakładające 
wspólną odpowiedzialność z tytułu obligacji stabilnościowych wymagałoby zmian traktatowych,  
co znacznie wydłużałoby czas jego wprowadzenia.

W wariancie trzecim odpowiedzialność poszczególnych państw strefy euro wynikająca  
z emisji obligacji stabilnościowych byłaby adekwatna do wartości zadłużenia przypadającego  

102  Zielona księga w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych, KOM(2011) 818, Bruksela 23 
listopada 2011, Komisja Europejska.
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na nie z tego tytułu. Aby uzyskać wyższy rating kredytowy dla obligacji stabilnościowych, należałoby 
np. uprzywilejować je względem innych zobowiązań lub ustanowić dodatkowe zabezpieczenia. 
Przewagą powyższego wariantu jest najmniejsza pokusa nadużycia ze strony pojedynczych państw 
oraz brak konieczności wprowadzania zmian traktatowych w celu jego realizacji. Zdaniem KE 
wariant ten miałby jednak najsłabszy wpływ na stabilność i integrację strefy euro.

KE zakłada możliwość stopniowego przechodzenia od wariantu trzeciego (najłatwiejszego 
do wprowadzenia) do pierwszego (wymagającego zmian traktatowych i ścisłej integracji fiskalnej 
państw członkowskich). W opinii KE bez względu na to, jaki wariant obligacji stabilnościowych 
zostałby wybrany, jego wprowadzenie musi być połączone z pogłębieniem koordynacji zarządzania 
gospodarczego w krajach strefy euro i większą dyscypliną finansów publicznych. Kwestią otwartą 
pozostaje wskazanie struktury instytucjonalnej emisji tych obligacji. KE proponuje dwa rozwiązania:

− przeprowadzanie emisji przez odpowiednie organy poszczególnych krajów na zasadach 
ustalanych na szczeblu unijnym,

− powołanie centralnego urzędu zarządzającego długiem, który koordynowałby ich emisje; 
według KE funkcję tę mogłaby w przyszłości pełnić np. sama Komisja albo inny, nowy 
organ unijny. 
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na infrastrukturę systemu finansowego składają się instytucje i systemy umożliwiające 
dokonywanie płatności, organizujące obrót instrumentami finansowymi oraz umożliwiające 
rozliczanie i rozrachunek zawartych transakcji. Istotnym elementem są systemy zapewniające 
ochronę uczestnikom rynku oraz instytucje poprawiające przejrzystość informacyjną. Ważną rolę 
odgrywają również podmioty regulujące funkcjonowanie systemu finansowego i nadzorujące go.

W niniejszym rozdziale przedstawiono najważniejsze zmiany dotyczące infrastruktury 
polskiego rynku finansowego w 2011  r. Opisano także projekty i kierunki prac związanych 
z rozwojem infrastruktury krajowego i europejskiego rynku finansowego.

3.1. Instytucje regulujące i nadzorcze

Instytucjami regulującymi i nadzorującymi funkcjonowanie polskiego systemu finansowego 
są: Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski. W 2011 r. 
poszerzony został zakres kompetencji KNF jako organu nadzorującego funkcjonowanie krajowego 
rynku finansowego. Nadzorem sprawowanym przez KNF objęto instytucje prowadzące działalność 
w zakresie świadczenia usług płatniczych. 

W analizowanym okresie kontynuowana była współpraca Ministerstwa Finansów, KNF i NBP 
w ramach Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), powołanego na mocy ustawy z 7 listopada 2008 r.1 
w celu podejmowania działań służących utrzymaniu i wspieraniu stabilności krajowego systemu 
finansowego. Prace prowadziła także Rada Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF), ustanowiona  
w 2006  r. przez Ministra Finansów. Pełni ona funkcje opiniodawcze i doradcze w sprawach 
związanych z rozwojem i regulacjami polskiego rynku finansowego. W maju 2011 r. w ramach RRRF 
powołano grupę roboczą ds. rewizji zasad funkcjonowania niektórych zawodów regulowanych 
sektora usług finansowych. 

3.2. System płatniczy

W 2011 r. na polskim rynku funkcjonowały dwa systemy płatności w złotych: SORBNET i ELIXIR, 
oraz trzy system płatności w euro: TARGET2-NBP, SORBNET-EURO i EuroELIXIR. W omawianym 
okresie odnotowano wzrost wartości i liczby zleceń realizowanych w systemach: SORBNET, ELIXIR, 
TARGET2-NBP i EuroELIXIR.

3.2.1. Systemy wysokokwotowych płatności międzybankowych

System SORBNET

W systemie SORBNET, służącym do rozrachunku płatności wysokokwotowych 
w złotych, według stanu na koniec 2011  r. uczestniczyły: 52 banki, NBP, Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych SA (KDPW) oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa SA (KIR). W 2011 r. wartość 
zleceń zrealizowanych w tym systemie wzrosła o 19,2% w porównaniu z 2010  r. (wykres 3.1). 
Było to spowodowane zwiększeniem obrotów na rynku offshore instrumentami nominowanymi  

1 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz.U. z 2008 r., nr 2009, poz. 1317).
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w złotych oraz obrotów na krajowych rynkach: walutowym, obligacji skarbowych i instrumentów  
pochodnych OTC. Liczba zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET wzrosła o 20,5%  
w porównaniu z 2010 r. W 2011 r. średnio rozliczano 10 396 zleceń dziennie, a średnia wartość 
pojedynczego zlecenia wyniosła 24 mln zł.

W  strukturze obrotów według typów operacji dominowały rozrachunki wynikające  
z realizacji zleceń klientowskich, głównie międzybankowych (wykres 3.2). Ich udział spadł jednak 
nieznacznie w porównaniu z 2010 r. Zmniejszył się także udział zleceń wynikających z operacji na 
rynku międzybankowym. Było to związane z małą skłonnością banków działających w Polsce do 
udzielania niezabezpieczonych pożyczek na krajowym rynku pieniężnym. W 2011 r. wzrosła wartość 
zleceń płatniczych z tytułu wykorzystania kredytów udzielanych przez NBP. Wynikało to głównie 
z większego wykorzystywania przez banki kredytu technicznego, służącego do usprawnienia 
rozrachunków między bankami na ich rachunkach w NBP. Zasilanie banków w płynność w ciągu 
dnia zwiększyło się o 45,5% w porównaniu z 2010 r.  

Wykres 3.1. Kwartalna wartość i liczba zleceń przetworzonych w systemie SORBNET w latach 
2008–2011
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Źródło: NBP.

Wykres 3.2. Udział głównych typów operacji w strukturze obrotów brutto w systemie SORBNET 
w 2010 i 2011 r.
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Źródło: NBP.
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W 2011 r. w NBP prowadzono prace analityczne nad nowymi funkcjami systemu SORBNET. 
Konieczność wprowadzenia w I połowie 2012 r. nowych rozwiązań w tym systemie wynikała  
z: planowanego przez BFG uczestnictwa w rozrachunku operacji papierami wartościowymi na 
zasadzie DvP (delivery versus payment) przeprowadzanego przez KDPW, planowanego przez KIR 
uruchomienia Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych (SRPN) oraz potrzeby pozyskiwania 
przez NBP szczegółowych informacji dotyczących transakcji zawieranych na krajowym rynku 
niezabezpieczonych lokat międzybankowych.

W 2011 r. kontynuowano rozpoczęte w styczniu 2010 r. prace nad uruchomieniem nowego 
systemu wysokokwotowych płatności międzybankowych w złotych – SORBNET2, który ma zastąpić 
obecnie funkcjonujący system SORBNET. Zgodnie z założeniami system SORBNET2 będzie działać  
na nowej platformie technologicznej oraz korzystać z sieci telekomunikacyjnej i standardów  
sWIft2. Datę uruchomienia tego systemu wyznaczono na 25 marca 2013 r. 

System TARGET2-NBP i SORBNET-EURO

System TARGET2-NBP (T2-NBP), będący polską częścią systemu TARGET2 (T2), służy  
do rozrachunku wysokokwotowych płatności transgranicznych i krajowych w euro. W 2011  r. 
zakończono, rozpoczętą 19 maja 2008 r., migrację uczestników systemu SORBNET-EURO  
do systemu T2-NBP. W czasie dwóch kolejnych etapów migracji (6 czerwca oraz 21 listopada  
2011 r.) do systemu T2-NBP przeszło łącznie 12 banków o statusie uczestnika bezpośredniego oraz 
KDPW. Tym samym liczba krajowych uczestników systemu T2 powiększyła się do 23 podmiotów.  
Na koniec grudnia 2011  r. uczestniczyły w nim: NBP, KIR, KDPW oraz 20 banków. Zakończenie  
migracji polskich banków do systemu T2 oznacza, że NBP nie będzie dłużej pośredniczyć  
w rozliczeniach banków w tym systemie. Spowodowało to zaprzestanie, 21 listopada 2011  r., 
wykorzystania systemu SORBNET-EURO do pośredniczenia w rozliczeniach banków i KDPW 
w  systemie T2. Całkowite zamknięcie systemu SORBNET-EURO nastąpiło z końcem 2011 r.  
Od 21 listopada 2011  r. banki dokonują rozliczeń w euro bezpośrednio na platformie SSP3 lub  
za pośrednictwem innego banku, będącego bezpośrednim uczestnikiem systemu T2.

Wykres 3.3. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie TARGET2-NBP w latach 2009–2011
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te były realizowane w systemie SORBNET-EURO, jednak zostały przyporządkowane do statystyk systemu T2-NBP. 

Źródło: NBP.

2 SWIFT – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Jest to międzynarodowe 
stowarzyszenie instytucji finansowych założone w 1937 r. SWIFT utrzymuje sieć telekomunikacyjną w celu wymiany 
informacji oraz pośredniczy w realizacji transakcji między bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami 
finansowymi z ponad 200 krajów.

3 Single Shared Platform – wspólna platforma, na którą w ramach systemu T2 zostały przeniesione rozliczenia 
z krajowych systemów RTGS (real time gross settlement). RTGS to system płatności, w którym rozrachunek dokonywany 
jest na bazie brutto w czasie rzeczywistym.
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Wykres 3.4. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie SORBNET-EURO w latach  
2008–2011
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(21 listopada 2011 r.) do pośredniczenia w rozliczeniach banków i KDPW w systemie T2. System SORBNET-EURO został zastąpiony systemem 
T2-NBP.

Źródło: NBP.

W 2011 r. obroty w systemie T2-NBP wzrosły o 84,5% w porównaniu z 2010 r. Najwyższy 
wzrost wartości realizowanych zleceń odnotowano w III i IV kwartale 2011 r. (wykres 3.3), co wiązało 
się z przeniesieniem przez banki rachunków w euro z systemu SORBNET-EURO do systemu T2-NBP. 
Migracja do T2-NBP skłoniła niektóre banki do przeniesienia do tego systemu wysokokwotowych 
płatności międzybankowych z tytułu transakcji zawieranych na rynkach finansowych. Wcześniej  
były one dokonywane za pośrednictwem banków korespondentów. Funkcję tę często pełniły  
podmioty dominujące względem banków krajowych. Największy udział w rozliczeniach  
realizowanych w systemie T2-NBP miały transakcje transgraniczne (wykres 3.3). Stanowiły one 
94,2% ogółu obrotów oraz 93,1% całkowitej liczby zleceń. W 2011 r. średnio realizowano 3 503 
zlecenia dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 492,4 tys. euro.

W 2011 r. obroty w systemie SORBNET-EURO były niższe o 13,3% w porównaniu   
z poprzednim rokiem (wykres 3.4). Jednocześnie o 43,3% spadła liczba zrealizowanych zleceń.  
W systemie SORBNET-EURO realizowano średnio 567 zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego 
zlecenia wyniosła 768,3 tys. euro. Większość operacji stanowiły zlecenia transgraniczne: 58% 
wartości obrotów i 91% liczby zleceń.

3.2.2. Systemy płatności detalicznych

System ELIXIR

Rozliczenia międzybankowe w złotych wynikające ze zleceń klientowskich przeprowadzane  
są za pośrednictwem KIR w systemie ELIXIR. Na koniec 2011 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany 
zleceń płatniczych w tym systemie było 49 banków oraz NBP. Liczba transakcji zrealizowanych  
za pośrednictwem KIR w 2011  r. była wyższa niż w 2010 r. o 5,3%, a ich wartość o 8,2%. W 2011 r. 
średnio rozliczano 5,6 mln zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 
2 577 zł.
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Wykres 3.5. Kwartalna wartość obrotów brutto i kwartalna liczba zleceń w systemie ELIXIR  
w latach 2008–2011

726 764 780 830 
718 761 777 838 751 813 849 926 

823 884 924 982 

266,7 

288,2 
289,3 

309,8 

277,2 

314,5 
310,9 

329,3 
322,1 

330,7 
329,4 

349,0 
340,3 

351,6 
346,5 

363,7 

0 

200 

400 

600 

800 

1 000 

0 

80 

160 

240 

320

400 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
2008 2009 2010 2011

mld zł mln

Wartość obrotów brutto – lewa oś Liczba zleceń – prawa oś
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System EuroELIXIR

Na koniec 2011 r. uczestnikami systemu EuroELIXIR, przeznaczonego do realizacji krajowych  
i transgranicznych detalicznych zleceń płatniczych w euro, były 24 banki oraz NBP. W 2011  r. 
obroty w tym systemie były wyższe o 33,1% w porównaniu z 2010  r. (wykres 3.6). Przeciętnie  
realizowano 31,3 tys. zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła  
5 243 euro. Największy udział w obrotach miały zlecenia transgraniczne: 88,5% wartości obrotów 
i 94,6% liczby zleceń.

Wykres 3.6. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie EuroELIXIR w latach 2008–2011
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Źródło: NBP.

Od stycznia 2008 r. w systemie EuroELIXIR możliwa jest obsługa paneuropejskiego polecenia 
przelewu (SEPA Credit Transfer, SCT). W 2011 r. utrzymywał się stopniowy wzrost liczby transakcji 
SCT przetwarzanych w tym systemie (wykres 3.7). Jednocześnie znacznie zwiększył się udział 
transakcji SCT w ogólnej liczbie płatności realizowanych w tym systemie: z 70% w grudniu 2010 r. 
do 97,9% w grudniu 2011 r. W zleceniach SCT dominowały płatności transgraniczne (ponad 97% 
w grudniu 2011 r.).
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Wykres 3.7. Kwartalna liczba transakcji SCT przetworzonych w systemie EuroELIXIR w latach 
2009–2011
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Źródło: KIR.

W listopadzie 2010  r. system EuroELIXIR ustanowił pierwsze połączenie w ramach sieci 
europejskich izb rozliczeniowych EACHA4. Stało się to za sprawą porozumienia zawartego  
z holendersko-niemiecką izbą rozliczeniową Equens SE w sprawie bezpośredniej wymiany transakcji 
polecenia przelewu SEPA zgodnie ze standardami EACHA. W kwietniu 2011 r. uruchomiona została 
identyczna usługa wymiany zleceń płatniczych SCT z brytyjską izbą rozliczeniową VocaLink Limited5. 
Nawiązanie współpracy z VocaLink Limited miało zapewnić klientom KIR dostęp do banków 
mających siedzibę w Wielkiej Brytanii. W sierpniu 2011  r. izba VocaLink podjęła jednak decyzję 
o wycofaniu swojego uczestnictwa z projektu SEPA, uzasadniając to brakiem długookresowych 
perspektyw biznesowych. Zobowiązania VocaLink wynikające z podpisanego z KIR porozumienia 
prawdopodobnie zostaną przejęte przez jeden z brytyjskich banków. Rozszerzenie zakresu usług 
KIR o wymianę płatności SCT w ramach EACHA umożliwia uczestnikom systemu EuroELIXIR 
wykorzystanie dodatkowego kanału rozliczeń instrumentów SEPA oprócz paneuropejskiego  
systemu rozliczeń detalicznych STEP2, prowadzonego przez EBA Clearing.

W październiku 2011  r. KIR rozpoczęła działania mające na celu wprowadzenie trzeciego 
terminu w harmonogramie sesji rozliczeniowo-rozrachunkowych w systemie EuroELIXIR. Było to 
konieczne ze względu na planowane przez EBA Clearing uruchomienie w lutym 2012 r. dodatkowych 
sesji rozliczeniowych w ramach usługi STEP2 SCT, które będą musiały być obsługiwane przez KIR.  
W grudniu 2011  r. Prezes NBP wyraził zgodę na dokonanie przez KIR odpowiednich zmian  
w zasadach funkcjonowania systemu EuroELIXIR. Dodatkowa trzecia sesja rozliczeniowa zostanie 
uruchomiona w 2012 r.

Nowe systemy płatności detalicznych

W 2011  r. prowadzono prace nad wdrożeniem dwóch nowych systemów płatności 
detalicznych w złotych: systemu Blue Cash, którego właścicielem i operatorem jest Blue Media 
SA oraz Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych (SRPN), prowadzonego przez KIR. 
Innowacyjność tych systemów polega na realizacji zleceń płatniczych klientów banków w czasie 
rzeczywistym. Dotychczas w Europie system rozliczeń płatności natychmiastowych oferowany 
był jedynie w Wielkiej Brytanii. Prowadzenie systemów płatności wymaga, zgodnie z przepisami 
ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 

4 Stowarzyszenie EACHA (European Automated Clearing House Association) zrzesza 23 izby rozliczeniowe 
z 21 krajów europejskich (jego członkiem jest również KIR). Stowarzyszenie to stanowi forum współpracy i wymiany 
informacji pomiędzy izbami rozliczeniowymi, zajmuje się również wypracowaniem wspólnych standardów rozliczania 
płatności w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area, SEPA).

5 Serwis internetowy Krajowej Izby Rozliczeniowej, http://www.kir.com.pl.
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wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami6, uzyskania zgody Prezesa NBP.  
Na podstawie wniosków złożonych przez spółki Blue Media oraz KIR Prezes NBP w listopadzie  
i w grudniu 2011 r. wyraził zgodę na uruchomienie systemów Blue Cash oraz SRPN. KIR uruchomi 
pilotażową wersję swojego systemu na początku 2012 r.7 

3.2.3. Agencje pośrednictwa finansowego

W 2011  r. obserwowano dalszy wzrost wartości i liczby transakcji dokonywanych 
w agencjach pośrednictwa finansowego (wykres 3.8). Zwiększyła się liczba podmiotów 
pośredniczących w dokonywaniu wpłat na rachunki bankowe (firm oraz osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą). Na koniec 2011 r. funkcjonowało 381 takich podmiotów 
(235 na koniec 2010 r.). Liczba punktów obsługi wzrosła do 15,8 tys., z 14,8 tys. rok wcześniej. 
Średnia wartość transakcji dokonywanych w agencjach pośrednictwa finansowego była podobna 
jak w 2010 r. i wyniosła 135 zł.

Wykres 3.8. Wartość i liczba transakcji dokonywanych w agencjach pośrednictwa finansowego 
w latach 2006–2011
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Uwaga: wzrost wartości i liczby transakcji dokonywanych w agencjach pośrednictwa finansowego obserwowany w latach 2009–2011 wynika 
częściowo ze zwiększenia liczby podmiotów przekazujących dane do NBP.

Źródło: NBP.

Dotychczas działalność agencji pośrednictwa finansowego w Polsce regulowały jedynie 
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej8. W dniu 24  października 2011 r. weszła 
w życie ustawa o usługach płatniczych9, wprowadzająca do polskiego porządku prawnego 
postanowienia dyrektywy w sprawie usług płatniczych na rynku wewnętrznym10 (Payment Services 
Directive, PSD). Zmieniło to podstawę prawną prowadzenia działalności polegającej na przyjmowaniu 
wpłat gotówkowych na rachunki bankowe. Zgodnie z nowymi przepisami zajmujące się tym 
podmioty muszą świadczyć usługi jako krajowe instytucje płatnicze albo biura usług płatniczych, 
a zatem podlegają określonym zasadom prowadzenia działalności oraz nadzorowi KNF11. Wejście 
w życie ustawy o usługach płatniczych powinno się przyczynić do zwiększenia przejrzystości 
funkcjonowania agencji pośrednictwa finansowego i określenia rzeczywistych rozmiarów rynku 
wpłat gotówkowych. Dotychczas podmioty te nie były bowiem zobowiązane do przekazywania  
do NBP danych statystycznych na temat swej działalności. 

6 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2001 r., nr 123, poz. 1351 z późn. zm.).

7 Serwis internetowy Krajowej Izby Rozliczeniowej, http://www.kir.com.pl.
8 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
9 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175).
10 Dyrektywa nr 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych  

w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca 
dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. UE L319 z 2007 r., s. 1).

11 Szerzej na temat przepisów regulujących działalność krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych  
w rozdziale 2.1.
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3.2.4. Detaliczne instrumenty i usługi płatnicze

Na koniec 2011 r. liczba kart kredytowych na rynku krajowym była o ponad 20% niższa niż 
w 2010 r. (wykres 3.9). Spadek ten wynikał z utrzymywania przez banki zaostrzonych wymogów 
przyznawania i spłacania kredytu kartowego. Część banków ponownie zbadała zdolność kredytową 
klientów i obniżyła przyznane wcześniej limity lub odmówiła wznowienia kart. Ponadto niektóre 
banki po weryfikacji baz klientów zamykały rachunki nieaktywnych kart. Na zmniejszenie liczby kart 
kredytowych wpłynęły także rezygnacje z tego produktu przez klientów, którzy chcieli poprawić 
swoją zdolność kredytową12. 

Wykres 3.9. Liczba kart debetowych i kredytowych oraz tempo ich przyrostu w latach  
2008–2011
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Źródło: NBP.

W analizowanym okresie zwiększyła się natomiast liczba kart debetowych, co m.in. przyczyniło 
się do upowszechnienia płatności bezgotówkowych. Liczba transakcji, w których wykorzystywano  
te karty, wzrosła o 14% (do 1,8 mld), a ich wartość o 10% (do 389 mld zł). Jednocześnie nieznacznie 
obniżyła się średnia wartość jednej transakcji bezgotówkowej (z  106 zł w 2010  r. do 103 zł  
w 2011  r.). Udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych  
za pomocą kart wzrósł w IV kwartale 2011 r. do 28,5%13. 

W 2011 r. o 3,5% wzrosła wartość transakcji zrealizowanych w bankomatach (do 270,9 mld 
zł). Zwiększyła się również liczba bankomatów: o 7,2% (do 17,5 tys.). W 2011 r. liczba punktów 
akceptujących karty w placówkach handlowych (point of sale, POS) wzrosła o 8% (do 266,4 tys.), 
a wartość transakcji, w których zostały wykorzystane – o  15%, do 97,6 mld zł (wykres 3.10).  
Pod względem liczby bankomatów i POS na milion mieszkańców Polska zajmuje, odpowiednio,  
22. i 26. miejsce w UE (wykres 3.11)14.

Usługa cash back umożliwia podejmowanie niewielkich kwot (do 200 zł) przy płaceniu 
za zakupy kartą płatniczą w punktach usługowo-handlowych. Stanowi zatem uzupełnienie sieci 
bankomatów i ułatwia klientom dostęp do gotówki. W IV kwartale 2011 r. transakcje cash back 
stanowiły zaledwie 0,3% liczby oraz 0,08% wartości wypłat dokonanych w bankomatach, jednak 
w ostatnich latach znacznie zwiększyło się zainteresowanie tą usługą (wykres 3.12). W 2011  r. 
liczba transakcji cash back wzrosła aż o 40% w porównaniu z 2010 r., a w IV kwartale ich średnia 
wartość wyniosła 115,8 zł. Na koniec grudnia 2011 r. usługę tę oferowało około 30 tys. placówek 
handlowych.

12 Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2011 roku, Warszawa 2011, NBP, s. 42.
13 Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2011 r., Warszawa 2012, NBP, s. 15.
14 Payment Statistics, Frankfurt 2011, ECB; publikacja dostępna w serwisie internetowym EBC, http://www.ecb.int.
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Wykres 3.10. Liczba urządzeń oraz roczna liczba i wartość transakcji dokonanych  
za pośrednictwem POS i bankomatów w latach 2008–2011
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Wykres 3.11. Liczba bankomatów przypadających na 1 mln mieszkańców w krajach UE  
w latach 2010–2011

0,0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 

1,8 
tys. szt. 

Po
rtu

ga
lia

Be
lg

ia

Hi
sz

pa
ni

a

Ni
em

cy

W
ie

lk
a 

Br
yt

an
ia

St
re

fa
 e

ur
o-

17

Lu
ks

em
bu

rg

Sł
ow

en
ia

Fr
an

cja

UE
-2

7
W

ło
ch

y

Cy
pr

Gr
ec

ja

Bu
łg

ar
ia

Irl
an

di
a

Es
to

ni
a

Au
st

ria

Ło
tw

a

Fi
nl

an
di

a

Da
ni

a

W
ęg

ry

Lit
w

a

Ho
la

nd
ia

Ru
m

un
ia

M
al

ta

Po
lsk

a

Sł
ow

ac
ja

Sz
w

ec
ja

Cz
ec

hy

2010 2011

Źródło: EBC.

Wykres 3.12. Kwartalna wartość i liczba operacji cash back w latach 2009–2011
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W 2011  r. nasiliła się dyskusja dotycząca wysokości opłaty interchange w Polsce. Opłata 
ta jest pobierana od każdej transakcji realizowanej za pomocą karty płatniczej. Uiszcza ją agent 
rozliczeniowy15 na rzecz wydawcy karty płatniczej (zazwyczaj banku). Stawki opłaty interchange 
zależą m.in. od: organizacji płatniczej, rodzaju karty lub sposobu autoryzacji. Opłata ta może być 
określona jako procentowa wartość transakcji, wartość stała lub kombinacja stawki procentowej  
i stałej. Wysokość opłaty interchange ustalają banki należące do organizacji kart płatniczych (Visa) 
lub same organizacje (MasterCard), a jej głównymi beneficjentami są banki będące wydawcami kart 
płatniczych. 

Wykres 3.13. Stawki krajowych opłat interchange dla kart Visa – klienci indywidualni
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Uwaga: dane dotyczą opłat za transakcje dokonane kartami chipowymi w standardzie EMV za pomocą terminali zgodnych  
ze standardem EMV. EMV jest międzynarodowym standardem kart mikroprocesorowych oraz infrastruktury przystosowanej do ich  
obsługi (np. terminali POS, bankomatów), stworzonym przez Europay, MasterCard i Visa. 

Źródło: Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Warszawa 2012, NBP.

Analiza przeprowadzona przez NBP16 wykazała jednoznacznie, że opłaty interchange 
stosowane na polskim rynku dla wszystkich rodzajów kart systemów Visa i MasterCard należą do 
najwyższych w UE (wykres 3.13 i 3.14). Wysokość tych stawek została uznana za główną barierę 
dalszego rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Wnioski z omawianego badania skłoniły bank 
centralny, którego ustawowym zadaniem jest organizowanie rozliczeń pieniężnych17, do podjęcia 
działań mających doprowadzić do osiągnięcia porozumienia (o  charakterze nieregulacyjnym) 
pomiędzy uczestnikami systemów kartowych w sprawie obniżenia opłaty interchange w Polsce. 
Realizację tego celu powierzono specjalnemu zespołowi powołanemu w październiku 2011 r. przez 
Radę ds. Systemu Płatniczego18. W  jego skład weszli reprezentanci wydawców kart płatniczych, 
agentów rozliczeniowych, akceptantów, konsumentów i instytucji rządowych.

15 Agent rozliczeniowy – bank bądź inna osoba prawna zawierająca z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy 
użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach 
płatniczych (Dz.U. z 2002 r., nr 169, poz. 1385 z późn. zm.). Największym agentem rozliczeniowym w Polsce jest First 
Data Polska SA.

16 Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na polskim rynku, Warszawa 2012, NBP. 
Wnioski z raportu były omawiane przed jego publikacją podczas posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego w 2011 r.

17 Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., nr 1, poz. 
2 z późn. zm.).

18 Rada ds. Systemu Płatniczego – organ opiniodawczo-doradczy przy Zarządzie NBP. 
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Wykres 3.14.  Stawki krajowych opłat interchange dla kart MasterCard – klienci indywidualni
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Uwaga: dane dotyczą opłat za transakcje dokonane kartami chipowymi w standardzie EMV za pomocą terminali zgodnych ze 
standardem EMV. EMV jest międzynarodowym standardem kart mikroprocesorowych oraz infrastruktury przystosowanej do ich  
obsługi (np. terminali POS, bankomatów), stworzonym przez Europay, MasterCard i Visa. 

Źródło: Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Warszawa 2012, NBP.

3.3. Infrastruktura rynku instrumentów finansowych

Na infrastrukturę rynku instrumentów finansowych składają się instytucje organizujące 
obrót instrumentami finansowymi oraz podmioty dokonujące rozrachunku i  rozliczeń transakcji. 
W Polsce obrót instrumentami finansowymi odbywa się na rynkach organizowanych przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i rynkach organizowanych przez spółkę BondSpot19. 
Infrastrukturę depozytowo-rozrachunkową stanowią: Rejestr Papierów Wartościowych w NBP  
(RPW – systemy SKARBNET i SEBOP), obsługujący transakcje bonami skarbowymi i bonami 
pieniężnymi, oraz system KDPW (kdpw_stream), obsługujący rynek obligacji skarbowych, akcji  
i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynkach organizowanych przez GPW i BondSpot. 
Od 1 lipca 2011 r. na krajowym rynku finansowym działa izba rozliczeniowa KDPW_CCP, która 
rozlicza transakcje zawierane w obrocie papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 
finansowymi rejestrowanymi w KDPW oraz zapewnia płynność rozliczeń.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

W 2011 r. GPW była operatorem:

− Głównego Rynku GPW (giełdowy rynek regulowany), na którym były notowane: akcje, 
prawa do akcji (PDA), prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, 
opcje indeksowe, kontrakty terminowe (indeksowe, akcyjne i  walutowe), jednostki 
indeksowe WIG20, warranty, obligacje skarbowe, a także tytuły uczestnictwa funduszy 
ETF (exchange traded fund);

− rynku NewConnect (alternatywnego systemu obrotu, ASO), na którym notowane były 
akcje, PDA i prawa poboru;

− detalicznych segmentów platformy obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst20: 
rynku regulowanego oraz ASO, będącego zorganizowanym rynkiem nieregulowanym, 

19 Ponadto w 2011 r. na Warszawskiej Giełdzie Towarowej (WGT) notowane były: walutowe kontrakty futures i opcje na 
te kontrakty, a także kontrakty terminowe na 1M i 3M WIBOR oraz obligacje skarbowe. W dalszym ciągu niejasne były 
podstawy prawne prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi na WGT. Spółka WGT SA pozostawała na liście 
ostrzeżeń publicznych publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

20 System obrotu Catalyst jest prowadzony na platformach transakcyjnych GPW (segment detaliczny, na którym jednostką 
transakcyjną jest jedna obligacja) oraz BondSpot (segment hurtowy, na którym minimalna wartość transakcji wynosi 
100 tys. zł).
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na których notowane były obligacje skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw i obligacje 
banków, w tym banków spółdzielczych, oraz listy zastawne.

W analizowanym okresie oferta rynków organizowanych przez GPW została wzbogacona 
o następujące instrumenty finansowe: tytuły uczestnictwa dwóch nowych funduszy ETF, warranty 
i nowe serie certyfikatów strukturyzowanych, wprowadzone do obrotu na Głównym Rynku GPW, 
oraz obligacje notowane w walucie obcej na rynku Catalyst. Od początku 2011 r. na rynkach GPW 
obowiązuje nowy harmonogram sesji. Transakcje są zawierane od godz. 8.30 na rynku terminowym 
i od godz. 9.00 na rynku kasowym, a sesja kończy się o godz. 17.30.

Od 3 stycznia 2011 r. GPW publikuje nowy indeks WIGdiv, obejmujący do 30 spółek z indeksów 
WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 o najwyższych stopach dywidendy. Podmioty zakwalifikowane 
do tego indeksu są zobowiązane do udokumentowania regularnej wypłaty dywidendy. W maju 
2011 r. zainicjowano także publikację indeksu narodowego WIG-Ukraine, zawierającego wyłącznie 
spółki zarejestrowane na Ukrainie. Od 1 grudnia 2011 r. rozpoczęto obliczanie indeksu WIG-Plus, 
który pozwala na obserwację sytuacji ekonomiczno-finansowej najmniejszych spółek notowanych  
na Głównym Rynku GPW. 

W sierpniu i październiku 2011  r. wprowadzono zmiany w dobrych praktykach spółek 
notowanych na GPW, dotyczące ładu informacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku 
GPW. W rekomendacjach zalecono publikowanie zasad prowadzenia przez spółkę działalności 
polegającej na wspieraniu edukacji i kultury oraz zajmowanych przez spółkę stanowisk w sprawie 
nieprawdziwych informacji na jej temat przekazywanych do wiadomości publicznej. Ponadto 
dodano zapisy dotyczące m.in. zamieszczania na stronie internetowej spółki rocznych sprawozdań 
z działalności rady nadzorczej wraz z przekazaną przez radę oceną systemu kontroli wewnętrznej  
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki21. Zmienione zasady ładu korporacyjnego weszły 
w życie 1 stycznia 2012 r.

W 2011  r. zaostrzono regulacje obowiązujące na rynku NewConnect. Do najważniejszych 
zmian w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu należy zwiększenie wymogów wobec 
autoryzowanych doradców oraz ograniczenie grupy podmiotów mogących ubiegać się o status 
autoryzowanego doradcy (wykluczono z niej osoby prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą). Na doradców nałożono obowiązek czuwania nad prawidłowym wypełnianiem 
obowiązków informacyjnych przez obsługiwane spółki. Zgodnie z nowymi zasadami, jeśli emitent, 
któremu doradca świadczy usługi, narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie 
obrotu, autoryzowany doradca może zostać zawieszony lub skreślony z listy. Ponadto zaostrzono 
warunki wpisu na listę autoryzowanych doradców. Może na niej się znaleźć doradca, który 
zatrudnia co najmniej dwie osoby mające certyfikat autoryzowanego doradcy w Alternatywnym 
Systemie Obrotu, wydawany przez organizatora ASO na podstawie przeprowadzonego egzaminu. 
Jeśli doradca nie zatrudnia co najmniej dwóch takich osób przez okres dłuższy niż miesiąc lub 
trzy kolejne miesiące, organizator ASO jest uprawniony, odpowiednio, do zawieszenia prawa do 
działania doradcy lub skreślenia go ze wspomnianej listy. Zmiany w Regulaminie Alternatywnego 
Systemu Obrotu NewConnect nakładają także obowiązek uiszczania opłat na rzecz organizatora 
ASO przez emitentów instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym 
systemie, członków rynku oraz autoryzowanych doradców22.

Na początku grudnia 2011 r. Zarząd GPW podjął uchwałę o emisji dwóch serii obligacji GPW. 
Ich celem było sfinansowanie przedsięwzięć GPW dotyczących infrastruktury rynku towarowego, 
w szczególności polegających na zwiększeniu udziału kapitałowego w Towarowej Giełdzie Energii 

21 Uchwała nr 15/1282/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 sierpnia  
2011 r. w sprawie uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Uchwała nr 20/1287/2011 
Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 października 2011  r. w sprawie  
uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

22 Większość zapisów dotyczących tego rozwiązania obowiązuje od 1 lipca 2011 r. Część zmian regulaminu weszła  
w życie 1 stycznia 2012 r. (Uchwała nr 706/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia  
2 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).
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(TGE)23. Prospekt emisyjny sporządzony przez GPW w związku z publiczną ofertą obligacji serii B 
oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie obligacji serii A i B do obrotu na rynku regulowanym 
został złożony do zatwierdzenia przez KNF. W grudniu 2011 r. Zarząd spółki BondSpot podjął decyzję  
o wprowadzeniu obligacji GPW serii A do alternatywnego systemu obrotu na platformie Catalyst24.

Rynki organizowane przez spółkę BondSpot

W 2011 r. spółka BondSpot prowadziła następujące rynki obrotu instrumentami finansowymi:

− Treasury BondSpot Poland – elektroniczną platformę transakcyjną, na której odbywał 
się obrót obligacjami skarbowymi i bonami skarbowymi; platforma ta jest częścią 
prowadzonego przez Ministra Finansów systemu Dealerów Skarbowych Papierów 
Wartościowych (DSPW);

− regulowany rynek pozagiełdowy, na którym odbywał się obrót instrumentami dłużnymi 
notowanymi w ramach segmentu hurtowego platformy Catalyst (obligacje skarbowe, 
komunalne, przedsiębiorstw, banków oraz listy zastawne); obrót akcjami na regulowanym 
rynku pozagiełdowym zakończono 16 sierpnia 2011 r.;

− ASO w ramach hurtowego segmentu platformy Catalyst, na którym notowane były 
obligacje przedsiębiorstw i banków, w tym banków spółdzielczych. 

W 2011 r. uczestnikami platformy Treasury BondSpot Poland były 33 podmioty (31 w 2010 r.), 
w tym 12 mających status DSPW. Wśród uczestników tej platformy działało 16 zagranicznych 
instytucji finansowych. W segmencie instytucjonalnym, którego uczestnikami mogą być inwestorzy 
instytucjonalni oraz market makerzy25, funkcjonował jeden inwestor instytucjonalny. W segmencie 
transakcji warunkowych, na którym transakcje mogą przeprowadzać inwestorzy instytucjonalni, 
market makerzy oraz market takerzy26, działał także tylko jeden inwestor instytucjonalny.  
Na koniec 2011 r. uczestnikami regulowanego rynku pozagiełdowego BondSpot było 16 podmiotów,  
a uczestnikami ASO – 15 podmiotów.

W 2011 r. dokonano zmian w Regulaminie Rynku Treasury BondSpot Poland, pozwalających 
na wprowadzenie do obrotu skarbowych papierów wartościowych nominowanych w euro. Zarząd 
BondSpot uchwalił także nowe zapisy w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Dotyczyły 
one m.in. wprowadzenia do obrotu instrumentów dłużnych nominowanych w walutach obcych, 
minimalnej nominalnej wartości transakcji dokonywanych na rynku instrumentów dłużnych 
nominowanych w złotych i w euro oraz rozszerzenia katalogu dokumentów będących podstawą 
dopuszczenia instrumentów dłużnych do obrotu27. Z kolei w Szczegółowych zasadach obrotu 
regulowanego rynku pozagiełdowego uproszczono procedury przekazywania tabel odsetkowych 
przez emitenta lub wskazany przez niego podmiot, rezygnując z dostarczania ich w formie 
pisemnej28.

Rejestr Papierów Wartościowych

Rejestr Papierów Wartościowych (RPW) prowadzony przez NBP służy do obsługi transakcji 
bonami skarbowymi emitowanymi przez Ministerstwo Finansów,  zawieranymi na rynku Treasury 

23 W listopadzie 2011 r. GPW zawarła umowę nabycia pakietu 80,33% akcji Towarowej Giełdy Energii SA. Przed 
podpisaniem umowy GPW miała w swoim portfelu 2,33% akcji tej spółki. Przejęcie TGE stanowi kolejny, po 
uruchomieniu w grudniu 2010 r. poee Rynku Energii GPW (Platforma Obrotu Energią Elektryczną prowadzona przez 
GPW), etap strategii rozwoju działalności GPW na rynku obrotu towarami giełdowymi.

24 Uchwała nr 229/11 Zarządu BondSpot SA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia  do alternatywnego 
systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

25 Podmioty uprawnione do zawierania transakcji na rynku przez składanie propozycji sprzedaży lub kupna instrumentów 
finansowych oraz przyjmowanie takich propozycji.

26 Podmioty uprawnione do zawierania transakcji na rynku przez składanie wyłącznie dyspozycji, które stanowią 
akceptację oferty market makerów.

27 Uchwała nr 112/11 Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot SA; Uchwała nr 170/11 Zarządu BondSpot Spółka 
Akcyjna z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego 
przez BondSpot SA; Uchwała nr 222/11 Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot SA.

28 Uchwała nr 42/O/11 Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany Szczegółowych 
zasad obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym.
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BondSpot Poland i rynku OTC, oraz bonami pieniężnymi emitowanymi przez NBP. RPW pełni funkcję 
depozytu dla tych papierów wartościowych oraz dokonuje rozliczeń i rozrachunku transakcji. 

Tabela 3.1. Liczba i wartość zarejestrowanych w RPW transakcji bonami skarbowymi i bonami 
pieniężnymi w latach 2008–2011

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

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Bony skarbowe 13,4 15,9 14,0 6,8 613,6 1 114,3 915,2 516,3

Bony pieniężne 0,9 0,6 0,4 0,4 645,4 1 745,3 3 996,1 5 201,2

Uwagi: 
1. Liczba transakcji dla rynku wtórnego.
2. Wartość transakcji obejmuje rynek pierwotny i wtórny, a w latach 2009–2011 r. dla bonów skarbowych również przetargi odkupu.

Źródło: NBP.

Na koniec 2011 r. rachunki bonów skarbowych w RPW miało 49 banków, Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny (BFG) i KDPW, a w obrocie bonami pieniężnymi uczestniczyło 49 banków oraz BFG. 
W 2011  r. nastąpił duży wzrost wartości transakcji bonami pieniężnymi (tabela 3.1). Przyczyniło 
się do tego zwiększenie skali emisji tych instrumentów na skutek wzrostu nadpłynności krajowego 
sektora bankowego. Z kolei spadek obrotów bonami skarbowymi wynikał z kontynuowania przez 
Ministerstwo Finansów polityki emisyjnej, polegającej na stopniowym zwiększaniu skali emisji 
papierów skarbowych o dłuższych pierwotnych terminach wykupu.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP

Według stanu na koniec 2011  r. status bezpośredniego uczestnika KDPW miało 71 
podmiotów (72 podmioty w 2010 r.), a liczba zarejestrowanych emitentów wyniosła 954, w tym 
890 emitentów krajowych i 64 emitentów zagranicznych. W 2011  r. zwiększyła się wartość 
operacji zaewidencjonowanych w KDPW, co wiązało się przede wszystkim z większą niż w 2010 r. 
aktywnością inwestorów na krajowym rynku akcji i obligacji skarbowych (wykres 3.15).

Zgodnie z przyjętą w grudniu 2009 r. Strategią KDPW S.A. na lata 2010–201329, celem 
projektów realizowanych w 2011 r. było rozszerzanie zakresu świadczonych usług oraz wzmacnianie 
pozycji KDPW w regionie i jego konkurencyjności. Istotną zmianą jakościową w infrastrukturze 
krajowego rynku finansowego było formalne wydzielenie 1  lipca 2011 r. ze struktur KDPW izby 
rozliczeniowej KDPW_CCP. Nowemu podmiotowi przekazano zadania związane z prowadzeniem 
rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi. 

Wykres 3.15. Wartość zaewidencjonowanych operacji i liczba zarejestrowanych emitentów  
w KDPW w latach 2004–2011
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Źródło: KDPW.

29 Strategia KDPW S.A. na lata 2010–2013, Warszawa, 9 grudnia 2009 r., dokument dostępny w serwisie internetowym 
KDPW, http://www.kdpw.pl. 
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Utworzenie KDPW_CCP wiązało się z wprowadzeniem nowego systemu gwarantowania 
rozliczeń30. Składają się na niego depozyty zabezpieczające wnoszone przez uczestników 
rozliczających, fundusz rozliczeniowy powstały z wpłat uczestników oraz środki własne izby 
rozliczeniowej KDPW_CCP. System ten ma na celu zabezpieczenie się przed ryzykiem związanym 
z niewypłacalnością bezpośrednich uczestników izby rozliczeniowej. W przypadku niewypełnienia 
zobowiązań przez jednego z tych uczestników następuje uruchomienie, w odpowiedniej 
kolejności, środków zgromadzonych w systemie zabezpieczania płynności (schemat 3.1). 
Najpierw wykorzystywane są środki niewypłacalnego uczestnika przekazane w formie depozytu 
zabezpieczającego oraz wpłat podstawowych do funduszu rozliczeniowego. Jeśli zasoby te okażą 
się niewystarczające do rozrachunku danej transakcji, wówczas korzysta się z wpłat podstawowych 
do funduszu rozliczeniowego oraz części wpłat dodatkowych wniesionych przez pozostałych 
uczestników bezpośrednich KDPW_CCP. Gdy i te zasoby nie w pełni pokryją zobowiązania 
niewypłacalnego uczestnika, uruchamiane są środki własne izby rozliczeniowej w wysokości  
20 mln zł, a następnie – po wykorzystaniu drugiej raty wpłat dodatkowych uczestników  
rozliczających – pozostałe środki finansowe KDPW_CCP. W ramach systemu gwarantowania  
rozliczeń KDPW_CCP prowadził fundusze rozliczeniowe zabezpieczające rozliczenia transakcji 
zawieranych na: rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez 
GPW oraz przez BondSpot.

Schemat 3.1. Kolejność wykorzystywania środków w przypadku niewypłacalności uczestnika 
rozliczającego KDPW_CCP

Należności niewypłacalnego uczestnika

Depozyty zabezpieczające niewypłacalnego uczestnika

Wpłaty podstawowe niewypłacanego uczestnika do funduszu 
rozliczeniowego

Wpłaty podstawowe pozostałych uczestnikow do funduszu rozliczeniowego

50% maksymalnej wysokości wpłat dodatkowych1

20 mln zł ze środków KDPW_CCP

Druga rata wpłat dodatkowych

Środki KDPW_CCP2

 
1  Wysokość wpłaty dodatkowej wnoszonej do funduszu rozliczeniowego przez danego uczestnika rozliczającego nie może przekraczać 110% 

wysokości jego wpłaty podstawowej.
2  Środki KDPW_CCP uruchamiane są na mocy decyzji Zarządu KDPW_CCP.

Źródło: KDPW.

Mechanizm gwarantowania rozliczeń stosowany przez KDPW_CCP w przypadku 
niewypłacalności bezpośrednich uczestników izby rozliczeniowej nie jest jednak rozwiązaniem 
optymalnym ze względu na przedstawioną sekwencję wykorzystania środków oraz brak możliwości 

30 Przed 1 lipca 2011 r. za gwarantowanie rozliczeń transakcji na rynku regulowanym odpowiedzialna była spółka  
KDPW_Clearpool S.A.
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zastosowania nowacji i (lub) open offer31. Ze względu na ryzyko systemowe sugeruje się, aby 
środki własne izby rozliczeniowej były uruchamiane przed wykorzystaniem środków uczestników 
wypłacalnych, wniesionych w formie wpłat podstawowych do funduszu rozliczeniowego oraz 
wpłat dodatkowych32. Taka kolejność użycia środków zgromadzonych w systemie zabezpieczania 
płynności rozliczeń stwarza bowiem zachętę ekonomiczną do prawidłowego zarządzania ryzykiem 
rozliczeniowym i  ogranicza zjawisko moral hazard. Ponadto wydzielenie izby rozliczeniowej  
KDPW_CCP ze struktur KDPW oznacza, że podmiot ten stał się jedynie gwarantem rozliczeń transakcji. 
Nie pełni jednak funkcji izby rozliczeniowej o statusie partnera centralnego. CCP jest definiowany 
jako podmiot przejmujący prawa i obowiązki wynikające z zawartej transakcji i w stosunkach  
z bezpośrednimi uczestnikami staje się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla 
każdego kupującego. Następuje to w wyniku zastosowania nowacji lub open offer, które w 2011 r. 
nie istniały w krajowym porządku prawnym.

Istotny wpływ na funkcjonowanie KDPW_CCP w najbliższych latach będą miały rozwiązania 
regulacyjne dotyczące rozliczeń transakcji przez CCP przygotowywane na poziomie UE. W 2011 r. 
kontynuowano prace nad projektem rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów 
transakcji (EMIR)33. Zgodnie z tym projektem wprowadzony zostanie obowiązek rozliczania 
transakcji instrumentami pochodnymi OTC przez autoryzowane izby rozliczeniowe o statusie CCP 
oraz ustanowione będą wymogi ostrożnościowe i normy związane z organizacją i prowadzeniem 
działalności, którym mają podlegać europejskie CCP. Wejście w życie tego rozporządzenia, 
planowane na II połowę 2012 r., będzie oznaczać konieczność dostosowania się przez KDPW_CCP 
do stawianych w nim wymogów. W związku z tym w 2011 r. grupa kapitałowa KDPW analizowała 
możliwość zastosowania w polskim prawie konstrukcji nowacji i (lub) open offer. Wprowadzenie 
jednego z tych mechanizmów do polskiego porządku prawnego umożliwiłoby KDPW_CCP uzyskanie 
statusu partnera centralnego. Ponadto KDPW_CCP realizował projekt uruchomienia rozliczeń 
transakcji instrumentami pochodnymi i repo zawieranymi na rynku OTC34, którego zakończenie 
planowane jest na IV kwartał 2012 r. 

Opracowywana regulacja EMIR, nakazująca przeniesienie rozliczeń transakcji instrumentami 
pochodnymi rynku OTC do partnerów centralnych, przyczynia się do tego, że również inne 
europejskie izby rozliczeniowe przygotowują się do świadczenia takiej usługi. Niektóre z nich 
już teraz oferują rozliczanie transakcji takimi instrumentami (tabela 3.2), w tym nominowanymi  
w złotych. Rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC nominowanymi w złotych 
oferuje izba rozliczeniowa LCH.Clearnet (SwapClear). Zagraniczne CCP mogą stanowić konkurencję  
dla KDPW_CCP na rynku rozliczeń instrumentów pochodnych OTC w złotych, choć wydaje się,  
że niewiele banków krajowych będzie ich bezpośrednimi uczestnikami.

W analizowanym okresie KDPW ustanowił jedno nowe połączenie operacyjne ze słoweńskim 
centralnym depozytem papierów wartościowych (KDD Central Securities Clearing Corporation). 
Na koniec grudnia KDPW miał 17 połączeń z zagranicznymi odpowiednikami (osiem połączeń 
bezpośrednich i dziewięć połączeń pośrednich realizowanych przy współudziale dwóch 
międzynarodowych centralnych depozytów: Clearstream Banking Luxembourg i Euroclear Bank oraz 
banku powierniczego).

31 W wyniku zastosowania nowacji pierwotna umowa między kupującym a sprzedającym wygasa i zostaje 
zastąpiona dwiema nowymi umowami – między CCP a kupującym oraz między CCP a sprzedającym. 
W przypadku konstrukcji open offer CCP automatycznie i natychmiastowo staje się stroną transakcji 
w momencie, gdy kupujący i sprzedający uzgodnią warunki transakcji (nie powstaje więź umowna między kupującym 
a sprzedającym).

32 Making over-the-counter derivatives safer: the role of central counterparty, w: Global Financial Stability Report: 
Meeting New Challenges to Stability and Building a Safer System, Washington DC, April 2010, International Monetary 
Fund, Chapter 3.

33 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, KOM(2010) 484 
wersja ostateczna, Bruksela, 15 września 2010, Komisja Europejska.

34 W pierwszej kolejności w KDPW_CCP mają być rozliczane transakcje FRA, IRS, OIS i repo, a następnie transakcje CIRS, 
opcje walutowe i opcje na stopę procentową. Informacje dostępne w serwisie internetowym KDPW_CCP, http://www.
kdpwccp.pl.
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Tabela 3.2. Wybrani partnerzy centralni w Europie dokonujący rozliczeń transakcji 
instrumentami pochodnymi OTC

Transakcje IRS
Transakcje 

CDS

Walutowe 
instrumenty 
pochodne

Instrumenty 
pochodne 
związane 
z rynkiem 

akcji

Instrumenty 
pochodne 
związane 
z rynkiem 
towarów 

NYSE Liffe (UK) ✓ ✓

Ice Clear Europe (UK) ✓ ✓

CME Clearing Europe (UK) ✓

LCH.Clearnet Ltd (UK) ✓ ✓

LCH.Clearnet SA (Francja) ✓

Nasdaq OMX Stockholm AB (Szwecja) ✓

IRS – Interest Rate Swap, CDS – Credit Default Swap.

Źródło: The macrofinancial implications of alternative configurations for access to central counterparties in OTC derivatives markets, November 
2011, CGFS Paper nr 46, Bank for International Settlement, s. 24.

W 2011 r. kontynuowano działania zmierzające do wprowadzenia mechanizmu hold-release, 
który ma służyć realizacji międzynarodowych zaleceń Europejskiego Forum Papierów Wartościowych 
(ESF) i Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) 
w zakresie zestawiania instrukcji rozliczeniowych35. Mechanizm hold-release umożliwia jak 
najwcześniejsze zestawianie instrukcji rozrachunkowych. Pozwala na stosowanie jednej instrukcji 
w celu zestawiania i ostatecznego rozrachunku oraz rozdziela zestawianie instrukcji od weryfikacji 
dostępności środków pieniężnych i papierów wartościowych niezbędnych do rozrachunku transakcji. 
Zestawione transakcje otrzymują status hold (wstrzymaj) lub release (realizuj). W październiku 2011 r. 
w ramach tego mechanizmu wprowadzone zostały dwie funkcje – wczesna data rozrachunku oraz 
nowe reguły dotyczące przeterminowania instrukcji. Uczestnicy depozytu zaczną w pełni sterować 
przekazywaniem instrukcji do rozrachunku w I kwartale 2012 r. 

W KDPW trwały także prace nad obsługą zdarzeń korporacyjnych. Ta nowa usługa polega na 
wymianie przez emitentów papierów wartościowych informacji na temat zbliżających się wypłat 
świadczeń za pomocą strony internetowej. Ponadto realizowano projekt budowy nowej platformy 
anonimowych pożyczek papierów wartościowych, inicjowanych przez uczestników KDPW  
i zabezpieczonych środkami zgromadzonymi w systemie gwarantowania rozliczeń. W  2011  r. 
KDPW prowadził również działania zmierzające do dostosowania systemu rozrachunku papierów 
wartościowych kdpw_stream do nowej platformy transakcyjnej Giełdy Papierów Wartościowych – 
UTP (Universal Trading Platform), która od listopada 2012 r. ma zastąpić system WARSET.

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi36 wprowadziła w Polsce nową 
konstrukcję prawną – rachunki zbiorcze (omnibus accounts). Na rachunkach tych mogą być 
rejestrowane papiery wartościowe nie należące do osób, dla których rachunki te formalnie są 
prowadzone. Rachunki zbiorcze stały się trzecim – oprócz kont depozytowych i rachunków papierów 
wartościowych – typem ewidencji wykorzystywanym w krajowym systemie depozytowym papierów 
wartościowych. Zgodnie z wprowadzonymi rozwiązaniami posiadaczami kont omnibus mogą być 
jedynie podmioty zagraniczne, m.in. centralne depozyty papierów wartościowych, banki i firmy 
inwestycyjne. Ma to ułatwić inwestorom zagranicznym dostęp do krajowego rynku kapitałowego, 
na którym dotąd nie funkcjonowały konta omnibus. KDPW podjął starania, aby otwieranie takich 
rachunków w Polsce było możliwe od połowy 2012 r. 

35 Proposal to harmonise and standardise pre-settlement date matching processes throughout Europe, 23 października 
2006 r., ESF/ECSDA; dokument dostępny w serwisie internetowym Komisji Europejskiej, http://www.ec.europa.eu.

36 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 234, poz. 1391). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 r. 
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3.4. Projekty europejskie dotyczące infrastruktury rynku finansowego

W 2011 r. na rynku europejskim były realizowane projekty oraz wypracowywano rozwiązania, 
które mają lub będą miały wpływ na funkcjonowanie infrastruktury polskiego rynku finansowego. 
Dotyczą one systemu płatniczego (standard SEPA), a także systemów rozliczeń i rozrachunku 
transakcji instrumentami finansowymi (projekty TARGET2-Securities i  Collateral Central Bank 
Management).

Projekt SEPA – Jednolity Obszar Płatności w Euro

W ramach projektu SEPA (Single Euro Payments Area) w 32 krajach Europy (27 państwach 
Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Monako) rozwijane są trzy 
paneuropejskie instrumenty płatnicze: polecenie przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer, 
SCT), polecenie zapłaty SEPA (SEPA Direct Debit, SDD) oraz karty płatnicze SEPA (SEPA 
Cards Framework, SCF). Polecenie przelewu SEPA wprowadzono 28  stycznia 2008  r.,  
a polecenie zapłaty SEPA 2 listopada 2009 r., jednak zastępowanie nimi krajowych instrumentów 
płatniczych przebiega bardzo powoli. W grudniu 2011  r. płatności w standardzie SCT stanowiły 
23,7% wszystkich poleceń przelewu w strefie euro37 (w grudniu 2010 r. było to 13,9%). Udział 
płatności w standardzie SDD we wszystkich poleceniach zapłaty wyniósł jedynie 0,52%. 

W związku z powolnym wdrażaniem instrumentów SEPA Komisja Europejska przedstawiła  
w grudniu 2010  r. projekt rozporządzenia określającego wymogi techniczne poleceń przelewu  
i  poleceń zapłaty w euro38, tzw. SEPA end-date Regulation. W 2011  r. trwały prace nad  
kompromisowym tekstem tej regulacji. Omawiany projekt rozporządzenia zakładał m.in.  
ustanowienie dla paneuropejskich instrumentów płatniczych standardów i  wymogów  
technicznych, które w przypadku polecenia przelewu SCT i  polecenia zapłaty SDD zaczęłyby 
obowiązywać w krajach strefy euro w ciągu, odpowiednio, 12 i  24 miesięcy od daty wejścia  
w życie tego rozporządzenia. Rozwiązanie to miałoby przyspieszyć zastępowanie krajowych 
instrumentów płatniczych instrumentami opartymi na standardzie SEPA. 

W 2011  r. Europejska Rada Płatnicza (European Payments Council, EPC), koordynator 
projektu SEPA, kontynuowała prace nad utworzeniem zintegrowanego rynku płatności w euro  
w zakresie obsługi instrumentów SCT i SDD oraz kart płatniczych w  standardzie SEPA. EPC  
uaktualniła schematy polecenia przelewu i polecenia zapłaty, które zaczną obowiązywać  
w listopadzie 2012  r. Do reguł dotyczących SCT włączono postanowienia odnoszące się  
do zarządzania ryzykiem, w tym przeciwdziałania defraudacji środków. Z kolei do zasad realizacji 
SDD wprowadzono m.in. możliwość skrócenia czasu przekazania przez bank wierzyciela  
określonych komunikatów polecenia zapłaty. W 2011  r. EPC zaktualizowała wymogi dotyczące 
funkcji, bezpieczeństwa, atestowania i oznakowania kart płatniczych SEPA. Standaryzacja 
kart płatniczych zgodnie z zasadami SEPA ma polegać głównie na zastąpieniu kart z paskiem 
magnetycznym bardziej bezpiecznymi kartami chipowymi EMV. Stosowanie standardu EMV jest 
powszechne w UE – w IV kwartale 2011  r. 87,7% kart płatniczych, 94,36% terminali POS oraz 
96,7% bankomatów było zgodnych z tym standardem39. 

Podobnie jak w innych krajach UE również w Polsce wprowadzanie instrumentów SEPA nie 
jest zaawansowane. W 2011  r. uczestnikami systemu polecenia przelewu SEPA było 28 banków 
oraz NBP. Wejście w życie ustawy o usługach płatniczych, implementującej dyrektywę w sprawie 
usług płatniczych na rynku wewnętrznym, nie wpłynęło na zwiększenie zastosowania polecenia 
zapłaty SEPA na rynku krajowym. Uczestnikami systemu głównego polecenia zapłaty SEPA były 
trzy banki polskie, a systemu biznesowego – dwa banki40. Wykorzystanie polecenia zapłaty na 

37 Serwis internetowy Europejskiego Banku Centralnego: http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html.
38 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymogi techniczne dla poleceń przelewu 

i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009, KOM(2010) 775 wersja ostateczna, 
Bruksela, 16 grudnia 2010, Komisja Europejska.

39 Serwis internetowy Europejskiego Banku Centralnego, http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/html/index.en.html.
40 Z systemu biznesowego polecenia zapłaty SEPA mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorstwa. Charakteryzuje się on 

m.in. brakiem możliwości otrzymania zwrotu autoryzowanej płatności, obowiązkiem dokonania przez bank płatnika 
każdorazowej weryfikacji zlecenia, a także skróconym czasem zwrotu nieautoryzowanej płatności. 



3

Infrastruktura systemu

ROZWÓJ systemu fInansOWegO W pOlsce W 2011 R. 69

polskim rynku jest znikome głównie ze względu na niewielkie zainteresowanie klientów banków 
takim instrumentem płatności w euro. Z  powyższych względów Związek Banków Polskich (ZBP) 
postanowił nie wydawać rekomendacji przystąpienia do schematu SDD41. W dalszym ciągu jednak 
banki krajowe mogą stosować ten schemat i oferować swoim klientom instrument SDD.

Wprowadzenie rekomendacji SEPA dotyczących kart płatniczych wiąże się głównie 
z  zastosowaniem na polskim rynku standardu kart chipowych EMV. W  2011  r. liczba kart 
wyposażonych przynajmniej w mikroprocesor zwiększyła się o prawie 50% w stosunku do 2010 r. 
(tabela 3.3). Udział tych kart w całkowitej liczbie wyemitowanych kart płatniczych wyniósł nieco 
ponad 70% na koniec 2011  r. (49,5% rok wcześniej). Znacznie zwiększyła się również wartość 
transakcji dokonywanych takimi kartami.

Tabela 3.3. Liczba wyemitowanych kart płatniczych oraz wartość transakcji dokonanych 
kartami w Polsce w latach 2008–2011

2008 2009 2010 2011

Liczba kart płatniczych w obiegu  (w tys. szt.) 30 275,5 33 401,2 31 983,8 32 044,9

 – w tym karty wyposażone przynajmniej w mikroprocesor 4 895,3 8 037,2 15 840,9 23 509,1

    udział (w %) 16,2 24,1 49,5 73,4

Wartość transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych  
(w mld zł)

304,3 330,5 353,8 389,0

 – w tym karty wyposażone przynajmniej w mikroprocesor 33,5 66,6 130,6 247,8

    udział (w %) 11,0 20,2 36,9 63,7

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

Źródło: NBP.

Projekt TARGET2-Securities

W 2011  r. trwały prace nad uruchomieniem platformy TARGET2-Securities (T2S), mającej 
umożliwiać rozrachunek w pieniądzu banku centralnego42 transakcji w euro, których przedmiotem 
są papiery wartościowe. W październiku 2011 r. Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o przesunięciu 
daty rozpoczęcia działalności operacyjnej systemu T2S z września 2014 r. na czerwiec 2015  r. 
Decyzja ta była podyktowana rewizją planu uruchomienia platformy przeprowadzoną przez Radę 
Programową T2S w związku ze zgłaszanymi przez zainteresowane strony możliwymi trudnościami  
z terminowym dostosowaniem się do zmienionych wymogów dla uczestników systemu T2S. 

Ponadto sygnalizowano inne przeszkody w realizacji harmonogramu wdrożenia systemu T2S, 
m.in. prawdopodobne opóźnienia w testowaniu systemu. W grudniu 2011 r. Rada Prezesów EBC 
zatwierdziła ostateczny kształt umowy dotyczącej uczestnictwa w T2S (Framework Agreement) 
pomiędzy centralnymi depozytami papierów wartościowych a Eurosystemem, kończąc w ten sposób 
ponad dwuletni okres negocjacji. Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron porozumienia 
oraz definiuje kwestie techniczne i funkcjonalne dotyczące systemu. Na 30 czerwca 2012 r. ustalono 
ostateczną datę przekazania przez centralne depozyty papierów wartościowych deklaracji w sprawie 
podpisania umowy43. 

W 2011  r. KDPW prowadził analizy dotyczące kosztów przyłączenia się do systemu T2S  
i płynących z tego korzyści. W marcu 2011 r. Zarząd KDPW przedstawił stanowisko w  sprawie 
zakresu udziału tego podmiotu w projekcie T2S, deklarując przystąpienie do platformy jedynie 

41 Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w 2011 r., Związek Banków Polskich, dokument dostępny w serwisie 
internetowym SEPA Polska, http://www.sepapolska.pl.

42 Rozrachunek w pieniądzu banku centralnego oznacza, że transfer funduszy związany z transakcją polega na zmianie 
sald w księgach banku centralnego. Projekt T2S zakłada, że będzie również możliwe przeprowadzenie rozrachunku  
w pieniądzu banku centralnego w walutach innych niż euro.

43 Serwis internetowy Europejskiego Banku Centralnego, http://www.ecb.int.
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w ramach rozrachunku transakcji w euro oraz rozrachunku transgranicznego free of payment44. 
Rozrachunek papierów wartościowych nominowanych w złotych miałby nadal odbywać się  
w systemie kdpw_stream. 

Projekt CCBM2

W 2011 r. w strefie euro kontynuowano prace nad uruchomieniem systemu Collateral Central 
Bank Management (CCBM2), który ma zastąpić funkcjonujący obecnie zdecentralizowany system 
Correspondent Central Banking Model (CCBM). System CCBM2 ma umożliwiać bankom centralnym 
strefy euro akceptowanie w ramach jednej platformy technicznej zabezpieczenia ustanawianego  
w operacjach otwartego rynku oraz operacjach kredytowych Eurosystemu na papierach wartościo-
wych wyemitowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

3.5. Systemy ochrony uczestników rynku

W 2011 r. nie zmieniły się zasady działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Gwaran-
cjami BFG objęte są złożone w bankach krajowych imienne depozyty złotowe i walutowe osób 
fizycznych, osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, o ile mają zdolność prawną, oraz szkolnych kas oszczędnościowych  
i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Spod ochrony wyłączone są depozyty Skarbu 
Państwa, instytucji finansowych (m.in. banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych) 
oraz kadry zarządzającej i głównych właścicieli. Od 30 grudnia 2010  r. BFG gwarantuje całość 
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych do wysokości równowartości w złotych 
100 tys. euro. W przyszłości duży wpływ na funkcjonowanie BFG może mieć nowelizacja dyrektywy 
w sprawie systemów gwarantowania depozytów45.

W 2011  r. Komitet Stabilności Finansowej powołał grupę roboczą, która ma przygotować 
metody i rozwiązania prawne dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution) 
banków krajowych. Grupie tej przewodniczy Prezes BFG, gdyż planuje się, że ta instytucja będzie 
odpowiadać za przeprowadzanie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w Polsce.

W 2011 r. na dotychczasowych zasadach funkcjonowały także: Program Ochrony 
Oszczędności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Fundusz Gwarancyjny sektora 
funduszy emerytalnych oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny46. Obowiązkowy system 
rekompensat prowadzony przez KDPW stanowił system ochrony uczestników rynku kapitałowego. 
W przyszłości na jego funkcjonowanie może wpłynąć nowelizacja dyrektywy dotyczącej systemów 
rekompensat dla inwestorów47 oraz rozważane zmiany jego finansowania.

3.6. Instytucje zwiększające przejrzystość informacyjną

Biuro Informacji Kredytowej

W 2011  r. w systemie wymiany informacji BIK, w którym są gromadzone, przetwarzane  
i dystrybuowane dane o historii kredytowej klientów banków i SKOK–ów, uczestniczyło 45 banków 
komercyjnych i banków zrzeszających banki spółdzielcze, 541 banków spółdzielczych, Krajowa 
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz biuro informacji gospodarczej InfoMonitor. 

44 Rozrachunek free of payment (FoP) jest to rozrachunek transakcji przeprowadzany na zasadzie dostawa bez płatności, 
polegający na przeniesieniu papierów wartościowych pomiędzy kontami bez dokonania płatności.

45 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów, KOM(2010) 368 
wersja ostateczna, Bruksela, 12 lipca 2010, Komisja Europejska. Szerzej na temat projektu tej regulacji w rozdziale 2.2.

46 Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 19 sierpnia 2011 r. nie zmieniła zasad funkcjonowania Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego. 

47 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów, KOM(2010) 371 wersja ostateczna, Bruksela, 12 lipca 2010, 
Komisja Europejska. 
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Nadal rosła (choć ze względu na spowolnienie tempa wzrostu akcji kredytowej znacznie wolniej niż  
w latach 2009–2010) liczba udostępnianych przez BIK raportów dotyczących klientów 
indywidualnych oraz ocen scoringowych (wykres 3.16).

W 2011  r. w strukturze raportów dotyczących klientów indywidualnych przeważały tzw. 
raporty zarządzanie (43,5% wszystkich raportów udostępnianych przez BIK). Służą one do określania 
zdolności kredytowej oraz wiarygodności klienta w związku z  czynnościami banku innymi niż 
oferowanie produktów o charakterze kredytowym (np. otwarcie rachunku bankowego). Instrument 
ten ułatwia bankom m.in. dostosowywanie produktów kredytowych do indywidualnych potrzeb 
klientów oraz ich zdolności kredytowej. Raporty kredytowe, które ściśle wiążą się z oceną zdolności 
kredytowej oraz wiarygodności klienta przy ubieganiu się o kredyt, stanowiły 36,9% ogółu raportów 
dotyczących klientów indywidualnych, a raporty monitorujące, umożliwiające monitorowanie stanu 
zobowiązań klienta wobec banku – 19,6%. W 2011 r. wzrosła liczba raportów monitorujących. 
Świadczy to o intensyfikacji działań banków w  zakresie bieżącej analizy sytuacji finansowej ich 
klientów i identyfikowania zagrożeń dla obsługi udzielonych kredytów.

Wykres 3.16. Liczba raportów oraz ocen scoringowych dotyczących klientów indywidualnych 
udostępnionych przez BIK w latach 2008–2011
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Źródło: BIK.

Do systemu międzybankowej wymiany informacji o przedsiębiorcach (System Informacji BIK 
Przedsiębiorca) w 2011 r. dane przekazywało siedem banków, a liczba zapytań o raporty z tego 
systemu przekroczyła 132 tys. Na koniec grudnia 2011 r. w bazie BIK Przedsiębiorca znajdowało 
się ponad 421 tys. informacji o rachunkach kredytowych przedsiębiorców, a liczba podmiotów 
zidentyfikowanych na podstawie numerów NIP-REGON, których dane zgromadzono w tym systemie, 
sięgnęła 256 tys.

W kolejnych latach na funkcjonowanie systemu wymiany informacji BIK będą oddziaływać 
rozwiązania zawarte w nowej ustawie o kredycie konsumenckim, która weszła w życie w grudniu 
2011 r.48 Ustawa ta obliguje każdego kredytodawcę do dokonania oceny ryzyka kredytowego klienta 
przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Ponadto przez wprowadzenie odpowiednich 
zmian w ustawie Prawo bankowe instytucje kredytowe umieszczono w katalogu podmiotów, 
którym mogą być udostępniane informacje stanowiące tajemnicę bankową, w zakresie, w jakim  
są one niezbędne do udzielenia kredytu.

Instytucje oceniające ryzyko inwestycyjne (agencje ratingowe)

W dniu 1 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie PE i Rady dotyczące zmiany 
rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych49. Na mocy zmienionych przepisów, z dniem  
1 lipca 2011 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) otrzymał  

48 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r., nr 126, poz. 715). Szerzej na temat zmian 
wprowadzonych przez tę ustawę w rozdziale 2.1.

49 Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące zmiany rozporządzenia WE nr 1060/2009 
w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L145 z 2011 r., s. 30).
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wyłączne kompetencje w zakresie rejestracji agencji ratingowych działających w UE oraz nadzoru 
nad nimi. Zostały one poddane bardziej rygorystycznym wymogom dotyczącym m.in. rejestracji 
i prowadzenia działalności. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w nowym art. 40a 
zmienionego rozporządzenia decyzje dotyczące agencji ratingowych, które złożyły wniosek  
o rejestrację przed 7 września 2010  r., podejmowały urzędy nadzorcze właściwe dla miejsca 
siedziby agencji wydającej oceny kredytowe oraz kolegia nadzorcze, powołane w celu sprawowania 
wspólnego nadzoru nad największymi europejskimi agencjami ratingowymi. Na mocy przytoczonego 
przepisu pod koniec października 2011 r. Fitch Polska SA została zarejestrowana przez KNF jako 
agencja ratingowa. 

W 2011  r. agencja ratingowa Fitch Polska SA nadała ratingi czterem nowym podmiotom 
(jednemu  bankowi i trzem przedsiębiorstwom), a także nowe ratingi emisjom obligacji pięciu 
podmiotów. Na koniec 2011 r. oceny nadane przez polską agencję ratingową miało 55 podmiotów: 
Rzeczpospolita Polska jako kraj, 13 banków, 4 województwa, 21 miast, 15 przedsiębiorstw (w tym 
2 firmy leasingowe) oraz 2 zakłady ubezpieczeń. 
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4.1. Banki

W 2011 r. wzrost aktywów sektora bankowego był wyższy niż w roku poprzednim. Zwiększyła 
się także relacja aktywów banków do produktu krajowego brutto. Do wzrostu aktywów przyczynił  
się przede wszystkim rozwój akcji kredytowej dla sektora niefinansowego. Najwyższy wzrost 
kredytów odnotowano w segmencie przedsiębiorstw. Jego tempo było większe niż w segmencie 
gospodarstw domowych, co oznaczało przerwanie długotrwałej tendencji do zmniejszania się 
udziału kredytów dla przedsiębiorstw w  portfelu kredytowym banków. Wyraźne przyspieszenie 
tempa wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw wiązało się z poprawą sytuacji gospodarczej  
i zwiększeniem popytu inwestycyjnego. 

Tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych obniżyło się w 2011 r., choć nadal było 
relatywnie wysokie. W II połowie roku doszło do znacznego zaostrzenia polityki kredytowej banków 
w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych. Wiązało się to m.in. z koniecznością dostosowania 
procedur przyznawania kredytów do znowelizowanej Rekomendacji S, dotyczącej dobrych  
praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz 
zabezpieczonymi hipotecznie1. Większość banków oferowała wyłącznie złotowe kredyty  
mieszkaniowe. W przypadku kredytów konsumpcyjnych banki nie zmieniały istotnie polityki  
kredytowej, ale wartość tych kredytów była niższa niż na koniec 2010 r. 

Wzrost aktywów sektora bankowego był finansowany przede wszystkim depozytami  
sektora niefinansowego. W rezultacie udział depozytów w pasywach banków nieznacznie wzrósł  
i kategoria ta nadal dominowała w strukturze finansowania. Drugim głównym źródłem  
finansowania były lokaty i kredyty od zagranicznych instytucji finansowych, przede wszystkim  
od pomiotów powiązanych kapitałowo.

Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego i akcji kredytowej przyczyniło się do poprawy 
wyników finansowych sektora bankowego. Wynik finansowy sektora był najwyższy w historii, 
poprawiły się też wskaźniki zyskowności. Na wzrost zysków złożyło się przede wszystkim zwiększenie 
wyniku odsetkowego oraz, w mniejszym stopniu, spadek obciążenia wyników odpisami z tytułu 
utraty wartości aktywów finansowych.

W 2011  r. banki komercyjne zredukowały liczbę placówek własnych i  wzrosło znaczenie 
bankowości internetowej jako kanału dystrybucji usług bankowych. Wiązało się to ze zmniejszeniem 
liczby zatrudnionych w sektorze bankowym. W rezultacie obniżyło się obciążenie wyniku 
działalności bankowej kosztami operacyjnymi i poprawiły się wskaźniki efektywności operacyjnej. 

W 2011  r. doszło do zmian w strukturze własnościowej sektora bankowego, związanych 
m.in. z sytuacją finansową zagranicznych podmiotów dominujących polskich banków. Największy 
pod względem aktywów oddział instytucji kredytowej został przekształcony w bank krajowy.  
W wyniku przejęcia Mazowieckiego Banku Regionalnego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski  
liczba banków zrzeszających banki spółdzielcze zmniejszyła się do dwóch. 

1 Uchwała Nr 18/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 stycznia 2011  r. w sprawie wydania Rekomendacji S 
dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (Dz. Urz. KNF z 2011 r.,  
nr 3, poz. 6).
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4.1.1. Ewolucja wielkości i struktury sektora bankowego 

W 2011  r. aktywa sektora bankowego wzrosły o 11,7% (11,9% w sektorze bankowości 
komercyjnej i 10,0% w sektorze bankowości spółdzielczej2). Na koniec grudnia aktywa całego sektora 
bankowego osiągnęły 1 294,4 mld zł3, co stanowiło 85% PKB (wykres 4.1.1). Większy niż w 2010 r. 
przyrost aktywów wynikał z poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce i wzrostu wartości udzielonych 
kredytów. Pewien wpływ na wzrost wartości aktywów miało również osłabienie złotego w relacji  
do franka szwajcarskiego (14,8% r/r) – waluty, w której głównie nominowane są kredyty  
mieszkaniowe udzielone we wcześniejszych latach. 

Wykres 4.1.1. Aktywa systemu bankowego w latach 2004−2011
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Stan i zmiany w strukturze własnościowej sektora bankowego 

W 2011 r. zaszły znaczne zmiany w strukturze własnościowej sektora bankowego, będące 
głównie wynikiem sytuacji finansowej zagranicznych inwestorów strategicznych banków krajowych. 
Nastąpiło przejęcie AIG Bank Polska4 i Banku Zachodniego WBK5 przez Santander Consumer Bank. 
Oddziały instytucji kredytowych, choć stosunkowo liczne (21, tj. około 1/3 banków komercyjnych 
działających w Polsce), miały niewielki udział w aktywach sektora bankowego. Ponadto ich znaczenie 
zmniejszyło się po przekształceniu jesienią 2011 r.6 Polbanku z oddziału instytucji kredytowej  
w bank krajowy. W rezultacie udział oddziałów instytucji kredytowych w aktywach sektora 
bankowego spadł z 4,7% na koniec 2010 r. do 2,2% na koniec 2011 r. (tabela 4.1.1).

Pod względem liczby i wartości aktywów w sektorze bankowym przeważały banki  
o dominującym udziale kapitału zagranicznego. Dzięki nabyciu przez Banco Santander (Hiszpania) 
od AIB (Irlandia) Banku Zachodniego WBK podmioty z Hiszpanii stały się piątą co do wielkości grupą 
inwestorów zagranicznych w sektorze bankowym, po inwestorach z Włoch, Niemiec, Holandii  
i Stanów Zjednoczonych (wykres 4.1.2).

2 Przez sektor bankowości spółdzielczej rozumie się banki spółdzielcze i banki zrzeszające, a przez sektor bankowości 
komercyjnej – pozostałe banki krajowe oraz oddziały instytucji kredytowych.

3 Dane według stanu na dzień 31 marca 2012 r.
4 Połączenie Santander Consumer Banku oraz AIG Banku Polska zostało zarejestrowane w dniu 1 marca 2011 r., https://

www.santanderconsumer.pl/18040.
5 W dniu 18 lutego 2011  r. KNF stwierdziła brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego 

nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK SA, http://www.knf.gov.pl/o_nas/ 
komunikaty/knf_080211.html.

6 KNF zezwoliła na utworzenie banku pod firmą Polbank EFG SA 29 sierpnia 2011 r. Przekształcenie oddziału instytucji 
kredytowej działającej na terytorium Polski w bank krajowy umożliwiła nowelizacja ustawy Prawo bankowe, która 
weszła w życie w dniu 14 lipca 2011 r., http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/KNF_29-08-11.html.
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Tabela 4.1.1. Struktura własnościowa sektora bankowego w latach 2004–2011 

Liczba banków

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sektor bankowości komercyjnej

1. Banki komercyjne prowadzące działalność   
operacyjną1 54 58 60 61 67 64 67 66

1.1. Banki krajowe1 51 51 48 47 49 46 46 45

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

1.1.2. Z przewagą kapitału prywatnego: 46  47  42  43  45  42  42 412

         − polskiego 5 4 4 3 3 3 2 4

         − zagranicznego 41 43 40 40 42 39 40 37

1.2. Oddziały instytucji kredytowych 3 7 12 14 18 18 21 213

2. Banki komercyjne nieprowadzące działalności 
operacyjnej

6 8 5 6 6 6 6 6

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

Sektor bankowości spółdzielczej

3. Banki zrzeszające 3 3 3 3 3 3 3 24

4. Banki spółdzielcze prowadzące działalność 
operacyjną

596 588 584 581 579 576 576 574

5. Banki spółdzielcze nieprowadzące działalności 
operacyjnej

4 3 3 3 3 1 1 1

Sektor bankowy (1 + 3 + 4) 653 649 647 645 649 643 645 642

Udział w aktywach sektora bankowego  (w %)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sektor bankowości komercyjnej

1. Banki komercyjne prowadzące działalność 
operacyjną1 92,9 92,0 91,5 91,7 92,7 92,2 91,7 91,8

1.1. Banki krajowe1 92,2 91,1 88,4 87,7 87,3 87,0 87,0 89,6

1.1.1. Z przewagą kapitału państwowego 20,6 20,3 19,8 18,4 17,3 20,7 21,5 22,2

1.1.2. Z przewagą kapitału prywatnego: 71,7 70,8 68,6 69,3 70,0 66,3 65,5 67,4

         − polskiego 4,7 1,7 2,0 2,5 3,0 3,3 3,9 4,6

         − zagranicznego 66,9 69,1 66,6 66,9 67,0 63,0 61,6 62,8

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

Sektor bankowości spółdzielczej

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

4. Banki spółdzielcze prowadzące działalność 
operacyjną

5,3 5,8 6,2 6,2 5,4 5,8 6,1 6,1

1 Bez banków zrzeszających banki spółdzielcze.
2 W 2011 r. AIG Bank Polska został przejęty przez Santander Consumer Bank, a ING Bank Hipoteczny przez ING Bank Śląski. Status banku 

krajowego uzyskał Polbank EFG, działający dotąd jako oddział instytucji kredytowej.
3 W 2011 r. działalność zakończyły: EFG Eurobank Ergasias (nazwa handlowa: Polbank EFG) i KBL European Private Bankers, a rozpoczęły 

działalność: UBS Limited i JP Morgan Europe.
4 W 2011 r. Mazowiecki Bank Regionalny został przejęty przez Gospodarczy Bank Wielkopolski.

Źródło: NBP.

W 2011 r. w aktywach sektora bankowego nieznacznie wzrósł udział banków kontrolowanych 
przez inwestorów krajowych. Zmiana ta wynikała z szybszego rozwoju banków kontrolowanych 
przez Skarb Państwa (tj. PKO BP, Banku Pocztowego, Banku Ochrony Środowiska i BGK) oraz przez 
krajowych inwestorów prywatnych.
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Wykres 4.1.2. Struktura własnościowa sektora bankowego w Polsce w podziale na kraje,  
z których pochodzi kapitał właścicielski
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Udział sektora bankowości spółdzielczej w rynku pozostał niemal bez zmian – spadł 
o  0,1 pkt proc. (tabela 4.1.1). Wszystkie banki spółdzielcze, z wyjątkiem Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego, były zrzeszone albo w Banku Polskiej Spółdzielczości (366 zrzeszonych banków),  
albo w SGB-Banku7 (207 zrzeszonych banków).

Koncentracja w sektorze bankowym 

W 2011 r. nieznacznie wzrosła koncentracja w sektorze bankowym. Wskaźnik koncentracji 
HHI8 liczony dla aktywów banków komercyjnych i spółdzielczych wzrósł z 0,0570 na koniec 
2010 r. do 0,0577 na koniec 2011 r., a udział aktywów pięciu największych banków w aktywach  
sektora bankowego (CR5), zwiększył się, odpowiednio, z 43,9% do 44,3% (wykres 4.1.3). Zmiany  

Wykres 4.1.3. Wskaźniki koncentracji aktywów sektora bankowego w latach 2004−2011
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Źródło: NBP.

7 W dniu 15 września 2011 r. zmieniono nazwę banku z Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na SGB-Bank SA, http://
www.sgb.pl/gbw_o_banku.

8 Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) dla aktywów netto obliczany jest jako suma kwadratów udziałów 
poszczególnych podmiotów w aktywach netto sektora. Wartości wskaźnika zawierają się pomiędzy wartościami  
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. 
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te wynikały m.in. z wyższego tempa wzrostu aktywów większości spośród dziesięciu największych 
banków w Polsce. Jednocześnie osłabiła się pozycja rynkowa średnich banków. O ponad 2 pkt proc. 
(do 24,3%) obniżył się wskaźnik CR10-30, obrazujący, jaki udział w rynku mają banki zajmujące pod 
względem wielkości aktywów pozycje od 11 do 30.

Pomimo nieznacznego wzrostu koncentracja sektora bankowego w Polsce jest nadal 
relatywnie niska. Wskaźnik udziału pięciu największych banków w aktywach sektora bankowego 
jest jednym z najniższych w regionie i w całej UE. W 2010 r. średni wskaźnik CR5 w UE wynosił 
46,8%, w strefie euro 47,3%, a w krajach CEE-5 – 53,4%9. 

Kanały dystrybucji i stopień ubankowienia

Banki oferowały usługi w sieci placówek własnych i placówek partnerskich. W 2011  r. 
liczba własnych placówek banków nieznacznie się zmniejszyła (wykres  4.1.4). Banki komercyjne 
kontynuowały zapoczątkowane w 2009  r. ograniczanie liczby placówek, podczas gdy banki 
spółdzielcze nadal (choć w niewielkim stopniu) rozbudowywały sieć oddziałów. Zmniejszanie liczby 
placówek własnych banków komercyjnych można wiązać z malejącym w ostatnich trzech latach 
tempem udzielania kredytów dla gospodarstw domowych. Mogły na to wpłynąć również: stopniowy 
wzrost znaczenia bankowości internetowej i płatności bezgotówkowych oraz wykorzystywanie przez 
banki placówek partnerskich. Według danych firmy PROFIT System w styczniu 2011 r. z placówek 
partnerskich najczęściej korzystały PKO BP, DnB Nord, Getin Noble Bank, Bank BPH, Bank Pekao  
i Euro Bank10. Większość działających na rynku placówek partnerskich posługiwała się nazwą banku 
lub jedną z należących do niego marek handlowych, np. mBank, Multibank, Monetia.

Wykres 4.1.4. Liczba placówek własnych w sektorze bankowym w Polsce w latach 2004−2011
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W 2011  r. zatrudnienie w sektorze bankowym nieznacznie spadło do 176,5 tys. etatów 
(wykres 4.1.5). Spadek ten wynikał z redukcji etatów (o prawie tysiąc) w sektorze bankowości 
komercyjnej. Nie wpłynęło to istotnie na niski, w porównaniu z innymi krajami UE, wskaźnik 
aktywów przypadających na jednego pracownika. W Polsce wyniósł on 7,3 mln zł: 8,4 mln zł  
w sektorze bankowości komercyjnej i 3,0 mln zł w sektorze bankowości spółdzielczej.

9 Wartości średnich ważonych aktywami krajowych sektorów bankowych wyliczone na podstawie danych EBC na koniec 
2010 r., http://www.ecb.int/stats/pdf/ssi_tab.pdf.

10 Informacje dostępne na stronie internetowej: http://profitsystem.pl/usr/stuff/informacja-prasowa-franczyza-w-
sektorze-bankowym-2010-2011-1.pdf.
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Wykres 4.1.5. Liczba zatrudnionych i udział pracowników oddziałów w całkowitym 
zatrudnieniu w bankach w latach 2004–2011
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Bankowość internetowa

Banki wykorzystywały Internet do obsługi klientów indywidualnych i przedsiębiorstw  
w większym stopniu niż w 2010 r. Do 11,0 mln wzrosła liczba klientów, którzy co najmniej jeden 
raz w miesiącu korzystali z rachunku internetowego. W grudniu liczba przelewów internetowych 
zwiększyła się do 81,5 mln, co oznacza wzrost o 4,7% w porównaniu z grudniem 2010 r. (wykres 
4.1.6). Przesunięcie obsługi części klientów z oddziałów operacyjnych do Internetu pozwoliło 
bankom na zredukowanie kosztów działania.

Wykres 4.1.6.  Liczba klientów bankowości internetowej oraz liczba przelewów zleconych 
przez Internet w latach 2008−2011

9,8 12,7
14,8 17,8

5,5 7,3 8,6 10,2

65,3
72,6 76,1

82,1

0

20

40

60

80

100

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011

mlnmln

Liczba klientów bankowości internetowej – lewa oś
Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej – lewa oś
Liczba przelewów zlecanych za pośrednictwem Internetu w grudniu – prawa oś

Źródło: ZBP.

W 2011  r. tempo wzrostu wykorzystania bankowości internetowej przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa było wyższe niż w przypadku osób prywatnych. Banki zainteresowane zwiększeniem 
liczby transakcji na rachunkach MŚP kierowały do nich specjalne promocje, polegające m.in.  
na zwolnieniu z prowizji pobieranych w przypadku przelewów na rzecz urzędów skarbowych  
i ZUS. Na koniec 2011  r. ponad 1,7 mln klientów z sektora MŚP korzystało z bankowej obsługi 
internetowej, co stanowiło około 9% wszystkich użytkowników rachunków internetowych. 
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4.1.2. Zmiany w strukturze aktywów banków

Udział należności od podmiotów niefinansowych w aktywach polskiego sektora bankowego 
jest większy niż w bardziej rozwiniętych systemach bankowych (wykres 4.1.7). Wynika to ze 
skoncentrowania działalności krajowych banków na świadczeniu tradycyjnych usług, przede 
wszystkim przyjmowaniu depozytów klientów niefinansowych i udzielaniu im kredytów. Operacje 
z instytucjami finansowymi czy inwestycje w instrumenty finansowe inne niż papiery skarbowe 
stanowią niewielką część działalności krajowych banków (wykres 4.1.8). Podobną strukturę 
aktywów mają sektory bankowe innych państw naszego regionu (wykres 4.1.7)11. Świadczy to, że  

Wykres 4.1.7. Udziały wybranych pozycji bilansowych w aktywach monetarnych instytucji 
finansowych w strefie euro i niektórych krajach UE na koniec 2011 r.
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Kredyty dla sektora niefinansowego
Papiery wartościowe (bez akcji)
podmiotów sektora publicznego

Kredyty dla monetarnych instytucji finansowych (MIF)
Papiery wartościowe (bez akcji) innych podmiotów niż MIF
i sektora publicznego

%

Uwaga: dane na wykresie dotyczą kredytów udzielonych rezydentom oraz papierów wartościowych emitowanych przez rezydentów.

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse.

Wykres 4.1.8.  Struktura aktywów sektora bankowości komercyjnej i spółdzielczej w latach 
2009−2011
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Źródło: NBP.

11 We wszystkich wykresach prezentowanych w podrozdziałach 4.1.2 i 4.1.3 zawierających porównania międzynarodowe 
posłużono się danymi bankowymi na poziomie jednostkowym (nieskonsolidowanym). W przypadku państw strefy euro 
operacje z nierezydentami oznaczają operacje z podmiotami z państw spoza strefy euro.
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może się ona wiązać z poziomem rozwoju gospodarczego i niedawnym wprowadzeniem w tych 
państwach systemu gospodarki rynkowej. W 2011 r. w strukturze aktywów banków nadal zwiększał 
się udział kredytów dla podmiotów niefinansowych. Relacja kredytów dla sektora niefinansowego 
do PKB wciąż była jednak niższa niż w państwach strefy euro.

Kredyty dla przedsiębiorstw

W 2011  r. nastąpiło wyraźne ożywienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw. W latach 
2009−2010 roczne tempo zmian kredytów dla przedsiębiorstw było ujemne, natomiast w 2011 r. 
wyniosło blisko 14%12 (tabela 4.1.2), a nominalny przyrost kredytów w 2011 r. osiągnął 34,9 mld 
zł. Wzrost kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (o około 22%) był większy niż kredytów 
dla dużych przedsiębiorstw (o około 9%). W poprzednich latach spowolnienie gospodarcze  
w większym stopniu wpłynęło na rynek kredytów dla dużych przedsiębiorstw: od połowy 2009 r. 
wartość kredytów dla dużych przedsiębiorstw spadała, podczas gdy wartość kredytów dla MŚP 
stopniowo rosła.

Przez większość roku kryteria przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw ulegały relatywnie 
małym zmianom13. Jednocześnie w pierwszych dwóch kwartałach banki kontynuowały łagodzenie 
niektórych warunków przyznawania kredytów, m.in. obniżały marże kredytowe. W IV kwartale 
2011 r. nastąpiło natomiast zaostrzenie kryteriów w odniesieniu do kredytów dla MŚP. Dotyczyło 
to w podobnym stopniu kredytów krótko- i długoterminowych. Głównymi przyczynami zmian  
w polityce kredytowej były oceny banków dotyczące ryzyka związanego z sytuacją gospodarczą,  
ich pozycji kapitałowej oraz konkurencji na rynku.

 
Tabela 4.1.2. Wybrane rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw w latach 2009−2011 

Rodzaj kredytu
Wartość (w mld zł) Wzrost r/r (w %)

Wzrost r/r po wyłączeniu 
wpływu zmian kursu 
walutowego (w %)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

O charakterze bieżącym 91,5 88,8 102,3 -10,7 -2,9 15,2 -10,6 -2,5 13,0

Na inwestycje 61,0 62,2 79,3 0,9 2,0 27,6 1,5 2,8 23,5

Na nieruchomości 48,1 45,7 49,0 3,1 -5,0 7,4 3,7 -4,1 3,0

Pozostałe kredyty i pożyczki 6,9 7,4 8,3 5,9 7,2 12,7 6,1 7,9 9,5

Ogółem 207,4 204,0 238,9 -4,0 -1,6 17,1 -3,6 -1,0 13,8

Uwaga: dane dla rezydentów. Kredyty o charakterze bieżącym to: kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe, kredyty związane  
z funkcjonowaniem kart kredytowych.

Źródło: NBP.

Wyniki ankiet NBP wskazują, że w odczuciu przedsiębiorstw w 2011  r. zwiększyła się 
dostępność kredytu14. Wzrósł odsetek zaakceptowanych wniosków kredytowych, a w I połowie 
roku czynniki niezależne od przedsiębiorstw rzadziej były przyczyną odmowy udzielenia im 
kredytu. Jednocześnie zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i towarzyszący mu wzrost 
nakładów inwestycyjnych doprowadziły do wzrostu popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw. 
Przedsiębiorstwa ankietowane przez NBP wskazywały na nieznaczne zwiększenie roli kredytu  
w finansowaniu nowych inwestycji. 

Zarówno w przypadku dużych, jak też małych i średnich przedsiębiorstw, najbardziej wzrosła 
wartość kredytów inwestycyjnych (tabela 4.1.2). Wiązało się to ze zwiększeniem publicznych  
i prywatnych nakładów inwestycyjnych w 2011 r. Tempo wzrostu kredytów o charakterze bieżącym 

12 Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie omawiane w rozdziale 4.1.3 zmiany wartości kredytów odnoszą się do danych 
po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.

13	Sytuacja	 na	 rynku	 kredytowym	 –	wyniki	 ankiety	 do	 przewodniczących	 komitetów	 kredytowych – edycje z 2011  r.  
i I kwartału 2012 r., Warszawa 2011 i 2012, NBP.

14 Szerzej w: Informacje	o	kondycji	sektora	przedsiębiorstw	ze	szczególnym	uwzględnieniem	stanu	koniunktury – edycje 
z 2011 r. i I kwartału 2012 r., Warszawa 2011 i 2012, NBP.
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było w 2011 r. dwukrotnie mniejsze niż kredytów inwestycyjnych, jednak nadal dominowały one  
w strukturze kredytów dla przedsiębiorstw (wykres 4.1.9). Relatywnie najmniej zwiększyła się 
wartość kredytów na nieruchomości.

Wykres 4.1.9.  Struktura rodzajowa kredytów dla sektora niefinansowego w latach 2009−2011
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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.

Wykres 4.1.10. Należności monetarnych instytucji finansowych z tytułu wybranych rodzajów 
kredytów dla sektora niefinansowego w relacji do PKB, stan na koniec 2011 r.
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Kredyty dla przedsiębiorstw Kredyty mieszkaniowe Kredyty konsumpcyjne

%

Uwaga: kredyty dla rezydentów udzielone przez monetarne instytucje finansowe. 

Źródło: Eurostat, ECB Statistical Data Warehouse.

Pomimo dość wyraźnego wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw w 2011 r. wykorzystanie tego 
źródła finansowania w Polsce było nadal relatywnie niskie w porównaniu z innymi państwami UE. 
Relacja kredytów dla przedsiębiorstw do PKB kształtowała się poniżej średniej zarówno dla strefy 
euro, jak i dla państw naszego regionu (wykres 4.1.10). Ponadto w Polsce relacja finansowania 
bankowego netto przedsiębiorstw (tj. różnicy między kredytami a depozytami bankowymi 
przedsiębiorstw) do PKB była jedną z najniższych w Europie (wykres 4.1.11). 
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Wykres 4.1.11. Różnica między kredytami i depozytami przedsiębiorstw w relacji do PKB, stan 
na koniec 2011 r.
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Uwaga: kredyty dla rezydentów udzielone przez monetarne instytucje finansowe. 

Źródło: Eurostat, ECB Statistical Data Warehouse.

Kredyty dla gospodarstw domowych

W 2011 r. po raz kolejny od 2007 r. obniżyło się tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw 
domowych. Wartość tych kredytów zwiększyła się nominalnie o 56 mld zł, co po wyeliminowaniu 
wpływu zmian kursów walutowych oznacza roczny wzrost o 6,3% (tabela 4.1.3).

Wśród kredytów dla gospodarstw domowych przeważały kredyty mieszkaniowe.  
W 2011 r. ich wartość rosła wolniej niż w poprzednich latach, jednak pozostały najszybciej rosnącą 
kategorią kredytów dla gospodarstw domowych. W rezultacie udział kredytów na nieruchomości  
w kredytach dla tych podmiotów zwiększył się do 60% (wykres 4.1.9). Nadal jednak był niższy niż  
w krajach strefy euro, gdzie średnio wyniósł blisko 73%. Także relacja kredytów na nieruchomości 
do PKB była w Polsce niższa niż w strefie euro.

W pierwszych trzech kwartałach roku kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych nie 
zmieniały się istotnie. W ujęciu netto doszło jedynie do ich niewielkiego zaostrzenia15. Jednocześnie 
banki obniżały marże na kredytach. W IV kwartale 2011 r. polityka kredytowa była bardziej 
restrykcyjna. Banki wyraźnie zaostrzyły zarówno kryteria, jak i warunki przyznawania kredytów,  
m.in. zwiększyły marże i podniosły poziom wymaganego zabezpieczenia.

Tabela 4.1.3. Wybrane rodzaje kredytów dla gospodarstw domowych w latach 2009−2011

Rodzaj kredytu
Wartość (w mld zł) Wzrost r/r (w %)

Wzrost r/r po wyłączeniu 
wpływu zmian kursu 
walutowego (w %)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Konsumpcyjne 135,3 137,7 134,5 12,8 1,8 -2,3 12,8 1,0 -3,3

     − w tym na kartach kredytowych 14,8 14,6 13,4 18,3 -1,8 -7,9 18,3 -1,8 -7,9

Na nieruchomości 221,6 271,5 322,8 12,0 22,5 18,9 12,9 13,9 9,8

     − w tym mieszkaniowe 214,9 263,7 314,0 11,6 22,7 19,1 12,5 13,8 9,6

Pozostałe kredyty i pożyczki 8,8 9,4 9,4 16,9 5,9 1,0 11,2 8,6 12,5

Ogółem 410,7 467,7 523,9 11,9 13,9 12,0 12,4 8,9 6,3

Uwaga: dane dla rezydentów.

Źródło: NBP.

15 Odpowiedzi banków w ramach ankiety nt. sytuacji na rynku kredytowym przedstawiane są jako tzw. procent netto, 
czyli różnica pomiędzy (ważonym udziałem w rynku) procentem odpowiedzi o złagodzeniu polityki i odpowiedzi  
o zaostrzeniu polityki kredytowej. Sytuacja	na	rynku	kredytowym	–	wyniki	ankiety	do	przewodniczących	komitetów	
kredytowych – edycje z 2011 r. i I kwartału 2012 r., Warszawa 2011 i 2012, NBP.
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Głównymi czynnikami wpływającymi na politykę banków były, w ich ocenie, prognozy 
sytuacji gospodarczej i sytuacji na rynku mieszkaniowym. Banki wskazywały też, że pod koniec 
roku osłabła presja konkurencyjna, która w poprzednich kwartałach skłaniała banki do łagodzenia 
polityki kredytowej. Ponadto czynnikiem zaostrzającym politykę kredytową było spełnianie przez 
banki wymogów znowelizowanej Rekomendacji  S. Dotyczyły one m.in. maksymalnego okresu 
spłaty zakładanego w ocenie zdolności kredytowej, maksymalnej relacji wydatków związanych  
z obsługą kredytu walutowego do średnich dochodów netto kredytobiorcy, określania maksymalnego 
wskaźnika LTV i konieczności dokonywania cyklicznej oceny wartości nieruchomości.

Większość banków udzielała wyłącznie złotowych kredytów mieszkaniowych. Kredyty 
walutowe były oferowane przez pojedyncze banki i przyznawane po spełnieniu przez klienta bardzo 
wysokich wymagań dotyczących zdolności kredytowej. Kredyty złotowe stanowiły około trzech 
czwartych nowo udzielanych kredytów (wykres 4.1.12)16. W konsekwencji spadł udział kredytów 
walutowych w całym portfelu kredytów dla gospodarstw domowych (wykres 4.1.13).

Wykres 4.1.12. Struktura walutowa nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w  latach 
2008−2011
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Uwaga: dane pochodzą z próby sprawozdawczej 20 banków przekazujących NBP informacje nt. stóp procentowych i wartości nowych 
umów kredytowych. Od czerwca 2010 r. statystyka stóp procentowych nie uwzględnia kredytów udzielanych w USD.

Źródło: NBP.

Wykres 4.1.13. Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych  
w 2010 i 2011 r. (stan na koniec roku)
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Uwaga: dane dotyczą rezydentów i nierezydentów.

Źródło: NBP.

W 2011  r. w ramach programu Rodzina na swoim banki udzieliły 50,4 tys. kredytów  
o wartości 9,7 mld zł; w 2010  r. było to odpowiednio 43,2 tys. i 8,1 mld zł. Oznacza to, że 
około 44% złotowych kredytów mieszkaniowych przyznanych w 2011  r. stanowiły kredyty  

16 Udział kredytów walutowych może być zawyżony ze względu na deprecjację złotego w 2011 r. 
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z dopłatami z tego programu. Zwiększenie zainteresowania kredytami z programu Rodzina  
na swoim w trzech pierwszych kwartałach 2011 r. mogło wynikać z wycofania się przez większość  
banków z udzielania walutowych kredytów mieszkaniowych oraz zapowiedzi zakończenia tego 
programu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego 
mieszkania z lipca 2011  r.17 wnioski o skorzystanie z programu można bowiem składać tylko 
do końca 2012  r. Ponadto wspomniana nowelizacja obniżyła limit ceny metra kwadratowego 
mieszkania i domu kwalifikujących się do skorzystania z dopłat do obsługi kredytu. 

Drugą pod względem wartości kategorią kredytów dla gospodarstw domowych były kredyty 
konsumpcyjne. Trwające od 2008 r. do końca 2010 r. bardzo silne zaostrzanie polityki kredytowej 
w odniesieniu do tych kredytów spowodowało, że od połowy 2008  r. tempo ich wzrostu 
systematycznie spadało. Na zmianę tej tendencji nie wpłynęło łagodzenie polityki kredytowej 
przez część banków w 2011 r.: od stycznia tempo zmian kredytów konsumpcyjnych było ujemne  
i w grudniu wyniosło -3,3% (tabela 4.1.3). Nadal jednak udział kredytów konsumpcyjnych  
w aktywach sektora bankowego oraz ich relacja do PKB są relatywnie wysokie w porównaniu  
z innymi państwami europejskimi (wykres 4.1.10).

W 2011  r. kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły bardziej niż kredyty dla gospodarstw 
domowych. W konsekwencji przerwana została długoterminowa tendencja banków do coraz 
większego koncentrowania się na kredytowaniu gospodarstw domowych i zmniejszaniu udziału 
kredytów dla przedsiębiorstw w należnościach od sektora niefinansowego. Stopniowe zmniejszanie 
udziału kredytów dla przedsiębiorstw w aktywach banków w ostatnich latach, widoczne także  
w innych państwach europejskich, wynikało m.in. z rosnącej dostępności innych źródeł finansowania 
dla tych podmiotów oraz relatywnej łatwości udzielania kredytów klientom detalicznym. Udzielenie 
pojedynczego kredytu klientowi detalicznemu wiąże się z mniejszym nakładem pracy i kosztów niż 
w przypadku przedsiębiorstw, gdzie konieczna jest dokładna, zindywidualizowana ocena zdolności 
kredytowej. Ponadto kredyty konsumpcyjne cechują się przeciętnie wyższą skorygowaną o ryzyko 
zyskownością niż pozostałe rodzaje kredytów, co zachęca do rozwijania oferty dla gospodarstw 
domowych.

Zwiększenie udziału kredytów dla przedsiębiorstw w 2011  r. nie świadczy zapewne  
o trwałym przełamaniu opisanej wyżej tendencji. Znaczne zwiększenie tempa wzrostu kredytów dla 
przedsiębiorstw miało prawdopodobnie cykliczny charakter i wiązało się z przyspieszeniem tempa 
wzrostu gospodarczego oraz wzrostem popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw. Brakowało przy 
tym wyraźnych oznak istotnego zwiększenia roli kredytu bankowego w strukturze finansowania 
przedsiębiorstw. Jednocześnie tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych zmniejszyło 
się, m.in. w wyniku konieczności dostosowania do zmian w regulacjach ostrożnościowych 
wprowadzonych w 2010 i 2011 r.

Pozostałe aktywa

W 2011 r. oprócz należności od sektora niefinansowego w bilansach banków wzrósł również 
udział należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych. Popyt na kredyty stymulowały 
potrzeby samorządów, wynikające m.in. z realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
unijnych. W 2011 r. portfel kredytów udzielonych samorządom wzrósł o około 14% (do 31 mld 
zł), a portfel obligacji komunalnych o blisko 50% (do 13 mld zł).

W strukturze aktywów sektora bankowego spadł udział papierów wartościowych, pomimo 
wzrostu wartości portfeli tych papierów (wykres 4.1.8). Najważniejszą pozycją w tej kategorii 
aktywów były skarbowe papiery wartościowe, których wartość zmniejszyła się o 13 mld zł. 
Spadek dotyczył przede wszystkim bonów skarbowych (tabele 4.1.4 i 4.1.5), co w dużym stopniu 
było skutkiem realizacji przez Skarb Państwa strategii wydłużania terminów zapadalności długu 
publicznego. Po raz kolejny wzrosła natomiast (o 18,2 mld zł) wartość bonów pieniężnych. Było  
to związane ze wzrostem nadpłynności sektora bankowego, głównie na skutek skupowania przez 
NBP walut obcych pochodzących z funduszy unijnych. 

17 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 168, poz. 1006).
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Spadek udziału płynnych papierów wartościowych w bilansach banków wynikał z większego 
tempa wzrostu akcji kredytowej dla podmiotów sfery realnej na skutek poprawy sytuacji 
gospodarczej. Ponadto dzięki korzystnej sytuacji płynnościowej większość banków mogła zmniejszyć 
bufor płynnych aktywów zgromadzony w okresie największych zaburzeń na rynkach finansowych.

Tabela 4.1.4. Wybrane pozycje aktywów sektora bankowości komercyjnej w latach 2008−2011 
(w mld zł)

  2008 2009 2010 2011

Należności od sektora niefinansowego, w tym: 573,9 603,9 654,4 747,3

    − od nierezydentów 8,3 7,3 5,7 9,5

Należności od sektora finansowego, w tym: 88,9 54,0 59,6 67,8

    − od nierezydentów 44,2 23,0 28,1 34,1

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych, w tym: 22,1 40,4 54,0 71,4

    − od nierezydentów 0,0 0,0 0,0 0,0

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów, w tym: 164,3 192,1 221,4 238,0

    − obligacje skarbowe 103,9 110,6 119,6 117,5

    − bony skarbowe 31,8 29,5 14,9 5,8

    − bony pieniężne 8,1 38,5 70,7 88,7

Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów 3,6 1,9 1,9 2,0

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

Źródło: NBP. 

Tabela 4.1.5. Wybrane pozycje aktywów sektora bankowości spółdzielczej w latach 2008−2011 
(w mld zł)

  2008 2009 2010 2011

Należności od sektora niefinansowego, w tym: 38,0 43,7 48,5 55,3

    − od nierezydentów 0,0 0,0 0,0 0,0

Należności od sektora finansowego, w tym: 18,9 19,4 23,5 25,0

    − od nierezydentów 0,1 0,1 0,3 0,2

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych, w tym: 2,6 3,7 4,6 5,8

    − od nierezydentów 0,0 0,0 0,0 0,0

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów, w tym: 13,1 11,6 14,4 14,7

    − obligacje skarbowe 4,9 5,1 6,4 5,0

    − bony skarbowe 5,1 1,3 1,4 0,9

    − bony pieniężne 2,1 2,2 3,8 4,0

Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów 0,0 0,0 0,0 0,1

Uwaga: dane łącznie z bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze.

Źródło: NBP.

Udział papierów wartościowych innych niż emitowane przez NBP i Skarb Państwa pozostawał 
niewielki i na koniec 2011 r. wyniósł około 2,2%. W 2011 r. zwiększył się m.in. portfel dłużnych 
papierów wartościowych emitowanych przez instytucje samorządowe (o około 50%) i podmioty 
sektora niefinansowego (o około 75%), w szczególności duże przedsiębiorstwa. 

Przewaga papierów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w portfelach polskich banków 
istotnie odróżnia je od banków ze strefy euro. Największy udział w portfelach dłużnych papierów 
wartościowych mają tam z reguły instrumenty emitowane przez monetarne instytucje finansowe. 
Istotną część stanowią również papiery wartościowe podmiotów sektora niefinansowego oraz 
sektora niemonetarnych instytucji finansowych.
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4.1.3. Zmiany w strukturze pasywów banków 

Struktura pasywów polskiego sektora bankowego nie zmieniła się istotnie w 2011 r. Udział 
dwóch największych kategorii: depozytów sektora niefinansowego oraz środków pozyskanych  
od nierezydentów (głównie podmiotów powiązanych kapitałowo), był podobny jak w 2011 r. Spadł 
natomiast udział depozytów od sektora rządowego i samorządowego oraz operacji z bankiem 
centralnym (wykres 4.1.14).

Tradycyjny model bankowości funkcjonujący w Polsce powoduje, że struktura finansowania 
polskiego sektora bankowego istotnie różni się od struktury finansowania banków w krajach 
strefy euro (wykres 4.1.15). Dominującą część pasywów krajowego sektora bankowego stanowią 
depozyty sektora niefinansowego. Udział finansowania na krajowym rynku międzybankowym  
i za pośrednictwem emisji papierów dłużnych jest natomiast niższy niż w większości państw UE, 
zwłaszcza tych o bardziej rozwiniętych systemach finansowych.  Dzięki bardziej stabilnej bazie 
finansującej aktywa polskie banki mogły bez negatywnych konsekwencji prowadzić działalność  
w okresie zaburzeń na rynkach finansowych.

Wykres 4.1.14. Struktura pasywów sektora bankowości komercyjnej i spółdzielczej w latach 
2009−2011
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Źródło: NBP.

Wykres 4.1.15. Udziały niektórych pozycji w pasywach sektora monetarnych instytucji 
finansowych w strefie euro i wybranych krajach UE na koniec 2011 r.
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Uwaga: dane dotyczą depozytów i papierów dłużnych posiadanych przez rezydentów.  

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse.
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W 2011  r. depozyty bankowe gospodarstw domowych wzrosły o około 13%. Wzrost 
dotyczył przede wszystkich depozytów terminowych (tabela 4.1.6). Banki oferowały tzw.  lokaty 
antypodatkowe, które dzięki dziennej kapitalizacji odsetek pozwalały uniknąć obowiązku 
odprowadzania podatku od zysków kapitałowych. Podatek wynoszący 0,49 zł (odpowiadający 
odsetkom w kwocie 2,50 zł) lub mniej był zaokrąglany do zera. Według informacji KNF18 na koniec 
sierpnia 2011 r. lokaty antypodatkowe stanowiły około 17% wszystkich depozytów gospodarstw 
domowych. Innym popularnym rodzajem depozytów terminowych były tzw.  lokaty dynamiczne,  
w przypadku których stawka oprocentowania rosła w kolejnych okresach (najczęściej co miesiąc)  
aż do kontraktowego terminu zapadalności depozytu.

Tabela 4.1.6. Zmiany depozytów sektora niefinansowego w latach 2009−2011 (w %)

Depozyty
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Sektor niefinansowy

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Bieżące 6,1 16,2 1,0 28,0 22,3 3,6 20,1 20,4 2,8

Terminowe 15,9 3,7 23,9 4,6 -2,6 24,8 7,6 -0,7 23,9

Złotowe 12,3 9,7 8,5 16,3 9,9 13,7 14,7 9,7 11,9

Walutowe 4,1 8,6 37,1 0,2 5,7 8,0 1,5 6,9 20,3

Ogółem 11,1 9,6 12,4 14,8 9,6 13,2 13,3 9,5 12,7

Uwaga: dane dla rezydentów.

Źródło: NBP.

Oprocentowanie nowych depozytów terminowych wskazuje, że w I połowie 2011  r. 
konkurencja cenowa o depozyty klientów nie zmieniała się istotnie19. Spread pomiędzy stawkami 
WIBOR a oprocentowaniem nowych depozytów pozostawał stabilny. W  II połowie roku doszło 
natomiast do wzrostu oprocentowania depozytów, przewyższającego wzrost stawek na rynku 
lokat międzybankowych (wykres 4.1.16). W tym okresie nastąpił też największy wzrost wartości 
depozytów gospodarstw domowych. Można to wiązać z odpływem środków z niektórych 
alternatywnych form lokowania oszczędności, m.in. z funduszy inwestycyjnych. Do wzrostu 
depozytów gospodarstw domowych pod koniec 2011 r. przyczyniła się również zmiana przepisów 
podatkowych wchodząca w życie 31 marca 2012  r.20 i zmierzająca de facto do likwidacji tzw. 
lokat antypodatkowych (lokat z dzienną kapitalizacją odsetek). Część gospodarstw domowych 
zdecydowała się na założenie takich lokat w ostatnich miesiącach 2011  r. Wspomniana zmiana 
może wpłynąć na wzrost kosztów finansowania banków. Chcąc uniknąć odpływu środków z lokat 
antypodatkowych, prawdopodobnie będą one dążyły do zrekompensowania spadku dochodów 
uzyskiwanych przez klientów z tytułu składanych depozytów związanego z wejściem w życie 
wspomnianej zmiany przepisów podatkowych.

Tempo wzrostu depozytów przedsiębiorstw wyniosło w 2011 r. 12,4%. Przyrost depozytów 
przedsiębiorstw wynikał z ich relatywnie korzystnej sytuacji płynnościowej. Najbardziej wzrosły 
depozyty terminowe (o 23,9%). Jednocześnie zwiększył się udział depozytów walutowych 
przedsiębiorstw (wykres 4.1.17), co wynikało m.in. ze zwiększenia wymiany handlowej z zagranicą 
obserwowanego w 2010 i 2011 r. oraz w pewnej mierze z deprecjacji złotego21.

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych spadły o około 3 mld zł  
w stosunku do stanu na koniec 2010  r. Jednocześnie nastąpił wyraźny wzrost koncentracji 
depozytów jednostek rządowych szczebla centralnego. Było to wynikiem konsolidacji zarządzania 
środkami niektórych jednostek sektora finansów publicznych, które zostały zobowiązane do 
lokowania wolnych środków na rachunku depozytowym w BGK.

18 Stanowisko	UKNF	w	 sprawie	 lokat	 antypodatkowych z dnia 24 listopada 2011  r., http://www.knf.gov.pl/ Images/
pismo_lokaty_antypodatkowe_tcm75-28507.pdf.

19 Statystyka stóp procentowych może nie uwzględniać efektu tzw. lokat antypodatkowych. Oprocentowanie depozytów 
raportowane w ramach tej statystyki obrazuje koszt odsetek z punktu widzenia wypłacającego je banku, a nie klienta.

20 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).
21 W 2011 r. złoty zdeprecjonował się wobec euro o około 11%.
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Wykres 4.1.16. Średnie miesięczne oprocentowanie nowych umów depozytowych na tle 
stawki WIBOR w latach 2008−2011
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1. Dane pochodzą z próby sprawozdawczej 20 banków przekazujących NBP informacje nt. stóp procentowych oraz wartości nowych umów 

kredytowych i depozytowych. 
2. Średniomiesięczną stawkę WIBOR obliczono jako miesięczną średnią stawek WIBOR o terminach 1M, 3M, 6M, 1Y, ważoną udziałami 

depozytów o odpowiednich terminach zapadalności w całości nowych depozytów w danym miesiącu.

Źródło: NBP.

Wykres 4.1.17. Struktura terminowa i walutowa depozytów sektora niefinansowego w latach 
2008−2011
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Uwaga: dane dla rezydentów.

Źródło: NBP.

Łączny wzrost zobowiązań banków wobec pomiotów niefinansowych oraz sektora 
rządowego i samorządowego był mniejszy niż wzrost kredytów udzielonych tym podmiotom.  
W rezultacie luka finansowania, definiowana jako odsetek kredytów finansowany środkami innymi 
niż depozyty, zwiększyła się z 10,6% na koniec 2010 r. do 14,0% na koniec 2011 r. (wykres 
4.1.18)22. 

22 Do zmiany luki finansowania w analizowanym okresie przyczyniły się także zmiany kursów walutowych, wpływających 
na wyrażoną w złotych wartość walutowych należności i zobowiązań wobec sektorów niefinansowego, rządowego 
i samorządowego, w szczególności kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych. Po wyłączeniu 
wpływu zmian kursów walutowych wzrost luki finansowania byłby mniejszy o około 2,2 pkt proc.
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Wykres 4.1.18. Luka finansowania w sektorze bankowym w Polsce w latach 2009−2011
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Uwaga: lukę finansowania obliczono jako relację różnicy między należnościami a zobowiązaniami wobec sektorów niefinansowego oraz 
instytucji rządowych i samorządowych do należności od tych sektorów.  

Źródło: NBP.

Relacja kredytów do depozytów podmiotów niefinansowych23 w polskim sektorze bankowym 
była niższa niż średnia dla państw strefy euro (wykres 4.1.19). Relatywnie mały niedobór depozytów 
w stosunku do kredytów jest korzystny dla stabilności polskiego sektora bankowego. Dzięki dużemu 
udziałowi stabilnej bazy depozytowej podmiotów niefinansowych zależność sektora bankowego 
od finansowania na hurtowych rynkach finansowych jest niewielka, a wrażliwość na zaburzenia na 
tych rynkach – mała. Wpływa to również korzystnie na zdolność polskich banków do spełnienia 
wymogów nowych regulacji dotyczących ryzyka płynności przygotowywanych w ramach pakietu 
CRD IV. 

Wykres 4.1.19. Wskaźnik kredyty/depozyty w krajach strefy euro i w wybranych państwach 
UE na koniec 2011 r.
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Uwaga: wskaźnik obliczono jako relację należności do zobowiązań banków wobec rezydentów z innych sektorów krajowych niż monetarne 
instytucje finansowe.

Źródło: oszacowano na podstawie danych z ECB Statistical Data Warehouse.

Nadwyżkę kredytów nad depozytami podmiotów niefinansowych oraz sektora rządowego 
i samorządowego banki uzupełniały głównie środkami pozyskanymi od zagranicznych instytucji 
finansowych, przede wszystkim od podmiotów dominujących bądź powiązanych kapitałowo24.  

23 Relacja kredytów do depozytów podmiotów niebankowych jest wskaźnikiem podobnym do luki finansowania. Relację 
tę wykorzystano do porównania sytuacji w Polsce i UE ze względu na brak danych potrzebnych do obliczenia luki 
finansowania dla pozostałych państw UE. 

24 W lipcu 2011 r. PKO BP pozyskał środki z emisji euroobligacji we frankach szwajcarskich na kwotę 250 mln CHF. Emisji 
tych dokonała zagraniczna spółka zależna, która następnie udzieliła bankowi pożyczki w wysokości równej kwocie 
emisji. Ze względu na taką formę emisji jej wartość nie jest ujmowana w statystykach dotyczących emisji własnych 
sektora bankowego.



90

4

Instytucje finansowe

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

W 2011 r. wartość tych zobowiązań wzrosła nominalnie o około 20 mld zł (wykres 4.1.20),  
a po wyłączeniu wpływu zmian kursów walutowych o około 5 mld  zł. Jednocześnie zwiększyła 
się liczba banków, dla których zobowiązania zagraniczne stanowiły główne źródło finansowania. 
Wysoki udział finansowania zagranicznego w zobowiązaniach jest charakterystyczny dla państw 
naszego regionu (wykres 4.1.21).

Wykres 4.1.20.  Zobowiązania polskiego sektora bankowego wobec zagranicznych podmiotów 
finansowych w latach 2008−2011
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Źródło: NBP. 

Wykres 4.1.21. Udział finansowania zagranicznego w zobowiązaniach ogółem sektora 
monetarnych instytucji finansowych w strefie euro i wybranych krajach UE w latach  
2008−2011
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Uwaga: liczby na wykresie odnoszą się do 2011 r.

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse.

Niewielkie obroty na krajowym rynku lokat międzybankowych, w szczególności w segmencie 
operacji o terminach zapadalności dłuższych niż dwa tygodnie, przyczyniły się do tego, że udział 
finansowania od krajowych instytucji finansowych spadł w porównaniu z 2010 r. Spadek ten był 
silniejszy w sektorze bankowości spółdzielczej ze względu na mniejszą skalę lokowania nadwyżek 
płynności banków spółdzielczych w bankach zrzeszających.
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Tabela 4.1.7. Wybrane pozycje pasywów sektora bankowości komercyjnej w latach 2008−2011 
(w mld zł)

2008 2009 2010 2011

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 462,4 523,9 569,7 643,2

    − w tym wobec nierezydentów 7,1 8,4 10,0 12,4

Zobowiązania wobec sektora finansowego 225,7 207,6 231,9 255,1

    − w tym wobec nierezydentów 160,0 156,8 178,7 199,1

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych: 46,9 47,2 48,7 44,8

    − w tym wobec nierezydentów 0,1 0,1 0,1 0,1

Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 12,6 19,5 24,1 41,9

Kapitały i zobowiązania podporządkowane 76,2 96,7 106,2 114,9

    − w tym zobowiązania podporządkowane wobec nierezydentów 5,4 6,5 7,3 7,8

Źródło: NBP.

W 2011  r. zwiększył się udział zobowiązań banków z tytułu własnych emisji dłużnych 
papierów wartościowych (tabele 4.1.7 i 4.1.8). Wartość tych zobowiązań zwiększyła się o około 
17,8 mld zł. Istotna część tej kwoty przypadła na BGK, który w 2011  r. przeprowadził emisje 
obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej wartości 7,8 mld zł. 

Tabela 4.1.8. Wybrane pozycje pasywów sektora bankowości spółdzielczej w latach 
2008−2011 (w mld zł)

  2008 2009 2010 2011

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 43,7 47,9 56,0 62,2

    − w tym wobec nierezydentów 0,0 0,0 0,0 0,1

Zobowiązania wobec sektora finansowego 16,8 18,1 22,9 24,4

    − w tym wobec nierezydentów 0,0 0,0 0,1 0,1

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych: 6,6 6,6 6,4 6,4

    − w tym wobec nierezydentów 0,0 0,0 0,0 0,0

Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 0,0 0,0 0,1 0,2

Kapitały i zobowiązania podporządkowane 6,1 7,3 8,3 9,3

    − w tym zobowiązania podporządkowane wobec nierezydentów 0,0 0,0 0,0 0,0

Źródło: NBP.

W 2011 r. fundusze własne sektora bankowego zwiększyły się o około 10,2 mld zł, z czego 
9,1 mld zł przypadło na sektor banków komercyjnych. Wzrost nastąpił głównie dzięki akumulacji 
zysku wypracowanego w 2010  r. (5,5 mld zł). Pozostałe źródła wzrostu funduszy własnych to: 
pozyskanie nowego kapitału (1,5  mld zł) oraz zwiększenie zobowiązań podporządkowanych 
(1,5 mld zł). Wzrost funduszy własnych sektora banków komercyjnych wynikał również  
z przekształcenia z dniem 19 września 2011 r. oddziału EFG Eurobank Ergasias SA, działającego 
w Polsce pod marką Polbank, w bank krajowy. Bez uwzględnienia wpływu tego przekształcenia 
fundusze zwiększyłyby się o 6,2 mld zł.

Kapitały banków komercyjnych rosły wolniej niż ich aktywa, co spowodowało zwiększenie 
dźwigni finansowej (w sektorze banków komercyjnych i w całym sektorze bankowym). Przyczyniło 
się to do spadku średniego współczynnika wypłacalności w sektorze bankowym. Nadal był  
on jednak relatywnie wysoki i na koniec 2011  r. wyniósł 13,1% (13,9% na koniec 2010  r.). 
Większość aktywów sektora banków komercyjnych (około 85%) była przy tym skoncentrowana  
w bankach o współczynniku wypłacalności powyżej 12%.
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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 (fundusze podstawowe). Wysoka wartość regulacyjnych 
funduszy własnych oraz ich jakość wskazują, że wpływ przygotowywanych regulacji europejskich 
dotyczących adekwatności kapitałowej instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych będzie 
ograniczony. 

4.1.4. Wyniki finansowe sektora bankowego

Wyniki finansowe i zyskowność

Polski system bankowy wypracował w 2011  r. historycznie najwyższy zysk netto (wykres 
4.1.22). Dzięki wysokiemu tempu wzrostu wyniku finansowego poprawiły się również wskaźniki 
zyskowności banków, tj. ROA i ROE (wykres 4.1.23). Pod względem zyskowności aktywów polski 
system bankowy osiągnął najlepsze wyniki w regionie (wykres 4.1.24). 

Wykres 4.1.22. Wyniki banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 2008–2011
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Wykres 4.1.23. Zyskowność banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 2008–2011
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Wykres 4.1.24. Wskaźniki ROA sektorów bankowych krajów CEE-5 w latach 2001–2011
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Źródło: NBP, banki centralne Czech, Słowacji, Słowenii  i Węgier.

Liczba banków, które poniosły straty, i ich udział w aktywach sektora bankowego zmniejszyły 
się (odpowiednio: z 20 w 2010  r. do 16 w 2011 r. i z 8,2% do 2,9%). Przyczyniło się do tego 
wypracowanie zysków przez kilka banków średniej wielkości, specjalizujących się w obsłudze 
gospodarstw domowych. W 2010  r. odnotowały one straty, m.in. z powodu wysokich odpisów  
z tytułu utraty wartości kredytów. Wśród banków, które w 2011 r. wykazały straty, znalazło się sześć 
banków komercyjnych, dziewięć oddziałów instytucji kredytowych25 oraz jeden bank spółdzielczy.

Duże banki nadal były przeciętnie bardziej zyskowne. Koncentracja zysków w dużych 
instytucjach zmniejszyła się w porównaniu z 2010  r., mimo nieznacznego wzrostu koncentracji 
aktywów. Sześć największych banków, mających 48,9% aktywów systemu bankowego, wypracowało 
66,0% zysku netto sektora bankowego (w 2010 r. – 73,8%). 

Struktura wyniku działalności bankowej

Najważniejszą kategorią wyniku działalności bankowej i głównym źródłem jego wzrostu 
był wynik z tytułu odsetek. Przyrost przychodów odsetkowych był dwukrotnie wyższy niż przyrost 
kosztów odsetkowych (tabela 4.1.9). Do wzrostu przychodów odsetkowych przyczyniło się 
przede wszystkim wyższe efektywne oprocentowanie kredytów mieszkaniowych i kredytów dla 
przedsiębiorstw (wykres 4.1.25) oraz zwiększenie kwot tych kredytów (tabele 4.1.2 i 4.1.3). Wyższe 
koszty odsetkowe były natomiast rezultatem wzrostu wartości zobowiązań, w szczególności 
depozytów sektora niefinansowego (tabela 4.1.6). Efektywne oprocentowanie zobowiązań było 
jedynie nieznacznie wyższe niż w 2010 r. 

Do wzrostu zysku i zyskowności systemu bankowego przyczyniła się przede wszystkim 
stabilizacja jakości portfela kredytowego26 (wykres 4.1.26), która znalazła odzwierciedlenie  
w spadku obciążenia wyniku działalności bankowej odpisami z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych. Poprawiła się również efektywność operacyjna sektora bankowego, co uwidoczniło 
się w spadku relacji kosztów operacyjnych (kosztów działania banku i  amortyzacji) do wyniku 
działalności bankowej.

25 Więcej informacji nt. oddziałów instytucji kredytowych w Polsce w: Raport	o	stabilności	systemu	finansowego.	Lipiec	
2012, Warszawa 2012, NBP, ramka 1, s. 39-41.

26 Na spadek wskaźnika kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw miał wpływ rozwój akcji kredytowej w tym 
segmencie rynku. Ponadto wskaźniki kredytów zagrożonych obniżały się na skutek sprzedaży kredytów funduszom 
sekurytyzacyjnym. Szerzej na temat jakości portfela kredytowego i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki oraz 
na temat wpływu sprzedaży wierzytelności na wskaźniki jakości kredytów w: Raport	o	stabilności	systemu	finansowego.	
Grudzień	2011 r., Warszawa 2011, NBP, s. 44–52 i ramka 5, s. 64–65.
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Tabela 4.1.9. Rachunek wyników sektora bankowego w latach 2008–2011 (w mld zł)

  2008 2009 2010 2011

Wynik z tytułu odsetek 28,03 26,39 30,87 34,88

Przychody z tytułu odsetek 58,06 55,51 57,20 64,67

    − w tym: z instrumentów dłużnych1 6,47 7,17 7,98 9,17

Koszty z tytułu odsetek 30,03 29,12 26,32 29,79

Wynik nieodsetkowy 20,41 23,25 22,20 22,38

    − wynik z tytułu opłat i prowizji 11,46 12,48 13,77 14,30

    − przychody z tytułu dywidend 1,46 1,39 1,00 1,06

    − wynik z tytułu wyceny i działalności handlowej2 7,49 9,38 7,43 7,02

Wynik działalności bankowej 48,44 49,64 53,07 57,25

Koszty działania banku 24,64 24,73 25,41 26,70

Amortyzacja 2,33 2,54 2,53 2,58

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 4,27 11,51 10,52 7,43

     − w tym: kredytów ze stwierdzoną utratą wartości 4,18 11,49 10,50 7,38

Wynik finansowy brutto 16,75 10,29 14,27 19,63

Wynik finansowy netto 13,63 8,40 11,48 15,75

1 Przychody odsetkowe z instrumentów dłużnych sklasyfikowanych jako „dostępne do sprzedaży” lub „utrzymywane do terminu 
zapadalności”.

2 Na wartość tej pozycji składa się wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych należących do portfeli „przeznaczone do obrotu”  
i „wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat”, zrealizowany wynik z tytułu 
aktywów i zobowiązań finansowych należących do pozostałych portfeli oraz wynik z tytułu różnic kursowych.

Źródło: NBP.

Pewien wpływ na zyskowność systemu bankowego mogła mieć nowelizacja ustawy 
Prawo bankowe z 29 lipca 2011 r.27, umożliwiająca posiadaczom kredytów w walucie obcej lub 
indeksowanych kursem waluty obcej spłatę rat oraz części lub całości kredytu walutą nabywaną 
od dowolnego podmiotu. W rezultacie mogły się zmniejszyć przychody banków z tytułu różnicy 
między kursem kupna a kursem sprzedaży walut obcych.

Sektor bankowości spółdzielczej istotnie różnił się od sektora bankowości komercyjnej 
pod  względem struktury wyniku działalności bankowej i jego rozdysponowania (tabela 4.1.10). 
Wynik działalności bankowej w sektorze bankowości spółdzielczej bardziej zależał od wyniku 
odsetkowego, ponieważ banki spółdzielcze rzadziej angażują się w działalność wykraczającą poza 
tradycyjne usługi depozytowo-kredytowe. Jeśli chodzi o rozdysponowanie wyniku działalności 
bankowej, to banki spółdzielcze mniejszą jego część przeznaczyły na pokrycie odpisów z tytułu 
utraty wartości kredytów, znacznie większą natomiast na sfinansowanie kosztów operacyjnych. 
Banki spółdzielcze charakteryzują się bowiem bardzo wysoką relacją kosztów operacyjnych  
do aktywów i wyniku działalności, co wiąże się z ich małą skalą działania i większym  
skoncentrowaniem się na operacjach z gospodarstwami domowymi i MŚP.

Poprawa efektywności operacyjnej mierzonej relacją kosztów operacyjnych do wyniku 
działalności była główną przyczyną wzrostu zysku i zyskowności w sektorze bankowości 
spółdzielczej. W odróżnieniu od sektora bankowości komercyjnej w bankach spółdzielczych 
pogorszyły się natomiast wskaźniki obciążenia odpisami z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych, co wynikało z niewielkiego obniżenia jakości portfela kredytowego, w szczególności 
kredytów udzielonych gospodarstwom domowym (wykres 4.1.25). Pod względem jakości portfela 
kredytowego oraz kosztów wynikających z materializacji ponoszonego ryzyka kredytowego sektor 
bankowości spółdzielczej korzystnie różnił się od sektora bankowości komercyjnej.

27 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r.,  
nr 165, poz. 984).
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Wykres 4.1.25. Szacunkowa zyskowność kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych 
i kredytów dla przedsiębiorstw w latach 2009–2011
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B. Sektor bankowości spółdzielczej

Uwagi: 
1. Dane annualizowane.
2. Prezentowane wartości skorygowanej marży odsetkowej netto należy traktować jedynie jako przybliżenie faktycznej zyskowności 

poszczególnych produktów kredytowych. Przyjęto identyczny koszt finansowania (efektywne oprocentowanie zobowiązań) dla każdej 
kategorii kredytów. Szacunkowa zyskowność nie uwzględnia zysku osiąganego z kredytów walutowych z tytułu różnicy miedzy kursem 
kupna a kursem sprzedaży walut (spread walutowy). Ponadto w kalkulacji nie uwzględniono kosztów operacyjnych, które prawdopodobnie 
różnią się w zależności od rodzaju produktu.

3. Efekt zamknięcia pozycji walutowej dla kredytów mieszkaniowych to szacowany wynik finansowy zamknięcia przez banki otwartej 
pozycji walutowej (związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych nominowanych we frankach szwajcarskich) przy założeniu 
wykorzystywania przez banki odnawialnych trzymiesięcznych transakcji fx swap CHF/USD i USD/PLN. Wynik takiej strategii zabezpieczającej 
został oszacowany jako iloczyn sumy długich pozycji banków (średniej kwartalnej dodatnich różnic miedzy wartością kredytów 
mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim a wartością zobowiązań wycenianych według zamortyzowanego kosztu w 
tej walucie) i średniej kwartalnej różnicy między stopami WIBOR 3M i LIBOR CHF 3M, skorygowanej o implikowaną marżę w transakcji  
fx swap. Banki spółdzielcze nie udzielały kredytów mieszkaniowych nominowanych we frankach szwajcarskich, więc wartość szacowanego 
wyniku jest w ich przypadku bardzo mała.

Źródło: NBP.
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Tabela 4.1.10. Wskaźniki operacyjne systemu bankowego w latach 2008–2011 (w %)

Odsetek przeciętnych aktywów Odsetek wyniku działalności

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Sektor bankowości komercyjnej

Wynik z tytułu odsetek 3,05 2,44 2,73 2,78 56,41 51,79 57,15 59,80

Wynik nieodsetkowy 2,36 2,27 2,04 1,87 43,59 48,21 42,85 40,20

− wynik z tytułu opłat i prowizji 1,28 1,18 1,24 1,17 23,61 24,99 25,98 25,19

− przychody z tytułu dywidend 0,18 0,14 0,09 0,09 3,26 2,99 1,99 1,94

− wynik z tytułu wyceny i działalności 
handlowej1

0,90 0,95 0,71 0,61 16,72 20,24 14,88 13,07

Wynik działalności bankowej 5,41 4,71 4,77 4,64 100,00 100,00 100,00 100,00

Koszty działania banku 2,69 2,27 2,21 2,10 49,83 48,32 46,36 45,19

Amortyzacja 0,26 0,24 0,22 0,21 4,80 5,08 4,71 4,48

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych

0,50 1,17 1,01 0,64 9,32 24,86 21,16 13,73

 −w tym: kredytów ze stwierdzoną 
utratą wartości

0,49 1,17 1,01 0,63 9,15 24,83 21,12 13,64

Wynik finansowy brutto 1,89 0,96 1,29 1,62 35,00 20,34 27,00 34,85

Wynik finansowy netto 1,54 0,78 1,04 1,30 28,55 16,67 21,75 27,98

Wynik finansowy brutto2 25,73 12,45 15,27 19,31 − − − −

Wynik finansowy netto2 20,99 10,21 12,30 15,51 − − − −

Sektor bankowości spółdzielczej

Wynik z tytułu odsetek 4,21 3,43 3,34 3,48 73,95 69,59 70,00 73,20

Wynik nieodsetkowy 1,48 1,50 1,43 1,27 26,05 30,41 30,00 26,80

− wynik z tytułu opłat i prowizji 1,37 1,33 1,21 1,08 24,13 27,00 25,49 22,63

− przychody z tytułu dywidend 0,01 0,03 0,04 0,04 0,23 0,62 0,78 0,84

− wynik z tytułu wyceny i działalności 
handlowej1

0,10 0,14 0,18 0,16 1,69 2,80 3,73 3,33

Wynik działalności bankowej 5,69 4,94 4,76 4,75 100,00 100,00 100,00 100,00

Koszty działania banku 3,54 3,34 3,12 2,97 62,22 67,73 65,48 62,56

Amortyzacja 0,28 0,27 0,25 0,23 4,88 5,49 5,30 4,86

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych

0,18 0,15 0,20 0,22 3,25 3,08 4,22 4,63

− w tym: kredytów ze stwierdzoną 
utratą wartości

0,17 0,15 0,20 0,22 3,00 3,13 4,24 4,61

Wynik finansowy brutto 1,71 1,26 1,22 1,33 30,03 25,45 25,67 28,05

Wynik finansowy netto 1,34 0,99 0,96 1,06 23,56 20,03 20,18 22,31

Wynik finansowy brutto2 22,63 15,67 15,28 16,68 − − − −

Wynik finansowy netto2 17,76 12,33 12,03 13,27 – − − −

1 Na wartość tej pozycji składają się: wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych z portfeli „przeznaczone do obrotu” i „wyceniane  
wg wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat”, zrealizowany wynik z aktywów i zobowiązań 
finansowych z pozostałych portfeli oraz wynik z tytułu różnic kursowych.

2  Fundusze podstawowe bez pomniejszeń; od licznika odjęto zyski oddziałów instytucji kredytowych.

Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.26. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
w lartach 2009–2011
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Źródło: NBP.

Zyskowność produktów

Produkty kredytowe oferowane przez banki były bardzo zróżnicowane pod względem 
zyskowności mierzonej skorygowaną marżą odsetkową netto28. Najwyższą zyskownością, mimo 
największego obciążenia odpisami z tytułu utraty wartości, charakteryzowały się kredyty 
konsumpcyjne. Zyskowność tych kredytów poprawiła się w 2011 r. dzięki znacznemu spadkowi 
wspomnianych odpisów. Marża uzyskiwana przez banki z tytułu kredytów mieszkaniowych 
była natomiast niska i stosunkowo stabilna. Akceptowanie przez banki małej marży odsetkowej 
prawdopodobnie wynika z tego, że z tymi kredytami związane są przychody nieodsetkowe, takie 
jak prowizje od ubezpieczenia kredytów i sprzedaży innych produktów (tzw. cross-selling).

Sektor bankowości spółdzielczej osiągnął wyższą niż sektor bankowości komercyjnej 
skorygowaną marżę z tytułu wszystkich rodzajów kredytów mimo przeciętnie większych kosztów 
finansowania (wykres 4.1.26). Było to możliwe dzięki wysokiemu efektywnemu oprocentowaniu 
kredytów oraz małemu obciążeniu odpisami z tytułu utraty ich wartości. Przyczyną przeciętnie 
niższych wskaźników zyskowności aktywów i funduszy własnych banków spółdzielczych był zatem 
przede wszystkim wysoki poziom kosztów operacyjnych.

Różnica między oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych w bankach komercyjnych  
 spółdzielczych częściowo wynikała z innej struktury walutowej kredytów. Banki spółdzielcze udzielały 
przede wszystkim kredytów złotowych, które były oprocentowane wyżej niż kredyty nominowane 
w euro czy franku szwajcarskim. Efekt ten był w pewnym stopniu niwelowany po stronie kosztów 
odsetkowych – część zobowiązań banków komercyjnych była nominowana w walutach obcych, 
które są niżej oprocentowane od zobowiązań złotowych. Dodatkowo, banki komercyjne ograniczały 
otwartą pozycję walutową, wynikającą z niedopasowania walutowego kredytów i depozytów,  
za pomocą pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw część różnicy między oprocentowaniem 
można wytłumaczyć inną strukturą podmiotową – w sektorze bankowości spółdzielczej dominowały 
kredyty dla MŚP, z reguły wyżej oprocentowane niż kredyty dla dużych przedsiębiorstw. Efektywne 
oprocentowanie kredytów dla MŚP było, podobnie jak w przypadku złotowych kredytów 
mieszkaniowych, znacznie wyższe w sektorze bankowości spółdzielczej niż w sektorze bankowości 
komercyjnej. 

28 Relacja przychodów odsetkowych z danego rodzaju kredytów pomniejszonych o koszty odsetkowe związane  
z finansowaniem kredytów i odpisy z tytułu utraty wartości do przeciętnego stanu tych kredytów.
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4.2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) są podmiotami niebankowymi 
zaliczanymi do sektora monetarnych instytucji finansowych. W 2011 r. ich działalność regulowała 
ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 1995 r.29 Zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami SKOK-i nie podlegały nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a kontrolę nad nimi 
sprawowała Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa). Do końca 
2011 r. Trybunał Konstytucyjny nie rozpatrzył bowiem wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych przepisów nowej ustawy 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, która została uchwalona przez Parlament 
w listopadzie 2009  r.30 Ustawa ta określa m.in. zasady tworzenia, organizacji i działalności 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Kasy Krajowej oraz wprowadza nadzór KNF 
nad ich działalnością.

W analizowanym okresie depozyty złożone w SKOK-ach nie były objęte systemem 
gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Były one chronione w ramach 
Programu ochrony depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Na program ten 
składały się: fundusz stabilizacyjny oraz ubezpieczenie depozytów oferowane przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (TUW SKOK). Zgodnie 
z obowiązującą wówczas ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych fundusz 
stabilizacyjny tworzyła Kasa Krajowa z wkładów wnoszonych przez zrzeszone kasy w wysokości  
co najmniej 1% ich aktywów. Gwarancję zwrotu określonej kwoty depozytów zapewniało TUW 
SKOK. Od 1 grudnia 2010  r. gwarancją były objęte depozyty członków SKOK-ów do kwoty 
stanowiącej równowartość w złotych 100 tys. euro.

W 2011 r. SKOK-i oraz Kasa Krajowa uzyskały prawo do emisji obligacji31. Celem wprowadze-
nia tej zmiany w ustawie o obligacjach było stworzenie dodatkowych możliwości zwiększania płyn-
ności finansowej kas oraz wzmacniania ich adekwatności kapitałowej (pozyskanie środków z tytułu 
obligacji podporządkowanych). Ponadto zostały one włączone do grupy podmiotów mogących 
otrzymywać wsparcie w postaci gwarancji Skarbu Państwa32. Zgodnie z zapisami znowelizowanej  
w 2011  r. ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym Skarb 
Państwa może udzielić gwarancji spłaty kredytów oraz linii kredytowych przyznanych przez: 

− Kasę Krajową spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w celu utrzymania przez tę kasę 
obowiązującego ją poziomu rezerwy płynnej33, tj. nie mniej niż 10% funduszu oszczędnościowo-
-pożyczkowego,

− bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucję kredytową Kasie Krajowej na zasilenie funduszu 
stabilizacyjnego w celu utrzymania w systemie SKOK wspomnianego poziomu rezerwy płynnej.

Pomimo systematycznego rozwoju SKOK-ów w ostatnich latach ich znaczenie w polskim 
systemie finansowym pozostaje niewielkie. Na koniec 2011 r. kredyty i depozyty SKOK-ów stanowiły, 
odpowiednio, około 1,5% oraz 1,6% wartości kredytów i depozytów sektora bankowego. 

Zasięg działalności kas był lokalny, a ofertę adresowano przede wszystkim do gospodarstw 
domowych oraz do mikroprzedsiębiorstw i małych firm, które od wielu lat pozostają głównymi 
klientami SKOK-ów. Na rynku usług finansowych instytucje te konkurowały głównie z bankami 
spółdzielczymi. W 2011  r. obserwowano dalszy wzrost aktywów SKOK-ów, ale jego dynamika 
była mniejsza niż w poprzednich latach. W odróżnieniu od lat 2009–2010 aktywa tych 

29 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995  r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r., nr 1,  
poz. 2, z późn. zm.).

30 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst ustawy uchwalony 
przez Parlament dostępny w serwisie internetowym www.sejm.gov.pl).

31 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach (Dz.U. z 2011 r., nr 129, poz. 731).
32 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym 

(Dz.U. z 2011 r., nr 186, poz. 1101).
33 Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych rezerwę płynną stanowią środki 

pieniężne zgromadzone w kasie w formie gotówki lub w innych formach ustalonych przez Kasę Krajową. Rezerwa  
ta ma zapewniać bufor bezpieczeństwa dla zarządzania ryzykiem płynności.
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instytucji finansowych rosły wolniej niż aktywa banków spółdzielczych. Relacja sumy bilansowej 
SKOK-ów (bez aktywów Kasy Krajowej) do sumy bilansowej sektora bankowości spółdzielczej  
(banków spółdzielczych wraz z bankami zrzeszającymi) spadła i na koniec 2011 r. wyniosła 14,3% 
(wykres 4.2.1). 

Wykres 4.2.1. Aktywa SKOK-ów w porównaniu z aktywami sektora bankowości spółdzielczej 
w latach 2004−2011
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Źródło: NBP, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Wykres 4.2.2. Rozwój sieci SKOK-ów oraz liczba ich członków w latach 2004−2011
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Źródło: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

SKOK-i charakteryzują się dobrze rozwiniętą siecią placówek w całym kraju.  
W 2011  r. nastąpił dalszy wzrost liczby oddziałów SKOK-ów, któremu towarzyszyło zwiększenie 
liczby ich członków (wykres 4.2.2). Na koniec 2011 r. funkcjonowały 1833 oddziały (tj. o 41 więcej 
niż na koniec 2010 r.), a liczba członków zrzeszonych w SKOK-ach wyniosła 2 284 tys. (tj. o 107 
tys. więcej niż na koniec 2010 r.).

Głównymi klientami SKOK-ów od wielu lat są gospodarstwa domowe. Na koniec 2011  r. 
kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych stanowiły około 80% wartości całego portfela 
kredytowego kas. Analogiczny wskaźnik dla depozytów wyniósł ponad 99% (tabela 4.2.1). 

W 2011 r. wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez SKOK-i gospodarstwom domowym 
wzrosła o 1,1 mld zł i na koniec grudnia wyniosła 10,9 mld zł. Wśród należności od gospodarstw 
domowych przeważały kredyty mieszkaniowe. Portfel kredytów mieszkaniowych SKOK-ów wzrósł 
w 2011 r. o 32,6% i na koniec grudnia osiągnął 6,5 mld zł. W rezultacie ich udział w strukturze 
rodzajowej należności od gospodarstw domowych zwiększył się na koniec 2011  r. do 59,7%. 
Pozostałą ich część stanowiły głównie kredyty i pożyczki konsumpcyjne.
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Tabela 4.2.1. Udział kredytów i pożyczek oraz depozytów gospodarstw domowych  
w kredytach i pożyczkach oraz depozytach ogółem w SKOK-ach w latach 2008−2011 (w %)

2008 2009 2010 2011

Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych 84,8 83,5 77,9 80,4

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

 powyżej 1 roku do 5 lat włącznie 54,1 63,6 72,3 78,8

 powyżej 5 lat 39,1 30,6 21,8 15,4

Depozyty gospodarstw domowych 98,9 98,9 99,1 99,4

    − w tym: bieżące 9,4 17,2 19,4 16,9

  terminowe 90,6 82,8 80,6 83,1

Źródło: NBP.

Wartość depozytów złożonych w SKOK-ach przez gospodarstwa domowe wzrosła w 2011 r. 
o 1,5 mld zł (tj. o 11,4%) i na koniec grudnia wyniosła 14,5 mld zł. Tak jak w poprzednich latach 
wśród środków złożonych w SKOK-ach przez gospodarstwa domowe dominowały depozyty 
terminowe.

Wykres 4.2.3. Wartość kredytów i pożyczek oraz depozytów w SKOK-ach w latach 2008−2011
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4.3. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe

4.3.1. Leasing

Wielkość rynku

Leasing jest jedną z najłatwiej dostępnych form zewnętrznego finansowania. Usługi leasingowe 
odgrywają istotną rolę zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w którym wiele 
podmiotów o krótkiej historii działalności ma utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego. 
W Polsce leasing jest drugim po kredycie bankowym najczęściej wykorzystywanym przez małe  
i średnie przedsiębiorstwa źródłem kapitału obcego34. Wielkość obrotów na rynku leasingu zależy 
od koniunktury w gospodarce. Wraz z poprawą warunków gospodarczych aktywność na rynku 
leasingu rośnie, ponieważ zwiększa się skłonność przedsiębiorstw do podejmowania inwestycji.

34 Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez TNS Pentor na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego 
pt. MŚP	pod	 lupą, s. 16. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9-23 sierpnia 2011  r. na próbie 600 małych  
i średnich przedsiębiorstw dobranych metodą losowo-kwotową. Podobne wnioski wynikają m.in. z raportu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. Stan	 dostępu	 do	 finansowania	 zewnętrznego	 i	 potrzeby	 MŚP	 w	 Polsce, 
Warszawa 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.



4

Instytucje finansowe

ROZWÓJ systemu fInansOWegO W pOlsce W 2011 R. 101

W 2011  r. nadal obserwowano wzrost obrotów na rynku leasingu w Polsce. Wartość 
aktywów oddanych w leasing wyniosła 31,1 mld zł (wobec 27,3 mld zł w 2010  r.), czyli 
zwiększyła się o prawie 14% (wykres 4.3.1). Rozwojowi tego rynku sprzyjała dobra sytuacja 
finansowa przedsiębiorstw (poprawa wyników finansowych i rentowności), ich rosnąca aktywność 
inwestycyjna35 oraz inwestycje infrastrukturalne. Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstw  
i umiarkowanie optymistyczne perspektywy rozwoju gospodarczego w Polsce sprawiły, że w 2011 r. 
firmy leasingowe wykazywały mniejszą awersję do ryzyka i kontynuowały łagodzenie warunków 
i kryteriów udzielania finansowania. Wzrastająca liczba zamówień krajowych i zagranicznych 
skłaniała przedsiębiorstwa do poszukiwania alternatywnych w stosunku do kredytu możliwości 
sfinansowania rosnącej produkcji. Udział leasingu w finansowaniu inwestycji w środki trwałe  
w 2011 r. nieznacznie się zwiększył i wyniósł 13% (w 2010 r. 12,6%)36. W 2011 r. z usług firm 
leasingowych skorzystało 130 271 klientów (w 2010 r. 133 212).

Podobnie jak w poprzednim roku firmy leasingowe odnotowały najwyższe obroty (9,0 mld 
zł) w IV kwartale. Większe zainteresowanie leasingiem pod koniec roku mogło być związane  
z zaostrzaniem przez banki polityki kredytowej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, które było 
widoczne w ostatnim kwartale, oraz pierwszą od I kwartału 2010 r. podwyżką marż od kredytów dla 
przedsiębiorstw37. Całkowita wartość portfela aktywnych umów leasingu na koniec 2011 r. wynosiła 
61,1 mld zł (o 5,8 mld zł więcej niż w roku poprzednim)38 i przekroczyła wartość z końca 2008 r.  
Po raz kolejny zmniejszyła się natomiast liczba podmiotów korzystających z usług firm leasingowych; 
na koniec 2011 r. wyniosła 355,4 tys. (373,6 tys. rok wcześniej)39.

Wykres 4.3.1. Wartość aktywów oddanych w leasing w Polsce w latach 2008−2011
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Tempo wzrostu obrotów krajowych firm leasingowych od kilku lat należy do najwyższych 
w UE. Wartość aktywów przekazanych w leasing w 2011  r. w Europie była o około 7% wyższa 
niż w 2010 r. i wyniosła 222 mld euro. Największy rynek leasingu, mierzony wartością aktywów 
sfinansowanych w 2011  r., funkcjonował w Niemczech, we Francji oraz we Włoszech (łącznie 
niemal 50% obrotów na europejskim rynku)40. 

Według danych GUS działalność leasingową w Polsce w 2011 r. prowadziło 89 podmiotów, 
spośród których 30 było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu (ZPL). W 2011  r. do grupy 
podmiotów świadczących usługi leasingowe w Polsce dołączyła spółka BPS Leasing należąca do 
grupy Banku Polskiej Spółdzielczości. Ponadto ING Bank Śląski nabył od ING Lease Holding NV 

35	Wyniki	 finansowe	 przedsiębiorstw	 niefinansowych	 w	 2011  r., Warszawa 2011, GUS, Sytuacja	 finansowa	 sektora	
przedsiębiorstw	w	IV	kw.	2011 r., Warszawa 23 kwietnia 2012, NBP, s. 1, 9.

36 Na podstawie Małego	Rocznika	Statystycznego	Polski	2012, Warszawa 2012, GUS, s. 462 oraz danych ZPL.
37 Szerzej w: Sytuacja	na	rynku	kredytowym.	Wyniki	ankiety	do	przewodniczących	komitetów	kredytowych	 (I	kwartał	

2012), Warszawa 2012, NBP, s. 1-3.
38 Na podstawie danych ZPL.
39 Działalność	przedsiębiorstw	leasingowych	w	2011 r., Warszawa 2012, GUS, s. 1.
40 Na podstawie danych Leaseurope dostępnych na stronie internetowej www.leaseurope.org.
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100% akcji spółki ING ABL Polska, która jest właścicielem firmy leasingowej ING Lease Polska. 
Zmiany właścicielskie w ramach grupy kapitałowej miały na celu rozszerzenie oferty produktów dla 
podmiotów gospodarczych będących klientami banku41.

W przypadku 23 firm leasing był jedynym rodzajem działalności, a dla 51 stanowił działalność 
dominującą. W pozostałych 15 przypadkach był jedynie usługą dodatkową. Nadal ponad połowa 
podmiotów prowadzących w Polsce działalność leasingową była kontrolowana przez zagranicznych 
udziałowców. Na rynku dominowały spółki zależne od banków oraz firm producenckich. 

Podobnie jak w poprzednich latach rynek leasingu cechował się stosunkowo dużą 
koncentracją. Spośród firm zrzeszonych w ZPL cztery największe podmioty miały około 33,5% 
udziału w rynku (35% w 2010  r.), mierzonego wartością aktywów przekazanych w leasing. 
Największym podmiotem na rynku leasingu był nadal Europejski Fundusz Leasingowy, który  
w 2011 r. sfinansował aktywa o wartości 3,2 mld zł. W analizowanym okresie spółka ta pozyskała 
150 mln euro pożyczki od Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie inwestycji  
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz poręczenie Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego w ramach unijnego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji. 
Wartość umowy poręczenia wyniosła 350 mln zł42.

Większość firm leasingowych finansuje swoją działalność głównie kredytami bankowymi, 
udzielanymi najczęściej przez bank z tej samej grupy kapitałowej. Według danych GUS w 2011 r. 
udział finansowania bankowego wyniósł 86,6%. Z własnych środków przedsiębiorstwa leasingowe 
sfinansowały natomiast 6,4% przedmiotów leasingu. Spółki te w mniejszym stopniu niż w 2010 r. 
korzystały z rynkowych źródeł finansowania. Na emisję obligacji zdecydowały się jedynie dwa 
podmioty: Europejski Fundusz Leasingowy oraz Volkswagen Leasing. Łącznie wyemitowały one  
w trybie oferty niepublicznej obligacje o wartości około 100 mln zł.

Struktura leasingowanych aktywów

W strukturze aktywów oddawanych w leasing w Polsce dominują umowy dotyczące środków 
ruchomych (tabela 4.3.1). W 2011  r. stanowiły one niemal 95% wartości wszystkich zawartych 
umów leasingowych. Wartość ruchomości przekazanych w leasing wyniosła 29,5 mld zł, z czego 
ponad połowę stanowił leasing środków transportu drogowego. 

Tabela 4.3.1. Wartość i struktura aktywów oddanych w leasing w latach 2008−2011

Wartość (w mld zł) Struktura (w %)

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Środki ruchome, w tym: 29,8 20,9 25,8 29,5 90,1 91,0 94,2 94,8

− maszyny i urządzenia 9,8 7,7 8,5 10,8 29,6 33,3 31,3 34,7

− komputery i sprzęt biurowy 0,5 0,5 0,5 0,6 1,6 2,0 1,7 1,9

− środki transportu kolejowego,   
powietrznego, wodnego

0,5 0,5 0,7 0,9 1,6 2,4 2,4 3,0

− środki transportu drogowego, z czego: 18,7 12,1 15,9 16,9 56,5 52,7 58,3 54,2

− samochody osobowe 8,1 5,7 5,4 7,2 24,6 24,8 19,6 23,2

− inne 0,3 0,1 0,2 0,3 0,8 0,6 0,5 1,0

Nieruchomości 3,3 2,1 1,6 1,6 9,9 9,0 5,8 5,2

Środki ruchome  
i nieruchomości ogółem

33,1 23,0 27,3 31,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Uwaga: dane dotyczące komputerów i sprzętu biurowego nie zawierają informacji z firm produkujących sprzęt IT, które bezpośrednio oddają 
w leasing swoje produkty.

Źródło: ZPL.

41 Na podstawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego SA w 2011  r.,  
www.ingbank.pl. 

42 Źródło: ZPL, http://www.leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2012/efl-pierwsza-polska-firma-leasingowa-z-poreczeniem-eif.
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Wśród środków transportu drogowego największą popularnością cieszył się leasing 
samochodów osobowych. W 2011 r. ten segment rynku wzrósł o blisko 35% i stanowił około 43% 
wartości wszystkich umów dotyczących leasingu pojazdów drogowych. Wartość samochodów 
ciężarowych przekazanych w leasing w 2011 r. była o blisko 45% niższa niż w poprzednim roku. 
Wynikało to ze zmiany przepisów, które od 1 stycznia 2011  r. ograniczyły możliwość odliczania 
podatku VAT w przypadku tzw. samochodów z kratką43. Potwierdzają to dane o wartości leasingu 
samochodów ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony (tzw. auta z kratką były zaliczane do 
tej kategorii), która w porównaniu z poprzednim rokiem była niższa o niemal 60%. W segmencie 
leasingu samochodów duże znaczenie miały usługi łączące tradycyjny leasing z kompleksową 
obsługą flot samochodowych (car	fleet	management	oraz	full	service	leasing). W 2011 r. wartość 
nowych umów leasingu floty samochodowej wyniosła 2,9 mld zł (w 2010 r. 3,3 mld zł) i dotyczyła 
42,6 tys. pojazdów (35,8 tys. w poprzednim roku).

Wartość nieruchomości oddanych w leasing w 2011 r. nie zmieniła się istotnie w porównaniu 
z poprzednim rokiem i wyniosła 1,6 mld zł. Według danych ZPL największy wzrost odnotowano 
w segmencie hoteli i obiektów rekreacyjnych (był to jednak głównie efekt niskiej bazy). Jedyną 
kategorią nieruchomości oddanych w leasing, w odniesieniu do której odnotowano spadek, 
były budynki przemysłowe. Wartość tego segmentu rynku leasingu wyniosła 466 mln zł wobec 
578 mln zł w 2010  r. (spadek o niemal 20%). Specyfika umów leasingu nieruchomości oraz  
ich znaczna pojedyncza wartość powodują, że rynek leasingu tych aktywów charakteryzuje się  
dużą koncentracją. W 2011  r. trzy podmioty zawarły ponad 60% transakcji (pod względem 
wartości).

Podobnie jak w poprzednich latach leasingobiorcy najczęściej korzystali z leasingu finan-
sowego (na koniec 2011  r. 86% klientów, tj. ponad 306 tys.). Nieznacznie zwiększyła się liczba 
podmiotów, które podpisały umowy leasingu operacyjnego (51,1 tys. na koniec 2011 r.). Leasing 
mieszany był mało popularny wśród przedsiębiorstw (około 1,7 tys. klientów na koniec 2011 r.).

Zdecydowana większość umów leasingowych nadal była zawierana na okres od dwóch 
do pięciu lat (82% wszystkich kontraktów z 2011 r.). Umowy na krótszy okres dotyczyły głównie 
leasingu środków transportu drogowego, natomiast kontrakty przekraczające pięć lat stosowano 
najczęściej w segmencie leasingu maszyn i urządzeń przemysłowych. Średnia wartość nowo 
zawieranych umów leasingu nieznacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem i w 2011 r. 
wyniosła 128,5 tys. zł44. Nadal dominowały umowy w złotych, które stanowiły 78,5% wartości 
wszystkich kontraktów zawartych w tym roku. Wartość umów leasingu zawartych w walutach 
obcych wyniosła blisko 6 mld zł (wzrost o 1,6 mld zł); dotyczyły one głównie środków transportu 
drogowego, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości. 

Bariery i perspektywy rozwoju

W 2011  r. uczestnicy rynku usług leasingowych w Polsce uważnie analizowali zmiany 
regulacji prawnych, które dotyczyły tego rynku i mogły wpływać na jego rozwój. W lipcu weszła 
w życie ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców45, która 
wprowadziła m.in. możliwość korzystania z leasingu przez osoby nieprowadzące działalności 
gospodarczej (tzw. leasing konsumencki). Większość spółek leasingowych nie oferowała leasingu 
konsumenckiego, ponieważ czekała na nowelizację ustawy o kredycie konsumenckim46. W opinii 
uczestników rynku część nowych zapisów ustawy o kredycie konsumenckim okazała się jednak mało 
precyzyjna i w rezultacie spółki leasingowe nadal nie rozszerzały oferty o leasing konsumencki. Ich 
zdaniem doprecyzowania wymaga przede wszystkim zakres umów leasingu, które podlegają tej 
ustawie (propozycję stosownych zmian regulacyjnych ma przedstawić ZPL w 2012 r.). Rozwojowi 
leasingu konsumenckiego w Polsce nie sprzyjało ponadto małe zainteresowanie nim ze strony 

43 Szerzej w: Rozwój	systemu	finansowego	w	Polsce	w	2010 r., Warszawa 2012, NBP, s. 104.
44 Na podstawie: Działalność	przedsiębiorstw	leasingowych	w	2011 r., Warszawa 2012, GUS.
45 Ustawa z dnia 25 marca 2011  r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.  

z 2011 r., nr 106, poz. 622).
46 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r., nr 126, poz. 715). Ustawa wprowadza 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008  r. w sprawie umów o kredyt 
konsumencki.
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konsumentów. W krajach, w których ta forma finansowania funkcjonuje od lat, stanowi on nawet 
do 30% wartości całego rynku leasingu47.

W ostatnich latach z usług leasingu coraz chętniej korzystały jednostki samorządu 
terytorialnego. Pewien wpływ na rozwój tego segmentu rynku będzie miało rozszerzenie z dniem  
1 stycznia 2011  r. katalogu tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. 
Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji 
tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu 
Państwa48, do zadłużenia JST zostały zaliczone zobowiązania wynikające m.in. z umów leasingu, 
w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przenoszone na leasingobiorcę. Dotychczas 
JST preferowały umowy leasingowe, po których zakończeniu przedmiot leasingu stawał się ich 
własnością. Nowe regulacje oznaczają jednak, że te JST, których wskaźnik zadłużenia zbliża się 
do ustawowego limitu49, będą mogły zawierać jedynie umowy przewidujące zwrot przedmiotu 
leasingu po zakończeniu umowy. 

W opinii niektórych uczestników rynku dobre perspektywy rozwoju mają usługi leasingowe 
przeznaczone dla osób wykonujących wolne zawody. Wiąże się to z wejściem w życie w 2011 r. 
rozporządzenia dotyczącego obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych50, 
któremu podlegają osoby wykonujące takie zawody. Można oczekiwać, że przedstawiciele 
wolnych zawodów będą zainteresowani zewnętrznymi źródłami finansowania, które umożliwią 
im wykazanie jak najwyższych kosztów podatkowych zmniejszających podstawę opodatkowania. 
Takim rozwiązaniem jest leasing. Niektóre spółki leasingowe wprowadziły już do swojej oferty 
usługi dla tej grupy zawodowej. 

4.3.2. Faktoring

Specyfika usług faktoringowych i ich poszerzanie o czynności tradycyjnie wykonywane 
przez przedsiębiorstwa (np. administracyjne, księgowe, monitoring i zarządzanie należnościami) 
powodują, że rynek ten może się rozwijać zarówno w okresie spowolnienia, jak i w okresie 
wzrostu gospodarczego. W sytuacji pogarszania się warunków makroekonomicznych i zaostrzania 
polityki kredytowej przez banki faktoring jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa jako 
dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności oraz zabezpieczenie przed niewypłacalnością 
kontrahentów (faktoring bez regresu), a także jako sposób na skrócenie cyklu regulowania 
należności. W okresie wzrostu gospodarczego oraz rosnącej liczby zamówień faktoring pozwala 
przedsiębiorstwom zwiększyć obroty, poprawić płynność finansową oraz strukturę bilansu. 

Dane o rynku usług faktoringowych w Polsce wykorzystane w niniejszym opracowaniu 
pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Polskiego Związku Faktorów (PZF).  
W badaniu GUS za 2011 r. wzięło udział 39 podmiotów prowadzących działalność faktoringową, 
w tym 20 wyspecjalizowanych firm faktoringowych oraz 19 banków komercyjnych. Dane PZF 
obejmowały natomiast transakcje 16 spółek zrzeszonych w PZF (zarówno spółek zależnych  
od banków, jak i podmiotów niebankowych)51. 

Wielkość rynku

W 2011  r. obserwowano dalszy rozwój rynku faktoringu w Polsce. Według danych GUS 
obroty podmiotów świadczących usługi faktoringowe wzrosły z 93,2 mld zł w 2010  r. do 95,3 
mld zł w 2011  r., co stanowiło 6,3% PKB. Spółki faktoringowe zrzeszone w PZF skupiły faktury 

47 Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej ZPL: http://www.leasing.org.pl.
48 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 

dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. z 2010 r., nr 252, 
poz. 1692).

49 Więcej o prawnych ograniczeniach zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w: Rozwój	systemu	finansowego	 
w	Polsce	w	2010 r., Warszawa 2012 NBP, s. 209.

50 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 930).

51 Dane zamieszczone w poprzedniej edycji opracowania różnią się od prezentowanych poniżej ze względu na rewizję 
danych opublikowanych przez PZF i GUS, wynikającą m.in. z uwzględnienia nowych członków PZF.
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o wartości 67,1 mld zł. Zwiększyła się także liczba wykupionych faktur (wyniosła 4,2 mln, tj. 
o 470 tys. więcej niż w 2010  r.)52. Rozwojowi tego rynku sprzyjała dobra kondycja sektora 
przedsiębiorstw (wzrost zysków oraz rentowności) oraz rosnąca aktywność inwestycyjna podmiotów 
gospodarczych53. Usługami faktoringu coraz częściej były zainteresowane przedsiębiorstwa 
korzystające z kredytów bankowych. Faktoring umożliwiał im optymalizację zarządzania kapitałem 
oraz pozwalał obniżyć koszty monitoringu i zarządzania należnościami przez zlecenie tych usług 
faktorowi. Faktoringiem interesowały się także przedsiębiorstwa, które dążyły do obniżenia kosztów 
własnych zarządzania wierzytelnościami przez zlecenie takiej usługi spółce faktoringowej. Nasilenie 
kryzysu zadłużeniowego w niektórych państwach strefy euro i związana z tym niepewność co 
do perspektyw rozwoju gospodarczego, a także rosnąca skala faktur nieopłacanych w terminie54 
dodatkowo skłaniały przedsiębiorstwa w Polsce do wykorzystywania faktoringu (bez regresu), gdyż 
pozwalał zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. 

Wykres 4.3.2. Wartość obrotów firm faktoringowych w Polsce w latach 2004−2011
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Uwaga: ze względu na rewizję danych wynikającą z rozszerzenia próby badawczej przez GUS i PZF dane za 2010  r. różnią się  
od prezentowanych w poprzedniej edycji opracowania.

Źródło: PZF, GUS.

Istotna część wspomnianego wzrostu obrotów na rynku faktoringu była wynikiem  
podnoszenia limitów finansowania obecnych faktorantów.Liczba faktorantów w Polsce  
w 2011 r. zwiększyła się i wyniosła 6 037 (w 2010 r. 5 230). Stanowiło to nadal znacznie mniej 
niż 1% wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, co świadczy  
o małym znaczeniu faktoringu w finansowaniu bieżącej działalności krajowych przedsiębiorstw55. 
Z usług faktoringu w Polsce od lat najczęściej korzystają przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa 
przemysłowego, handlu hurtowego oraz detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych  
oraz budownictwa. 

Wartość rynku usług faktoringowych (tj. wartość obrotów zrealizowanych przez spółki 
faktoringowe) w UE wyniosła w 2011 r. 1,14 bln euro. Oznacza to wzrost o 15,2% w porównaniu  
z 2010  r. Relacja obrotów zrealizowanych w 2011  r. przez spółki faktoringowe z UE do PKB  
wyniosła 9,04%. Największy udział w obrotach miały: Wielka Brytania – 23,6%, Włochy – 15,4%  
i Francja – 15,3% (dane za: EU Federation for Factoring and Commercial Finance Industry). 

52 Działalność	faktoringowa	przedsiębiorstw	finansowych	w	2011 r., Warszawa 2012, GUS.
53 Sytuacja	finansowa	sektora	przedsiębiorstw	w	IV	kw.	2011 r., Warszawa 23 kwietnia 2012, NBP, s. 1, 9.
54 Według międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Dun&Bradstreet monitorującej płatności przedsiębiorstw  

w 2011 r. w Polsce terminowo opłacono jedynie 34% faktur. Źródło: Moralność	płatnicza	na	świecie, raport dostępny 
na stronie internetowej Dun&Bradstreet, www.dnb.com.pl.

55 Obliczono na podstawie danych GUS (Zmiany	strukturalne	grup	podmiotów	gospodarki	narodowej	w	rejestrze	REGON,	
2011 r.), Warszawa 2012, GUS. Według danych GUS na koniec 2011 r. w rejestrze REGON wpisanych było 3 869,9 
tys. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa w rolnictwie).



106

4

Instytucje finansowe

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

Spośród podmiotów badanych przez GUS tylko dla siedmiu faktoring stanowił jedyny rodzaj 
działalności. Większość firm oferujących usługi faktoringu w Polsce traktuje je jako dodatkowe 
źródło przychodów. W 2011  r. udział czterech największych faktorów w całości obrotów  
na rynku usług faktoringowych wyniósł 37,9% (16,6% Raiffeisen Bank Polska, 11,0% Coface  
Poland Factoring, 10,3% ING Commercial Finance oraz 6,3% Pekao Faktoring), tj. o 3,5 pkt proc. 
więcej niż w poprzednim roku. 

Wśród firm oferujących usługi faktoringu w Polsce zarówno pod względem liczby, jak  
i wartości obrotów dominują spółki z bankowych grup kapitałowych. Spółki powiązane z bankami 
mają łatwiejszy dostęp do kapitału, dzięki czemu mogą zaoferować niższe ceny usług niż spółki 
niezwiązane z bankami. Klientami faktorów należących do bankowych grup kapitałowych  
są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, bardziej zainteresowane takimi usługami jak 
zarządzanie należnościami56. 

W 2011  r. działalność faktoringową rozpoczęły: Polski Bank Przedsiębiorczości, BPS Faktor 
(spółka zależna Banku Polskiej Spółdzielczości) oraz Faktorzy (spółka zależna SGB-Banku). Ponadto 
w ramach grupy Credit Agricole została utworzona spółka faktoringowa Credit Agricole Commercial 
Finance Polska (jako spółka zależna Europejskiego Funduszu Leasingowego), która miała rozpocząć 
działalność operacyjną na początku 2012  r. W grudniu 2011  r. działająca w ramach Grupy BRE 
Banku spółka faktoringowa Polfactor zmieniła nazwę na BRE Faktoring, co miało ułatwić jej 
identyfikację z innymi podmiotami tej grupy. 

Struktura faktoringu

Podobnie jak w poprzednich latach w 2011 r. w Polsce dominował faktoring krajowy. Według 
danych GUS jego udział w całkowitej wartości faktur wykupionych przez banki i firmy faktoringowe 
wyniósł 83,4%. Po raz pierwszy w strukturze obrotów na tym rynku przeważał faktoring bez regresu 
(50,5% udziału w obrotach w 2011 r., w 2010 r. 37,7%). Jego wartość w 2011 r. wyniosła 40,1 mld 
zł, a faktoringu z regresem 38,8 mld zł. W sytuacji wspomnianej niepewności co do perspektyw 
rozwoju gospodarczego i podwyższonego ryzyka nieotrzymania zapłaty od kontrahenta faktoring 
bez regresu cieszył się większą popularnością, ponieważ skraca cykl regulowania należności oraz 
stanowi dodatkową formę ubezpieczenia na wypadek niewypłacalności kontrahenta. Wzrastający 
udział faktoringu bez regresu jest także wynikiem presji konkurencyjnej. Rozszerzaniu usług  
o faktoring bez regresu sprzyja bowiem rosnąca liczba faktorów w Polsce. 

Wykres 4.3.3. Struktura wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym w latach 
2010−2011
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Uwaga: ze względu na rewizję danych wynikającą z rozszerzenia próby badawczej przez GUS zmieniły się dane za 2010 r.

Źródło: GUS.

56 D. Korenik, Fenomen	 faktoringu	w	Polsce,	w:	 Faktoring.	Almanach	Polskiego	Związku	Faktorów. Warszawa 2011, 
Polski Związek Faktorów, s. 20.
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Według danych GUS po raz kolejny zwiększyła się (o 34%) wartość wierzytelności wykupionych 
w ramach faktoringu zagranicznego (z 11,8 mln zł w 2010 r. do 15,8 mln zł w 2011 r.), przy czym 
wzrost ten dotyczył wyłącznie podmiotów niebankowych świadczących usługi faktoringu. Banki 
odnotowały natomiast niewielki spadek obrotów w tej kategorii faktoringu. Bodźcem do rozwoju 
faktoringu zagranicznego było ograniczone zaufanie polskich przedsiębiorców do zagranicznych 
kontrahentów (obawa przed ewentualnymi stratami wynikającymi z braku lub opóźnienia zapłaty 
za dostarczone towary) oraz chęć zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym.

Perspektywy rozwoju

Presja konkurencyjna związana z wchodzeniem na rynek kolejnych podmiotów będzie 
sprzyjała rozwojowi rynku usług faktoringowych w kolejnych latach oraz popularyzacji innych 
odmian faktoringu, np. faktoringu odwróconego57. Uczestnicy rynku spodziewają się wzrostu 
aktywności brokerów faktoringowych, tj. pośredników finansowych, którzy oferują produkty kilku 
spółek faktoringowych i są przez nie wynagradzani. Można ponadto oczekiwać dalszego wzrostu 
obrotów na rynku faktoringu zagranicznego oraz rozwoju dodatkowych usług, takich jak inkaso 
należności oraz monitorowanie dłużników. 

Rozwojowi usług faktoringowych w Polsce nie będzie sprzyjał spodziewany wzrost ich cen. 
Głównymi bodźcami, które mogą skłaniać faktorów do podwyżek, są coraz częstsze opóźnienia 
płatności w handlu, wydłużanie terminów płatności, wzrost kosztów refinansowania spółek 
faktoringowych w bankach, a także niestabilne otoczenie gospodarcze w krajach UE.

4.3.3. Pośrednictwo usług finansowych

Głównym obszarem działalności podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego 
w Polsce jest sprzedaż kredytów i pożyczek udzielanych przez banki. Podmioty te oferują także 
doradztwo przy zakupie ubezpieczeń majątkowych i na życie, tytułów uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych oraz przy wyborze programów oszczędnościowych. Klientami pośredników usług 
finansowych są przede wszystkim gospodarstwa domowe, jednak niektóre podmioty mają również 
ofertę dla przedsiębiorstw, która oprócz kredytów zawiera takie usługi, jak leasing czy faktoring. 

Największe podmioty świadczące tego typu usługi są powiązane kapitałowo z bankami lub 
grupami finansowymi i działają w skali ogólnopolskiej. W ich ofercie znajdują się produkty wielu 
instytucji finansowych (banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń).  
Co więcej, niektóre firmy pośredniczące w oferowaniu usług finansowych oprócz sprzedaży 
produktów wspomnianych instytucji finansowych udzielają też pożyczek gotówkowych ze środków 
własnych. 

Na działalność oraz kierunki rozwoju pośredników usług finansowych w 2011 r. silnie wpły-
nęło wyhamowanie tempa wzrostu akcji kredytowej banków w sektorze gospodarstw domowych 
oraz pogorszenie w II półroczu perspektyw wzrostu gospodarczego Polski na nadchodzące lata. 
W takich warunkach podmioty te poszerzały swoją ofertę, zwłaszcza w zakresie produktów regu-
larnego oszczędzania, oraz dążyły do wzmocnienia pozycji rynkowej, m.in. przez zmianę formy 
prawnej działalności czy zwiększanie bazy kapitałowej. W 2011  r. akcje jednego z pośredników 
usług finansowych (Open Finance SA) zadebiutowały na GPW, a inny podmiot (Dom Kredytowy 
Notus SA) był na etapie przygotowywania prospektu emisyjnego. Dom Inwestycyjny Xelion sp.  
z o.o. wystąpił do KNF z wnioskiem o zgodę na prowadzenie działalności maklerskiej, dzięki czemu 
mógłby zaproponować swoim klientom pośrednictwo w inwestycjach w akcje, obligacje czy tytuły 
uczestnictwa funduszy typu ETF. Open Finance SA przejął natomiast od międzynarodowej grupy 
ubezpieczeniowej RSA Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

57 Faktoring odwrócony polega na tym, że faktorant po odbiorze towarów lub usług od dostawców przekazuje otrzymane 
z tego tytułu faktury podmiotowi, z którym podpisał umowę o świadczenie usług faktoringowych (faktorowi).  
Ten z kolei płaci za dostawę i umożliwia tym samym faktorantowi wydłużenie terminu zapłaty, a dostawcom terminową 
zapłatę za dostarczone towary lub usługi. 
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Pośrednicy usług finansowych nie są w Polsce objęci nadzorem KNF i nie muszą mieć licencji,  
by prowadzić działalność. Nie istnieje ponadto wymóg rejestracji takich podmiotów, stąd trudno  
w pełni określić skalę ich działalności. Z danych Związku Firm Doradztwa Finansowego, do którego 
w analizowanym okresie należało 15 podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego, 
wynika, że w 2011  r. wartość produktów finansowych sprzedanych przy udziale pośredników 
finansowych wzrosła o około 16%. 

Według danych GUS w 2011  r. wartość kredytów i pożyczek udzielonych we współpracy 
z pośrednikami usług finansowych58 wyniosła 20,5 mld zł i była o 20,7% większa niż w 2010 r. 
(tabela 4.3.2). Pod względem wartości sprzedaży najważniejszą grupą produktów oferowanych 
przez pośredników były kredyty mieszkaniowe (w 2011  r. ponad 14,8 mld zł, tj. o niemal 20% 
więcej niż przed rokiem). Stanowiły one około 40% wartości wszystkich kredytów mieszkaniowych 
udzielonych przez banki gospodarstwom domowym (w 2010 r. około 30%)59. Wyhamowaniu akcji 
kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych towarzyszył zatem wzrost udziału pośredników 
w ich sprzedaży. Potencjalni kredytobiorcy chętnie korzystali z usług pośredników, gdyż były one 
bezpłatne. Bardzo zróżnicowana oferta produktowa banków utrudniała im wybór kredytu najlepiej 
dopasowanego do ich potrzeb i sytuacji finansowej. Korzystając z usług pośredników finansowych, 
klienci mogli zapoznać się z ofertą kredytową kilku banków w jednym miejscu i nie musieli 
zajmować się negocjowaniem warunków udzielania kredytu z bankiem oraz kompletowaniem 
potrzebnej dokumentacji, ponieważ czynności te najczęściej wykonywali pośrednicy. 

Tabela  4.3.2. Działalność pośredników usług finansowych w zakresie sprzedaży kredytów  
i pożyczek w latach 2010−2011

Liczba podpisanych  
umów (w tys.)

Wartość zrealizowanych  
umów (w mln zł)

2010 2011 2010 2011

Kredyty i pożyczki ogółem, w tym: 1 996,7 2 200,9 16 965,8 20 480,8

 − kredyty, pożyczki gotówkowe i ratalne 1 922,0 2 114,1 3 769,4 4 775,7

 − kredyty mieszkaniowe 49,6 61,4 12 412,9 14 855,1

 − kredyty samochodowe 14,8 14,3 500,9 369,5

 − kredyty konsolidacyjne 9,9 9,8 148,3 306,4

 − inne kredyty 0,5 1,4 134,3 174,1

Uwaga: ze względu na zmianę sposobu prezentacji danych przez GUS oraz ich rewizję dane zawarte w tabeli mogą nie być porównywalne 
z opublikowanymi w poprzedniej edycji tego opracowania.

Źródło: Działalność	przedsiębiorstw	pośrednictwa	kredytowego	w	2011 r., Warszawa 2012, GUS.

Największą popularnością (mierzoną liczbą zawartych umów) wśród klientów pośredników 
finansowych cieszyły się kredyty i pożyczki gotówkowe oraz kredyty ratalne (wykres 4.3.4). Łączna 
wartość tych kredytów i pożyczek w 2011  r. wyniosła 4,8 mld zł i była o 26,7% większa niż  
w 2010  r. Jedyną kategorią kredytów oferowanych przez pośredników, w odniesieniu do której 
odnotowano spadek sprzedaży, były kredyty samochodowe.

W dniu 18 grudnia 2011  r. weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim60, 
która m.in. nałożyła na pośredników kredytowych obowiązek przekazywania klientom informacji  
o kredycie na stosowanym we wszystkich krajach UE jednolitym arkuszu informacyjnym. Ponadto 
podmioty te zostały zobowiązane do informowania klientów o nazwach banków, z którymi 

58 W niniejszym opracowaniu do analizy rozwoju sektora podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego 
wykorzystano głównie dane GUS. Dane te nie obejmują jednak wszystkich podmiotów prowadzących taką działalność 
w Polsce i dotyczą jedynie sprzedaży kredytów i pożyczek udzielanych przez banki oraz ze środków własnych. Badaniem 
GUS w 2011 r. objęto 64 podmioty świadczące usługi pośrednictwa finansowego.

59 Szacunki na podstawie informacji GUS o wartości umów o kredyt mieszkaniowy zawartych przy współudziale 
pośredników usług finansowych oraz danych NBP o wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2011 r.

60 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r., nr 126, poz. 715). 
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współpracują, i o tym, czy otrzymują od nich wynagrodzenie61. Rozwiązania te powinny poprawić 
przejrzystość informacyjną na rynku usług pośrednictwa finansowego w Polsce, a w efekcie 
przyczynić się do zwiększenia ochrony konsumenta.

Wykres  4.3.4. Struktura kredytów i pożyczek udzielonych przez pośredników usług 
finansowych w latach 2010−2011
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Uwaga: ze względu na zmianę sposobu prezentacji danych przez GUS oraz ich rewizję dane zawarte w tabeli mogą nie być porównywalne 
z opublikowanymi w poprzedniej edycji tego opracowania.

Źródło: Działalność	przedsiębiorstw	pośrednictwa	kredytowego	w	2011 r., Warszawa 2012, GUS.

Działalność podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego stała się w 2011 r. 
przedmiotem zainteresowania KE. W celu przywrócenia zaufania konsumentów do sektora 
finansowego, które zostało nadwerężone na skutek światowego kryzysu finansowego, w UE 
rozpoczęto prace nad dyrektywą w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami 
mieszkalnymi62. Wydaje się, że proponowane w tym projekcie wprowadzenie obowiązku 
rejestrowania pośredników kredytowych w publicznie dostępnym rejestrze oraz objęcie ich 
nadzorem organu kraju macierzystego mogłoby przyczynić się do poprawy przejrzystości tej części 
polskiego sektora usług finansowych. Brak takiego rejestru sprawia, że część osób ma trudności  
z odróżnieniem działalności pośredników finansowych od działalności podmiotów sektora shadow	
banking (ramka 4.3.1). 

Ramka 4.3.1. Podmioty sektora shadow banking w Polsce
 

Pojęcie shadow	banking, tłumaczone na język polski jako równoległy system bankowy 
lub bankowość cienia, nie zostało dotąd jednoznacznie zdefiniowane. W sposób ogólny 
termin ten wyjaśnili m.in. Z. Pozsar i in. jako „pośrednictwo finansowe, które jest związane 
z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego 
dostępu do środków banku centralnego lub systemu gwarancji państwowych”1. Według  
W. Buitera do sektora shadow	banking można zaliczyć „wiele instytucji o wysokim poziomie 
dźwigni finansowej, które udzielają pożyczek na długie terminy i pozyskują środki na krótkie 
terminy; instytucje te działają przy tym na rynkach o wysokiej płynności, które mogą ją jednak 
szybko utracić w sytuacji wystąpienia zaburzeń na światowych rynkach finansowych”2. 

1 Z. Pozsar, A. Tobias, A. Ashcraft, H. Boesky, Shadow	banking, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report No. 458, July 2010.
2 W. Buiter, Lessons	from	Northern	Rock:	Banking	and	shadow	banking, artykuł dostępny na stronie internetowej http://www.voxeu.

org/article/lessons-northern-rock-banking-and-shadow-banking.

61 Szerzej na temat rozwiązań wprowadzonych tą ustawą w rozdz. 2.1. 
62 Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami 

mieszkalnymi. KOM(2011) 142 wersja ostateczna, Bruksela, 31 marca 2011 r., Komisja Europejska.
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W 2011  r. Rada Stabilności Finansowej zdefiniowała pojęcie shadow	 banking jako 
„system pośrednictwa kredytowego, który obejmuje podmioty i działania poza regularnym 
systemem bankowym” 3. Według Rady do tego systemu można zaliczyć następujące podmioty: 

– przyjmujące środki finansowe (działalność o charakterze zbliżonym do gromadzenia 
depozytów), 

– dokonujące transformacji terminów zapadalności lub transformacji płynności, 

– zajmujące się transferem ryzyka kredytowego, 

– stosujące bezpośrednią lub pośrednią dźwignię finansową.

Niezależnie od zakresu podmiotowego przedstawionych wyżej definicji oraz poziomu 
rozwoju systemu finansowego w każdym kraju funkcjonują podmioty, które oferują usługi lub 
sprzedają produkty o charakterze i sensie ekonomicznym zbliżonym do produktów bankowych 
oraz nie podlegają nadzorowi finansowemu. W Polsce takie podmioty można podzielić na 
dwie grupy:

– podmioty, które przyjmują środki finansowe od osób fizycznych, 

– podmioty, które udzielają pożyczek osobom fizycznym.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami przyjmowanie środków finansowych od 
osób fizycznych i obciążanie ich ryzykiem jest czynnością bankową, którą mogą wykonywać 
tylko banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe względem swoich członków4. 
Prowadzenie takiej działalności bez zezwolenia KNF stanowi przestępstwo z art. 171 ust. 1 
ustawy Prawo bankowe. Głównym rodzajem ryzyka dla klientów korzystających z usług takich 
podmiotów jest utrata powierzonych środków. Osoby te często kierują się jedynie deklarowaną 
stopą zwrotu z zainwestowanych środków i nie zwracają uwagi na to, że powierzone 
oszczędności nie są objęte publicznym systemem gwarantowania depozytów, tak jak ma 
to miejsce w przypadku banków (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Omawiane podmioty 
nie podlegają także żadnym wymogom kapitałowym, które są buforem bezpieczeństwa  
i gwarantują stabilność finansową. Tymczasem obciążają one de facto powierzone im środki 
ryzykiem, np. inwestując je w instrumenty finansowe lub różne przedsięwzięcia gospodarcze. 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podmioty z drugiej grupy nie podlegają 
licencjonowaniu i nadzorowi KNF oraz nie są wpisywane do żadnego publicznego rejestru. 
Ponadto ich działalność jest mało przejrzysta ze względu na wykorzystywanie przez nie 
np. formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (brak wymogu upubliczniania 
sprawozdań finansowych). W związku z tym nie jest znana skala ich działalności, choć jest 
ona źródłem znacznego ryzyka dla osób korzystających z usług finansowych. Klientami 
nielicencjonowanych podmiotów udzielających pożyczek osobom fizycznym są często osoby 
niemające odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, by zaciągnąć kredyt w banku, oraz 
osoby słabo wyedukowane w zakresie finansów. Podpisując umowę pożyczki, często nie są 
świadome tego, że rzeczywisty koszt pożyczki w postaci odsetek czy pobieranych prowizji 
może znacznie przekroczyć wartość pożyczonego kapitału. Podmioty shadow	 banking 
oferują pożyczki udzielane bez weryfikacji zdolności kredytowej klienta, których rzeczywiste 
oprocentowanie wynosi kilkaset lub nawet kilka tysięcy procent w skali roku. Niejednokrotnie 
osoby te decydują się spłacać wysokie odsetki z tytułu zaciągnięcia jednej pożyczki przez 
zaciągnięcie kolejnej. Wpadają zatem w tzw. pętlę zadłużenia, co rodzi negatywne skutki 
społeczne. 

3 Shadow	banking:	Strengthening	Oversight	and	Regulation, Recommendations of the Financial Stability Board, FSB, October 2011.  
Z inicjatywy grupy G20 w FSB została powołana specjalna grupa robocza do analizy problematyki związanej z rozwojem sektora 
shadow	banking.

4 Art. 2 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oraz  
art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995  r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r., nr 1, poz. 2  
z późn. zm.).
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Aby uniknąć wspomnianych rodzajów ryzyka i właściwie zweryfikować podmiot 
oferujący usługi finansowe, należy sprawdzić, czy przedsiębiorstwo oferujące usługi finansowe 
nie znajduje się na publikowanej przez KNF liście podmiotów, które gromadzą środki pieniężne 
osób fizycznych bez zezwolenia na wykonywanie czynności bankowych5. lista ta jest na 
bieżąco aktualizowana, jednak może nie obejmować wszystkich podmiotów, które naruszają 
przepisy prawa bankowego. Dlatego osoby zainteresowane zaciągnięciem pożyczki lub 
bezpiecznym ulokowaniem środków finansowych powinny także sprawdzać (np. w serwisie 
internetowym KNF), czy instytucja, z którą zamierzają de facto podpisać umowę pożyczki 
lub lokaty jest licencjonowana i nadzorowana przez KNF. Powinno się korzystać tylko z usług 
finansowych, które są po zapoznaniu się z umową zrozumiałe dla konsumenta i które są 
oferowane przez instytucje objęte nadzorem KNF, takie jak banki. W takim przypadku prawa 
konsumenta są znacznie silniej chronione, m.in. przez przepisy regulujące działalność tych 
instytucji finansowych, kontrolę ich sytuacji finansowej, możliwość nakładania przewidzianych 
prawem sankcji nadzorczych. 

5 Lista podmiotów, które nie mają zezwolenia KNF na wykonywanie czynności bankowych: http://bip.knf.gov.pl/?l=/Urzad_
Komisji/042_Ostrzezenia_publiczne/000_index.html.

4.4. Sektor kapitału wysokiego ryzyka (private equity oraz venture capital)

Wielkość sektora

W 2011  r. istotnie wzrosła wartość środków zgromadzonych przez krajowe fundusze 
wysokiego ryzyka63 (z 0,5 mld zł w 2010 r. do 1,8 mld zł). W opinii uczestników rynku przyczyną 
zwiększonego zainteresowania funduszy pozyskiwaniem kapitału było pojawianie się atrakcyjnych 
projektów inwestycyjnych w związku z niskimi wycenami przedsiębiorstw. Fundusze coraz częściej 
interesowały się spółkami publicznymi i za akcje takich podmiotów były skłonne płacić wysokie 
marże w stosunku do ich wyceny rynkowej. 

W analizowanym okresie wartość inwestycji rozpoczętych przez krajowe fundusze private	
equity zwiększyła się o 40,8%, do 2,8 mld zł. Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały finansowanie 
od tych funduszy, wyniosła 63 i było ich o 11 więcej niż w 2010 r. Rozwojowi inwestycji private	
equity w Polsce sprzyjała korzystna, stabilna na tle innych państw UE sytuacja makroekonomiczna. 
Krajowe fundusze private	 equity były w niewielkim stopniu zainteresowane inwestycjami poza 
Polską. W 2011 r. ulokowały poza krajem jedynie 253 mln zł (tabela 4.4.1). W 2011 r. rozpoczęła 
się konsolidacja portfeli inwestycyjnych dwóch funduszy zarejestrowanych w Polsce – Supernova 
IDM Fund i BBI Capital NFI. W rezultacie w 2012 r. powstanie największy pod względem wartości 
aktywów krajowy fundusz private	equity.

W 2011  r. wartość środków pozyskanych przez fundusze wysokiego ryzyka działające 
w Europie wzrosła o blisko 82% i wyniosła 39,8 mld euro. Nadal była jednak dużo niższa niż 
średnioroczna wartość środków pozyskiwanych przez te fundusze w okresie 2005–2008 (tj. około 
86 mld euro). Dysponując wciąż znacznymi środkami zgromadzonymi we wcześniejszych latach 
(capital	cushion), europejskie podmioty zarządzające funduszami zwlekały z tworzeniem nowych 
funduszy private	equity. 

63 W opracowaniu zamiennie stosuje się pojęcia: fundusze wysokiego ryzyka, sektor kapitału wysokiego ryzyka oraz 
fundusze private	equity. Fundusze venture	capital stanowią podkategorię funduszy private	equity. W tekście posłużono 
się terminem private	equity, który odnosi się zarówno do działalności funduszy private	equity, jak i venture	capital. 
Przez krajowe fundusze private	equity (fundusze działające w Polsce) należy rozumieć te fundusze, które na terenie 
Polski mają oddział lub stałego reprezentanta.
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Tabela  4.4.1. Inwestycje oraz wartość środków pozyskanych przez fundusze private equity 
działające w Polsce w latach 2008–2011 (w mln zł)

2008 2009 2010 2011

Wartość inwestycji krajowych funduszy private equity, w tym: 2 549 2 079 2 015 2 837

− na rynku krajowym 1 778 1 154 1 661 2 584

− na rynkach zagranicznych 771 925 354 253

Wartość inwestycji zagranicznych funduszy private equity w Polsce 448 1 731 962 220

Wartość środków pozyskanych przez krajowe  
fundusze private equity w danym roku

2 614 583 458 1 823

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały finansowanie  
od krajowych funduszy private equity

67 29 52 63

Liczba przedsiębiorstw, w których krajowe fundusze  
private equity zakończyły inwestycje

15 13 13 23

Relacja wartości inwestycji krajowych funduszy private equity do PKB (w %) 0,2 0,2 0,1 0,2

Uwaga: do wyliczeń zastosowano średni kurs NBP EUR/PLN, wynoszący 3,5166 w 2008  r., 4,3273 w 2009  r., 3,9946 w 2010  r. oraz  
4,1198 w 2011 r.

Źródło: EVCA.

Według danych EVCA w 2011  r. wartość inwestycji rozpoczętych przez fundusze private	
equity działające w Europie była o około 6% wyższa niż w 2010  r. i wyniosła 45,5 mld euro64. 
Relacja wartości tych inwestycji do PKB zmniejszyła się i wyniosła 0,2% (w 2010 r. około 0,3%). 
Pod względem tej relacji polski sektor kapitału wysokiego ryzyka był nadal relatywnie mały  
w porównaniu z rynkami europejskimi (wykres 4.4.1), ale dystans ten stopniowo się zmniejszał65. 
Jednocześnie polski sektor funduszy private	 equity był najbardziej dojrzały wśród krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej66. Wartość inwestycji private	 equity przeprowadzonych w 2011  r. przez 
fundusze z siedzibą w Polsce stanowiła 61,3% wartości wszystkich inwestycji tego typu w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej67. Krajowe fundusze private	equity pozyskały około 63% środków 
zgromadzonych przez fundusze w tym regionie.

W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej dla funduszy private	equity68 Polska zajęła 29. miejsce 
(o 7 pozycji wyżej niż w poprzednim roku) wśród 116 analizowanych krajów, wyprzedzając m.in. 
wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Przy wyznaczaniu indeksu atrakcyjności brane 
były pod uwagę m.in. takie czynniki, jak: sytuacja ekonomiczna kraju (m.in. stopa bezrobocia), 
wielkość rynku kapitałowego (m.in. kapitalizacja giełdy), uwarunkowania podatkowe, ochrona 
inwestorów. Z kolei w opracowaniu UNCTAD pt. World	Investment	Report Polska zajęła 6. miejsce 
pod względem atrakcyjności inwestycyjnej na świecie69.

Mimo tego w 2011 r. po raz kolejny istotnie zmniejszyła się wartość inwestycji zrealizowanych 
na krajowym rynku przez zagraniczne fundusze wysokiego ryzyka. Wyniosła ona jedynie  

64 W opracowaniu EVCA	 Yearbook	 2012, Bruksela 2012, EVCA, uwzględniono następujące kraje: Austrię, Belgię, 
Bułgarię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Norwegię, 
Polskę, Portugalię, Rumunię, Ukrainę, Szwecję, Szwajcarię, Węgry, Wielką Brytanię oraz Włochy. Zaprezentowano także 
zbiorcze dane dla krajów bałtyckich oraz dla państw byłej Jugosławii i Słowacji.

65 Private	Equity.	Opportunities	in	Turbulent	Times, 2011, Deutsche Bank Research, s. 13.
66 Ze względu na istotną różnicę między poziomem rozwoju polskiego sektora kapitału wysokiego ryzyka oraz sektorów 

w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Polska zaczęła być wyłączana z tej grupy krajów i w niektórych 
opracowaniach prezentowana indywidualnie. Zobacz: European	Private	Equity	Outlook	2012, Munich February 2012, 
Roland Berger Strategy Consultants GmbH, s. 5, Private	Equity.	Opportunities	in	Turbulent	Times, 2011, Deutsche Bank 
Research.

67 Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oprócz Polski zaliczono państwa, dla których statystyki były dostępne  
w opracowaniu EVCA	Yearbook	2012, tj. Bułgarię, Czechy, Rumunię, Słowację, Ukrainę, Węgry, kraje bałtyckie oraz 
kraje byłej Jugosławii.

68	The	Global	Venture	Capital	and	Private	Equity	Country	Attractiveness	Index, University of Navarra 2012, Ernst&Young, 
wyniki badania dostępne na stronie http://blog.iese.edu/vcpeindex/poland/.

69	World	 Investment	 Report	 2012:	 Towards	 a	 New	 Generation	 of	 Investment	 Policies, July 2012, UNCTAD, s. 22.  
O atrakcyjności polskiego rynku inwestycji private	equity może świadczyć również fakt, iż w 2011 r. kolejny fundusz 
private	equity działający w skali światowej zapowiedział chęć rozpoczęcia działalności w Polsce.
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220 mln zł (o 77% mniej niż w poprzednim roku). Wpłynęło na to głównie nasilenie się kryzysu 
zadłużeniowego w strefie euro i związane z tym oczekiwania zarządzających funduszami co do 
pogorszenia się sytuacji ekonomicznej w UE. 

Wykres 4.4.1. Inwestycje krajowych funduszy private equity w relacji do PKB w wybranych 
krajach europejskich w latach 2010−2011
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Źródło: EVCA.

Ponadto w II i III kwartale 2011 r. nastąpił istotny spadek indeksu zaufania wśród funduszy 
private	equity prowadzących działalność w Europie Środkowo-Wschodniej70. Był to pierwszy spadek 
tego indeksu od października 2008 r. Ponad 60% badanych funduszy spodziewało się pogorszenia 
sytuacji gospodarczej na skutek pogłębienia kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Połowa 
respondentów przewidywała spadek aktywności funduszy private	equity, a około 45% utrzymanie 
się jej na niezmienionym poziomie. Odsetek funduszy planujących nowe inwestycje zmniejszył 
się, a podwoił odsetek podmiotów zamierzających skoncentrować się na zarządzaniu portfelem.  
W IV kwartale indeks zaufania ponownie zaczął rosnąć, jednak na koniec roku był dużo niższy niż 
przed wspomnianym spadkiem. 

Struktura pozyskanych kapitałów

W 2011 r. 92,2% środków pozyskanych przez krajowe fundusze private	equity zgromadziły 
fundusze specjalizujące się w wykupach (buy-out), a jedynie 7,8% fundusze venture	 capital. 
Podobna struktura występowała w innych krajach europejskich. Wynika to z przewagi inwestorów 
instytucjonalnych na europejskim rynku inwestycji private	equity, preferujących lokowanie środków 
w dojrzałe przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku. 

Struktura inwestorów dostarczających kapitał dla funduszy wysokiego ryzyka działających  
w Polsce może się istotnie zmieniać z roku na rok ze względu na małe rozmiary tego rynku  
i wpływ pojedynczych transakcji. W przypadku funduszy działających w Polsce dominująca część 
środków zgromadzonych przez nie w 2011 r. pochodziła od podmiotów zagranicznych (92,2%). 
Ponad 50% zgromadzonych środków pochodziło z funduszy inwestujących w inne fundusze 
private	 equity (funds of funds), które niekiedy są finansowane przez sektor publiczny. Istotnie 
wzrósł udział funduszy emerytalnych, a także banków. Z dostępnych informacji wynika, że dwa 
OFE zainwestowały około 30 mln zł w certyfikaty inwestycyjne funduszu private	equity działającego 
w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. Zgodnie z prawem OFE 
mogą inwestować w sektorze funduszy private	equity, nabywając certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych notowane na regulowanym rynku giełdowym w Polsce lub akcje 

70 Central	Europe	Private	Equity	Confidence	Survey, May 2012, Deloitte. Indeks ten jest obliczany jako średnia z odpowiedzi 
na 7 pytań zadanych podmiotom zarządzającym funduszami private	equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Ocena ta 
jest następnie odnoszona do okresu bazowego, którym jest marzec 2003 r. (rok pierwszej publikacji wyników badania 
Deloitte).
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spółek prawa handlowego notowane na rynku zorganizowanym. Kapitały corocznie pozyskiwane 
od funduszy emerytalnych przez fundusze private	equity działające w Polsce to prawie wyłącznie  
środki podmiotów zagranicznych. Udział zakładów ubezpieczeń, przedsiębiorstw oraz osób 
prywatnych w strukturze inwestorów był znikomy (wykres 4.4.2). 

We wspieraniu rozwoju krajowego sektora private	 equity aktywnie uczestniczy Krajowy 
Fundusz Kapitałowy (KFK)71. W 2011  r. KFK podpisał umowy inwestycyjne z czterema kolejnymi 
funduszami private	 equity, które następnie zostały przez niego zasilone środkami finansowymi  
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy72 
lub dotacji celowej Ministerstwa Gospodarki. Kapitalizacja tych funduszy wynosiła od 40 do 100 mln 
zł. Fundusze, które otrzymały wsparcie finansowe za pośrednictwem KFK, inwestowały najczęściej  
w spółki z sektora informatycznego, ale także w spółki z bardziej tradycyjnych branż, takich jak 
usługi medyczne czy produkcja samochodów. 

Wykres 4.4.2. Źródła pochodzenia kapitału funduszy private equity działających w Polsce  
i Europie w latach 2010−2011
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Źródło: EVCA.

W krajach europejskich średnio 34,3% środków pochodziło ze źródeł krajowych. Największy 
udział środków krajowych w kapitale zgromadzonym przez fundusze private	equity miały: Irlandia, 
Hiszpania, Portugalia, Czechy, Finlandia oraz Belgia. Najważniejszymi pomiotami dostarczającymi 
środki europejskim funduszom wysokiego ryzyka były fundusze emerytalne, banki oraz fundusze 
funduszy. W strukturze źródeł pochodzenia kapitału europejskich funduszy private	 equity 
odnotowano tendencje podobne do obserwowanych w Polsce, tzn. wzrost udziału funduszy 
emerytalnych i banków. 

W lutym 2011  r. Rada Europejska wskazała na potrzebę usunięcia barier regulacyjnych 
utrudniających transgraniczne gromadzenie kapitału przez fundusze venture	cpaital. W odpowiedzi 
KE w Akcie o jednolitym rynku73 zobowiązała się do podjęcia do końca 2012  r. działań 
zwiększających swobodę gromadzenia i inwestowania środków przez fundusze venture	 capital 
w UE. Ponadto KE uznała, że ułatwianie dostępu do finansowania zapewnianego przez fundusze 
venture	capital dzięki wykorzystaniu zasady jednolitego paszportu wspierałoby wzrost gospodarczy 
w ue74. 

71 Krajowy Fundusz Kapitałowy SA został utworzony 1 lipca 2005  r. na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2005  r.  
o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. z 2005 r., nr 57, poz. 491).

72 Więcej na temat tych programów w opracowaniu Rozwój	systemu	finansowego	w	Polsce	w	2010 r., Warszawa 2011, 
NBP, s. 114.

73 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów − Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia 
zaufania. „Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”, KOM(2011), 206 wersja ostateczna, Bruksela 2011, 
Komisja Europejska, s. 5-6. 

74 Komunikat Komisji − Plan działania na rzecz stabilności i wzrostu, KOM(2011), 669 wersja ostateczna, Bruksela 2011, 
Komisja Europejska, s. 7.
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W rezultacie 7 grudnia 2011 r. KE przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie tzw. europejskich 
funduszy venture	capital75 (EVCF, European Venture Capital Funds). Projekt rozporządzenia określa 
jednolite zasady dotyczące działalności funduszy, które będą używały w nazwie określenia  
europejski fundusz venture	 capital. Sformułowano w nim wymogi w zakresie struktury portfela 
inwestycyjnego, kwalifikowanych inwestorów, którzy będą mogli powierzać środki takim 
funduszom76, oraz rodzaje dopuszczalnych przedsięwzięć inwestycyjnych (w które takie fundusze 
będą mogły inwestować).

Projekt ten przewiduje, że fundusze EVCF będą działały na zasadzie jednolitego paszportu, 
który ułatwi im gromadzenie środków oraz ich inwestowanie w różnych krajach UE. Celem 
rozporządzenia ma być zachęcenie inwestorów prywatnych do inwestowania w fundusze venture	
capital z siedzibą w dowolnym kraju UE i ułatwienie dokonywania transgranicznych inwestycji 
venture	capital.

Struktura inwestycji

W 2011  r. utrzymała się tendencja do wzrostu znaczenia krajowego rynku jako miejsca 
lokowania inwestycji przez fundusze wysokiego ryzyka działające w Polsce (tabela 4.4.1). 
Krajowe fundusze private	equity zainwestowały znacznie więcej środków w Polsce niż na rynkach 
zagranicznych. Mimo tego – inaczej niż w poprzednim roku – wartość środków, które zagraniczne 
fundusze wysokiego ryzyka zainwestowały na polskim rynku była niższa niż wartość środków 
zainwestowanych przez krajowe fundusze poza granicami kraju. Różnica nie była jednak duża  
i wyniosła 33 mln zł. Środki krajowych funduszy private	equity zostały skierowane m.in. na rynek 
rumuński, węgierski, czeski i estoński.

Najwięcej środków krajowe fundusze zainwestowały w spółki z sektora telekomunikacji,  
do którego trafiło 36,3% wartości inwestycji funduszy private	 equity (w 2010  r. 15,4%) oraz 
produktów konsumpcyjnych (24,5%). Do popularnych branż, do których fundusze kierowały środki, 
należały także: biotechnologia, farmacja i biomedycyna (tzw. life	 sciences, 12,3%) oraz usługi 
finansowe (10,1%). Fundusze zainwestowały m.in. w popularną w Polsce sieć sklepów detalicznych, 
operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej, sieci laboratoriów diagnostycznych 
i medycznych oraz spółki oferujące produkty i usługi przez Internet. Fundusze private	 equity  
w niewielkim stopniu były zainteresowane projektami z sektora nieruchomości oraz produktów 
przemysłowych. 

Podobnie jak w 2010  r. krajowe fundusze private	 equity inwestowały głównie w spółki  
dojrzałe. Wykupy stanowiły około 70% wartości ich inwestycji z 2011 r. Na finansowanie spółek  
będących w fazie wzrostu (growth) fundusze przeznaczyły około 27% środków. Środki  
skierowane do sektora venture	 capital, który obejmuje projekty typu seed, start-up i later	 stage	
venture, stanowiły zaledwie 3,2% wartości inwestycji krajowego sektora kapitału wysokiego ryzyka. 
Ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne fundusze private	 equity niechętnie angażowały się  
w tego typu projekty.

W 2011  r. wartość wyjść z inwestycji, liczona według ich początkowej kwoty, wyniosła  
553 mln zł i była ponaddwukrotnie wyższa niż w poprzednim roku. Krajowe fundusze zakończyły 
inwestycje w 23 spółkach, w tym w trzech spółkach w drodze pierwszej oferty publicznej. 
Najczęściej fundusze kończyły inwestycje w spółkach przez sprzedaż posiadanych akcji lub udziałów 
inwestorom branżowym, dotychczasowemu zarządowi bądź innemu funduszowi private	equity.

75 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy venture	 capital, 
KOM(2011), 860 wersja ostateczna, Bruksela, 7 grudnia 2011, Komisja Europejska.

76 Inwestorami tymi będą mogli być wyłącznie inwestorzy branżowi zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/39/WE oraz 
zamożni inwestorzy indywidualni (aniołowie biznesu).
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4.5. Instytucje wspólnego inwestowania 

4.5.1. Fundusze inwestycyjne77

Sektor funduszy inwestycyjnych obejmuje podmioty krajowe działające na podstawie ustawy 
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych78 oraz podmioty zagraniczne funkcjonujące 
w Polsce zgodnie z zasadą jednolitego paszportu europejskiego, zapisaną w dyrektywie UCITS79.

Uczestnikami krajowych funduszy inwestycyjnych80 były przede wszystkim osoby fizyczne. 
Udział zgromadzonych przez nie środków w aktywach netto tych funduszy na koniec 2011  r. 
był jednak znacznie niższy niż na koniec 2010  r. i wyniósł 54,2%81. Zmniejszył się również 
udział tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w strukturze oszczędności gospodarstw  
domowych. Na koniec 2011  r. wartość środków ulokowanych przez nie w tej formie wyniosła  
62,3  mld  zł. O mniejszym zainteresowaniu gospodarstw domowych lokowaniem środków  
w fundusze inwestycyjne świadczy także spadek relacji wartości tytułów uczestnictwa funduszy 
nabytych przez osoby fizyczne (bez inwestycji dokonanych za pośrednictwem zakładów ubezpieczeń) 
do depozytów przyjętych od gospodarstw domowych – na koniec 2011 r. wyniosła ona 13,2%.

Wielkość i dynamika sektora

W analizowanym okresie aktywa netto funduszy inwestycyjnych spadły o 4,3% (5,1 mld zł) 
i na koniec 2011  r. wyniosły 114,9  mld  zł (wykres 4.5.1). Środki zgromadzone w  funduszach 
zmniejszyły się w wyniku obniżenia wyceny ich portfela inwestycyjnego, spowodowanego przede 
wszystkim spadkami cen na rynku akcji w II połowie roku (wykres 4.5.2). W ujęciu miesięcznym 
największa zmiana aktywów funduszy inwestycyjnych, o 5,9% (7,3 mld zł), nastąpiła w sierpniu 
2011 r., kiedy odnotowano największe spadki indeksów na GPW. 

Wykres 4.5.1. Miesięczna wartość oraz miesięczne tempo zmian aktywów netto funduszy 
inwestycyjnych w latach 2008−2011
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Źródło: Analizy Online.

77 Źródłem danych o sektorze funduszy inwestycyjnych jest serwis Analizy Online.
78 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z poźn. zm.).
79 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania  
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L302 z 2009 r., s. 32) – dyrektywa UCITS.

80 W opracowaniu skoncentrowano się głównie na opisie krajowych funduszy inwestycyjnych. Jeżeli analiza będzie 
obejmować fundusze zagraniczne, zostanie to wyraźnie określone. 

81 Dodatkowo 18,3% aktywów netto funduszy inwestycyjnych stanowiły tytuły uczestnictwa nabyte przez zakłady 
ubezpieczeń w związku z zawarciem przez osoby fizyczne umów ubezpieczenia na życie z  ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym (UFK).



4

Instytucje finansowe

ROZWÓJ SySTEmU FINANSOWEGO W POLSCE W 2011 R. 117

Wykres 4.5.2. Struktura zmian aktywów netto funduszy inwestycyjnych w 2011 r. (narastająco)
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Źródło: Analizy Online.

W odróżnieniu od 2010 r., kiedy wartość wpłat w poszczególnych miesiącach przewyższała 
wartość wypłat, w 2011 r. środki nie napływały do funduszy inwestycyjnych systematycznie (wykres 
4.5.3). W ciągu całego roku do funduszy skierowano w ujęciu netto 0,4  mld  zł – o 12  mld  zł 
mniej niż w 2010  r. W 2010  r. środki były wpłacane do funduszy przeznaczonych zarówno dla 
wybranych klientów, jak dla dużej grupy inwestorów. Z kolei w 2011 r. wpłat dokonywano głównie 
do funduszy z pierwszej grupy82. W ujęciu netto do funduszy przeznaczonych dla określonych 
uczestników napłynęło 6,3  mld  zł, przy czym ponad połowa tej kwoty została skierowana do 
funduszy aktywów niepublicznych. Saldo wpłat i wypłat środków do funduszy przeznaczonych dla 
szerokiego grona inwestorów było natomiast ujemne i wyniosło -5,9 mld zł. 

Na skutek rosnącej niepewności inwestorów i spadków cen akcji na giełdach papierów 
wartościowych, w tym na GPW, uczestnicy wycofywali środki przede wszystkim z funduszy 
akcyjnych, zrównoważonych i stabilnego wzrostu. Obserwowano natomiast napływ środków  
do funduszy krajowych papierów dłużnych (około 2,6 mld zł w skali roku w ujęciu netto83) oraz  
do funduszy pieniężnych (około 2 mld zł w skali roku w ujęciu netto).

Wykres 4.5.3. Miesięczne saldo wpłat i wypłat środków z funduszy inwestycyjnych w latach 
2008−2011
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Źródło: Analizy Online.

82 W 2011  r. niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych dla uatrakcyjnienia swojej oferty tworzyły fundusze  
dla wybranej grupy klientów, które lokowały aktywa np. na rynku dzieł sztuki czy rynku wina.

83 W 2009  r. na potrzeby jednej z ubezpieczeniowych grup kapitałowych utworzono fundusz krajowych papierów 
dłużnych przeznaczony tylko dla podmiotów z tej grupy. W 2011 r. napłynęło do niego około 2 mld zł.
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Na wzrost niepewności inwestorów oraz mniejsze zainteresowanie tytułami uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych wskazuje również spadek liczby klientów towarzystw funduszy 
inwestycyjnych. Liczba posiadaczy tytułów uczestnictwa funduszy obniżyła się o  około 160 tys.  
i na koniec 2011 r. wyniosła 2,4 mln osób. Wysokie ujemne saldo wpłat i wypłat środków z funduszy 
inwestycyjnych w II półroczu 2011  r. nie tylko wynikało zatem z ograniczenia zaangażowania 
inwestorów w tytuły uczestnictwa, ale było również związane z całkowitym wycofaniem się części 
klientów z tego rodzaju inwestycji. 

Zdecydowana większość posiadaczy tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lokowała 
środki w podmiotach zarządzanych przez TFI powiązane kapitałowo z bankami, co wynikało  
z powszechnego wykorzystywania placówek bankowych do dystrybucji tych instrumentów.  
W związku ze zwiększoną aktywnością banków w pozyskiwaniu depozytów sektora niefinansowego 
w 2011  r. spadek liczby klientów takich towarzystw był jednak większy niż liczby uczestników 
funduszy zarządzanych przez TFI niepowiązane z bankami. Z tego m.in. względu fundusze 
zarządzane przez TFI należące do grup kapitałowych, w których skład wchodził również bank, 
odnotowały ujemne saldo wpłat i wypłat środków.

W odróżnieniu od krajowych funduszy inwestycyjnych aktywa funduszy zagranicznych, 
których tytuły uczestnictwa były oferowane w Polsce na podstawie notyfikacji KNF, zwiększyły się 
o 13,3% i na koniec 2011  r. osiągnęły 3,3 mld zł. Tak jak w 2010  r. do wzrostu aktywów tych 
funduszy przyczynił się głównie napływ środków w ujęciu netto. Zwiększyła się również liczba 
uczestników funduszy zagranicznych – na koniec 2011  r. tytuły uczestnictwa tych podmiotów 
miało 89,4 tys. osób. Odmienne tendencje obserwowane w sektorze krajowych oraz zagranicznych 
funduszy inwestycyjnych wiązały się z różnym sposobem dystrybucji ich tytułów uczestnictwa. 
Tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oferowane są przede wszystkim klientom sektora 
private banking.

Krajowe fundusze inwestycyjne na tle europejskiego i amerykańskiego sektora 
funduszy inwestycyjnych

Na koniec 2011 r. aktywa netto europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych84 wyniosły 
7  920  mld  euro, co odpowiadało około 63% PKB krajów Unii Europejskiej. Spadek wartości 
aktywów (o 2,8% w porównaniu ze stanem na koniec 2010 r.) wynikał głównie ze zmiany wyceny 
portfela inwestycyjnego funduszy. Polskie podmioty reprezentowały niewielką część europejskiego 
rynku funduszy inwestycyjnych. Ich udział w  aktywach netto całego sektora na koniec  2011  r. 
wyniósł 0,32%. 

Aktywa funduszy zharmonizowanych85 stanowiły na koniec 2011 r. około 71% aktywów netto 
europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych. Wartość środków zgromadzonych w funduszach 
UCITS zmniejszyła się w 2011 r. o 6,2% i na koniec grudnia wyniosła 5,6 bln euro. Spadek aktywów 
funduszy UCITS odnotowała większość państw europejskich. Najbardziej obniżyły się aktywa 
tych funduszy w Grecji, Turcji, Portugalii oraz na Węgrzech. W przypadku węgierskich funduszy 
zharmonizowanych spadek ten wiązał się m.in. ze zmianami przepisów prawa. Spowodowały one 
wycofanie większości oszczędności zgromadzonych w kapitałowych funduszach emerytalnych, 
które lokowały część swoich środków w funduszach UCITS86. Relacja aktywów funduszy UCITS  
do PKB na Węgrzech była jednak w dalszym ciągu wyższa niż w Polsce (wykres 4.5.4).

W 2011 r. z europejskich funduszy UCITS wycofano w ujęciu netto 88,4 mld euro. Najwięcej 
środków wypłacono z funduszy akcyjnych, co było spowodowane znacznymi spadkami światowych 
indeksów giełdowych w II połowie roku. Niepewność inwestorów co do finansów publicznych 
niektórych państw strefy euro była przyczyną znacznego odpływu netto środków z europejskich 
funduszy obligacji. W przypadku funduszy pieniężnych przewaga umorzeń tytułów uczestnictwa 

84 Europejski sektor funduszy inwestycyjnych obejmuje państwa, w których funkcjonują będące członkami EFAmA 
(European Fund and Asset management Association) organizacje skupiające instytucje związane z rynkiem funduszy 
inwestycyjnych.

85 Fundusze spełniające wymagania dyrektywy UCITS.
86 Trends in the European Investment Fund Industry in the Fourth Quarter of 2011 and Results for the Full Year 2011, 

EFAmA Quarterly Statistical Release, nr 48, Bruksela 2012.
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nad wpłatami nowych środków wynikała ze wzmożonej konkurencji banków o oszczędności sektora 
niefinansowego. Brak zainteresowania inwestorów tytułami uczestnictwa funduszy obligacji oraz 
funduszy pieniężnych był ponadto związany z niskim poziomem stóp procentowych na rozwiniętych 
rynkach finansowych. W przeciwieństwie do europejskiego rynku funduszy zharmonizowanych  
w Polsce największą popularnością cieszyły się jednostki uczestnictwa funduszy postrzeganych 
przez inwestorów jako bezpieczne – funduszy pieniężnych. 

Wykres 4.5.4. Relacja aktywów zharmonizowanych funduszy inwestycyjnych do PKB w Polsce, 
Czechach i na Węgrzech w 2010 i 2011 r.
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Źródło: EFAmA oraz Eurostat.

W 2011  r. struktura europejskiego i amerykańskiego rynku funduszy inwestycyjnych nie 
zmieniła się istotnie. W obu regionach spadł udział funduszy akcyjnych, zwiększyło się natomiast 
znaczenie funduszy papierów dłużnych. Wyraźny wzrost zainteresowania inwestorów tytułami 
uczestnictwa funduszy prowadzących ostrożną politykę inwestycyjną był również obserwowany  
na rynku czeskim i węgierskim (wykres 4.5.6). Struktura krajowego rynku funduszy inwestycyjnych 
pod względem polityki inwestycyjnej była, w odróżnieniu od rynku czeskiego i węgierskiego, 
podobna do struktury rynku europejskiego.

Wykres 4.5.5. Struktura rynku funduszy UCITS według ich typów w wybranych państwach 
oraz średnia dla Europy w 2011 r. (% aktywów netto)
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Źródło: EFAmA.
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Koncentracja w sektorze funduszy inwestycyjnych

W 2011 r. utrzymała się obserwowana w poprzednich latach tendencja do zmniejszania się 
koncentracji w sektorze funduszy inwestycyjnych. Znacznie spadł udział w rynku trzech największych 
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wyrażony wartością zarządzanych przez nie aktywów. Wiązało 
się to ze zmianami zachodzącymi w strukturze rodzajowej sektora funduszy inwestycyjnych (tabela 
4.5.1). Największe TFI zarządzały głównie funduszami inwestycyjnymi otwartymi, których jednostki 
uczestnictwa kierowane są do szerokiego grona inwestorów. Na rynku funduszy inwestycyjnych 
wzrosło znaczenie mniejszych towarzystw, w szczególności takich, w których ofercie przeważały 
fundusze inwestycyjne zamknięte. Potwierdzeniem wzrostu znaczenia niewielkich towarzystw  
w 2011 r. jest również spadek indeksu Herfindahla-Hirschmana.

 Komisja Nadzoru Finansowego wydała w 2011 r. jedno zezwolenie na utworzenie TFI,  
a trzy na rozszerzenie działalności towarzystwa o zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W analizowanym okresie doszło również 
do połączenia dwóch TFI – DWS Polska TFI oraz Investors TFI. Na koniec 2011 r. zezwolenie KNF 
na wykonywanie działalności miało 50 krajowych towarzystw zarządzających 484 funduszami 
inwestycyjnymi oraz 328 subfunduszami (tabela 4.5.2).

Tabela 4.5.1. Wskaźniki koncentracji TFI w latach 2008−2011

2008 2009 2010 2011

CR3 (w %) 37,31 36,35 33,15 27,49

HHI 0,0805 0,0769 0,0695 0,0599

Uwagi: 
1. Ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich wersjach opracowania. 
2. Wskaźnik HHI (Herfindahla-Hirschmana) dla aktywów netto jest równy sumie kwadratów relacji aktywów funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez poszczególne TFI do aktywów netto funduszy inwestycyjnych ogółem.

Źródło: obliczono na podstawie danych Analiz Online.

Tabela 4.5.2. Liczba funduszy inwestycyjnych oraz TFI w Polsce w latach 2008−2011

  2008 2009 2010 2011

Fundusze inwestycyjne otwarte 102 95 71 61

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 39 47 47 51

Fundusze inwestycyjne zamknięte 178 227 299 372

Razem 319 369 417 484

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych 39 43 50 50

Źródło: UKNF.

W 2011 r. po raz pierwszy dwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Idea TFI oraz Quercus 
TFI – wprowadziły swoje akcje do obrotu na rynku regulowanym GPW. Akcje Quercus TFI zostały 
przeniesione z rynku NewConnect, na którym w kwietniu 2011 r. zadebiutowały akcje kolejnego 
towarzystwa – GO TFI.

W 2011 r. KNF wydała 87 zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych, o 28 mniej niż  
w 2010  r. Tak jak w poprzednich latach większość z nich dotyczyła utworzenia funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych (80 zezwoleń). Sześć zezwoleń wydano na utworzenie specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnych otwartego, a jedno dotyczyło funduszu inwestycyjnego otwartego.

Fundusze zamknięte od kilku lat dominują w grupie nowo tworzonych podmiotów. W wyniku 
zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych wprowadzonych w grudniu 2011 r. uproszczona 
została procedura utworzenia funduszu inwestycyjnego zamkniętego, którego certyfikaty nie będą 
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oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani 
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu87. Utworzenie takiego funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego nie będzie wymagało uzyskania zezwolenia KNF. Konieczne będzie jedynie wpisanie  
go do rejestru funduszy inwestycyjnych i przekazanie organowi nadzoru jego statutu oraz informacji  
o wysokości zebranych wpłat. KNF nie będzie również zatwierdzała statutów takich podmiotów  
ani ich zmian, dzięki czemu uczestnicy wspomnianych funduszy będą mogli swobodniej wpływać 
na zapisy w tych dokumentach. Wprowadzone zmiany regulacyjne przyczynią się do przyspieszenia 
i obniżenia kosztów utworzenia wspomnianych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, mogą zatem 
wpłynąć na zwiększenie dynamiki rozwoju tego segmentu rynku w przyszłości. 

W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych utworzonych w 2011  r. najwięcej było 
funduszy aktywów niepublicznych88 (tabela 4.5.3). Fundusze aktywów niepublicznych często 
wykorzystuje się do opracowania indywidualnych rozwiązań inwestycyjnych dla osób zamożnych 
lub przedsiębiorstw. Podmioty te mogą w szczególności służyć do tworzenia struktur kapitałowych 
wykorzystywanych w celu optymalizacji podatkowej. W takiej strukturze fundusz pełni funkcję 
akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka ta nie  ma osobowości prawnej i nie jest 
podatnikiem podatku dochodowego; podatek od dochodów z prowadzonej przez nią działalności 
zobowiązani są płacić jej wspólnicy89. Fundusze inwestycyjne są natomiast zwolnione z podatku 
dochodowego od osób prawnych90. Opodatkowaniu podlega dopiero dochód uczestników 
funduszu otrzymany w związku ze zbyciem certyfikatów inwestycyjnych, wypłatą dochodów przez 
fundusz lub jego likwidacją.

Tabela 4.5.3. Liczba funduszy inwestycyjnych utworzonych na podstawie zezwoleń wydanych 
w 2010 i 2011 r. według szczególnych typów i konstrukcji

Konstrukcje funduszy inwestycyjnych 2010 2011 Typy funduszy inwestycyjnych 2010 2011

Fundusze z różnymi kategoriami jednostek 
uczestnictwa

2 0
Fundusze rynku pieniężnego w rozumieniu art. 
178 ustawy o funduszach inwestycyjnych

0 0

Fundusze z wydzielonymi subfunduszami 6 5 Fundusze sekurytyzacyjne 3 7

Fundusze podstawowe 0 0 Fundusze portfelowe 0 0

Fundusze powiązane 0 0 Fundusze aktywów niepublicznych 72 35

Źródło: UKNF.

Korzyści podatkowe są również przyczyną popularności funduszy z wydzielonymi 
subfunduszami. W 2011  r. powstało pięć takich funduszy. Umorzenie tytułów uczestnictwa 
subfunduszu w związku z ich zamianą na tytuły uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 
funduszu inwestycyjnego nie powoduje powstania dochodu z tego tytułu i nie generuje obowiązku 
podatkowego91. Uczestnicy funduszu parasolowego mogą zatem swobodnie przebudowywać 
portfel i przenosić środki pomiędzy subfunduszami prowadzącymi różną politykę inwestycyjną  
w zależności od tendencji panujących na rynkach finansowych oraz subiektywnej oceny perspektyw 
ich zmian.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych nadal nie były zainteresowane tworzeniem funduszy 
rynku pieniężnego, funduszy podstawowych i powiązanych oraz funduszy portfelowych, będących 
krajowymi odpowiednikami ETF (ramka 4.5.1).

87 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 234, poz. 1389).

88 Fundusze aktywów niepublicznych mogą być tworzone również jako specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 
stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne funduszy zamkniętych. 

89 Art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 51, poz. 307  
z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., 
nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

90 Art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
91 Art. 17 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 4 pkt 20 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Ramka 4.5.1. Exchange-traded funds (ETF)

ETF to fundusze inwestycyjne, których tytuły uczestnictwa są wprowadzane  
do obrotu na giełdach papierów wartościowych. Fundusze te prowadzą z reguły pasywną 
politykę inwestycyjną, a  ich zadaniem jest zwykle osiąganie stopy zwrotu zbliżonej do stopy 
zwrotu indeksu rynkowego1. Inwestycje w tytuły uczestnictwa ETF pozwalają inwestorom  
na różnicowanie lokat przy niższych kosztach niż w przypadku inwestycji w tytuły uczestnictwa 
innych funduszy inwestycyjnych. Notowanie tytułów uczestnictwa ETF na giełdzie papierów 
wartościowych daje ponadto możliwość ich ciągłej wyceny. ETF mogą wypłacać dywidendę 
posiadaczom tytułów uczestnictwa.

W celu odwzorowania indeksu rynkowego ETF może lokować swoje aktywa w papiery 
wartościowe, które wchodzą w skład tego indeksu (replikacja fizyczna). Udział poszczególnych 
instrumentów w portfelu inwestycyjnym funduszu powinien wówczas zmieniać się wraz ze 
zmianą struktury replikowanego portfela papierów wartościowych. metoda fizycznej replikacji 
może się wiązać ze stosunkowo wysokimi kosztami transakcyjnymi w przypadku indeksów 
szerokiego rynku czy indeksów rynków instrumentów charakteryzujących się niewielką 
płynnością.

Aby osiągać stopy zwrotu zbliżone do wyników indeksu rynkowego, ETF może również 
wykorzystywać instrumenty pochodne (replikacja syntetyczna). Fundusz zawiera wówczas 
transakcje swapowe. W przypadku gdy są one zawierane w ramach grup kapitałowych, 
partner transakcji pochodnej, którym najczęściej jest bank, może przekazywać do ETF mniej 
płynne papiery wartościowe lub papiery wartościowe wyemitowane przez instytucje o niższej 
wiarygodności kredytowej. Przepływy pieniężne związane z tymi instrumentami wymieniane 
są wówczas na przepływy związane z portfelem odwzorowywanym przez ETF. Partner 
transakcji pochodnej może traktować transfer papierów wartościowych do ETF jako sposób na 
pozyskanie mniej kosztownego źródła finansowania w porównaniu np. z rynkiem transakcji 
warunkowych, a w niektórych przypadkach także na zmniejszenie wymogów kapitałowych2. 
Replikacja syntetyczna stosowana jest ze względu na niższe koszty transakcyjne. Przyczynia 
się do ograniczenia różnicy pomiędzy stopą zwrotu ETF a stopą zwrotu odwzorowywanego 
indeksu rynkowego (błędu odwzorowania), wiąże się jednak z ryzykiem kredytowym partnera 
transakcji pochodnej. 

 Wykres I. Aktywa oraz liczba funduszy ETF w latach 2000−2011
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Źródło: ETP Landscape, Global Handbook, Q4 2011, Black Rock 2012, s. 3.

1 ETF mogą również odwzorowywać portfele papierów wartościowych skonstruowane samodzielnie przez zarządzających. Istnieją  
także ETF prowadzące aktywną politykę inwestycyjną, których celem nie jest replikacja określonego portfela instrumentów 
finansowych, lecz osiągnięcie wyników lepszych niż wskazany benchmark.

2 S. Ramaswamy, Market structures and systemic risks of exchange-traded funds, BIS Working Papers, nr 343, Basel, April 2011.
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W ostatnich kilku latach rynek ETF dynamicznie się rozwijał. Aktywa ETF wzrosły 
z  74,3  mld  USD na koniec 2000  r. do 1  350,9  mld  USD na koniec 2011  r. (wykres  I).  
Na światowych giełdach papierów wartościowych notowane były tytuły uczestnictwa  
3 011 ETF 3.

Do końca 2011 r. do obrotu na GPW wprowadzono tytuły uczestnictwa trzech ETF – 
we wrześniu 2010 r. tytuły uczestnictwa ETF replikującego indeks WIG20, a w maju 2011 r. 
ETF odwzorowujących indeksy DAX oraz S&P500. Na koniec 2011  r. ich aktywa netto 
wyniosły 3,4 mln zł4. ETF, których tytuły uczestnictwa są notowane na GPW, stosują replikację 
syntetyczną. Są one subfunduszami zagranicznego funduszu inwestycyjnego notyfikowanego 
w Polsce.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych wśród szczególnych typów funduszy inwestycyjnych 
wyróżnia konstrukcję funduszu portfelowego5, będącego odpowiednikiem ETF. Fundusz 
portfelowy może zostać utworzony jako fundusz inwestycyjny zamknięty. Dokonuje on 
w sposób ciągły emisji certyfikatów inwestycyjnych, które mogą być oferowane w trybie 
oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do 
alternatywnego systemu obrotu. Portfel inwestycyjny funduszu może opierać się na papierach 
wartościowych stanowiących podstawę do ustalenia indeksu rynku regulowanego (portfel 
indeksowy) albo papierach wartościowych określonych w statucie funduszu (portfel bazowy).

Do końca 2011 r. krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie utworzyły żadnego 
funduszu portfelowego. Na rynku funkcjonował natomiast jeden fundusz inwestycyjny 
otwarty oraz dwa subfundusze funduszu parasolowego prowadzące politykę inwestycyjną 
funduszy indeksowych. Ich celem było odwzorowywanie indeksów mWIG40, WIG20lev oraz 
WIG20short.

3 ETP Landscape, Global Handbook, Q4 2011, Black Rock 2012, s. 3.
4 Rocznik giełdowy 2012. Dane statystyczne za rok 2011, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, s. 94.
5 Art. 179−182 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Na koniec 2011  r. żaden krajowy fundusz inwestycyjny nie był notyfikowany w  innym 
państwie UE. W 2011  r. do KNF wpłynęły dwa zawiadomienia o zamiarze zbywania na terenie 
Polski tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych92. Na koniec grudnia do 
rejestru funduszy zagranicznych wpisanych było 79 podmiotów, z których większość pochodziła 
z Luksemburga i Austrii. W 2011  r. jeden fundusz zagraniczny został zlikwidowany, cztery 
zrezygnowały z rozpoczęcia dystrybucji tytułów uczestnictwa na podstawie uzyskanej wcześniej 
notyfikacji, a pięć zostało połączonych z  innymi podmiotami. Ponadto 18 funduszy zaprzestało 
prowadzenia działalności na terenie Polski. W wyniku tych procesów liczba funduszy zagranicznych, 
których tytuły uczestnictwa były oferowane w Polsce, zmniejszyła się do 51 podmiotów, a liczba 
subfunduszy objętych notyfikacją spadła do 613.

Określona w ustawie o funduszach inwestycyjnych procedura wprowadzania tytułów 
uczestnictwa zagranicznych funduszy UCITS do obrotu na terytorium Polski oraz rozpoczęcia 
zbywania jednostek uczestnictwa krajowych UCITS na terenie innych państw członkowskich 
zostanie uproszczona wraz z dostosowaniem przepisów tej ustawy do dyrektywy UCITS  IV93.  

92 Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych 
przez fundusze zagraniczne w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2011  r., Warszawa 2012, Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego.

93 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania  
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) – dyrektywa UCITS IV.
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Termin wprowadzenia przepisów tej dyrektywy oraz dyrektyw wykonawczych94 do krajowego 
porządku prawnego upłynął 30 czerwca 2011  r., jednak prace nad ich wdrożeniem nie zostały 
zakończone w 2011 r. Dyrektywa UCITS IV ma również akty wykonawcze w postaci rozporządzeń 
Komisji Europejskiej95, których przepisy bezpośrednio obowiązują w państwach członkowskich 
UE. W związku z tym od lipca 2011  r. TFI reprezentujące krajowe fundusze inwestycyjne mogły 
m.in. przygotowywać tzw. kluczowe informacje dla inwestorów i przedstawiać je osobom 
zainteresowanym nabyciem jednostek uczestnictwa, zamiast skrótu prospektu informacyjnego.

Fundusze inwestycyjne mogą zbywać i odkupywać jednostki uczestnictwa bezpośrednio 
lub za pośrednictwem zarządzającego nimi TFI, podmiotu prowadzącego działalność maklerską, 
banku krajowego, krajowego oddziału instytucji kredytowej lub innego podmiotu z siedzibą lub 
miejscem zamieszkania na terytorium Polski, który otrzymał zezwolenie KNF na wykonywanie takiej 
działalności. W 2011 r. KNF udzieliła ośmiu zezwoleń i cofnęła jedno na pośrednictwo w zbywaniu 
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych. Na koniec grudnia zezwolenie KNF na dystrybucję jednostek uczestnictwa na 
polskim rynku finansowym miało 75 podmiotów. 

Struktura rynku

W 2011  r. nastąpiły istotne zmiany w strukturze sektora funduszy inwestycyjnych.  
W poprzednich latach największą część rynku pod względem zgromadzonych aktywów stanowiły 
fundusze akcji krajowych, tymczasem na koniec 2011 r. główną pozycję w jego strukturze zajęły 
fundusze niesklasyfikowane (wykres 4.5.5). 

Wykres 4.5.6. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według ich typów w latach 
2008−2011 (% aktywów netto)
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Źródło: Analizy Online.

Do wzrostu znaczenia funduszy niesklasyfikowanych przyczynił się przede wszystkim 
fundusze aktywów niepublicznych. Aktywa tych podmiotów stanowiły na koniec 2011 r. niemal 1/5 

94 Dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010  r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania 
ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółą zarządzającą (Dz. Urz. UE L176 z 2010  r., s. 42) oraz 
Dyrektywa Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010  r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych  
i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L176 z 2010 r., s. 28).

95 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010  r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić 
w przypadku dostarczenia kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym 
niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. UE L176 z 2010 r., s. 1) oraz Rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/
WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, 
wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur 
dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami (Dz. Urz. UE L176 
z 2010 r., s. 16).
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aktywów całego sektora funduszy inwestycyjnych. Wzrost środków zgromadzonych w funduszach 
aktywów niepublicznych wynikał zarówno z dużego zainteresowania inwestorów tytułami 
uczestnictwa tych podmiotów, jak i z osiąganych przez nie wyników inwestycyjnych. Zdecydowana 
większość środków wpłaconych w 2011 r. do funduszy aktywów niepublicznych została skierowana 
do podmiotów przeznaczonych  dla konkretnych inwestorów.

Pod względem wartości zgromadzonych środków drugą grupą były fundusze pieniężne  
(tabela 4.5.4). W porównaniu ze stanem na koniec 2009  r. ich aktywa zwiększyły się ponad- 
dwukrotnie. Inwestorzy kojarzą fundusze pieniężne z lokowaniem w bezpieczne instrumenty  
finansowe. W 2011 r. ich aktywa wzrosły głównie   za sprawą dużego napływu środków.

Tabela 4.5.4. Aktywa netto podstawowych typów funduszy inwestycyjnych w latach 
2008−2011 (w mld zł)

Typy funduszy 2008 2009 2010 2011
Zmiana 

2010/2011
 (w %)

Akcji krajowych 14,4 22,2 26,2 17,3 -33,8

Krajowych papierów dłużnych 10,1 11,1 14,0 17,2 22,8

Pieniężne 7,5 8,7 15,4 18,5 20,2

Stabilnego wzrostu 11,5 12,4 14,2 10,5 -26,3

Zrównoważone 16,8 19,5 19,5 13,7 -30,0

Akcji zagranicznych 3,3 5,2 5,9 4,0 -32,3

Zagranicznych papierów dłużnych 1,2 1,6 2,7 2,6 -2,9

Pozostałe 11,2 15,1 22,1 31,1 40,5

Razem 76,0 95,7 120,1 114,9 -4,3

Uwagi:
1. Ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich wersjach opracowania. 
2. Fundusze zrównoważone obejmują również fundusze ochrony kapitału oraz aktywnej alokacji. 

Źródło: Analizy Online.

Zmniejszenie wartości aktywów funduszy akcji krajowych wynikało przede wszystkim  
z pogorszenia koniunktury na GPW. Straty uczestników tych funduszy poniesione w konsekwencji 
spadków cen akcji w II połowie roku oraz rosnąca niepewność inwestorów co do sytuacji na 
światowych rynkach finansowych przyczyniły się z kolei do znacznej przewagi wartości umorzeń 
tytułów uczestnictwa nad nowymi wpłatami, co dodatkowo wpłynęło na spadek zgromadzonych 
w nich środków. Podobnie było w przypadku funduszy zrównoważonych oraz stabilnego wzrostu.

Tabela 4.5.5. Aktywa netto poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w latach 
2008−2011 (w mld zł)

  2008 2009 2010 2011

Fundusze inwestycyjne otwarte 47,8 59,2 69,4 54,3

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 14,3 19,3 27,4 28,8

Fundusze inwestycyjne zamknięte 13,8 17,3 23,2 31,8

Razem 76,0 95,7 120,1 114,9

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich wersjach opracowania.

Źródło: Analizy Online.

Pomimo spadku aktywów fundusze inwestycyjne otwarte zgromadziły najwięcej środków 
(tabela 4.5.5). miały również najwięcej uczestników, jednak traciły na znaczeniu pod względem 
liczebności. W 2011  r. najbardziej wzrosły aktywa funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Około 
70% ich wartości stanowiły środki zgromadzone w funduszach aktywów niepublicznych.



126

4

Instytucje finansowe

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

Struktura portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych i ich wpływ na rynki 
finansowe

W 2011  r. nastąpiły istotne zmiany w strukturze portfela inwestycyjnego funduszy 
inwestycyjnych. W 2009 i 2010 r. główną kategorią lokat funduszy były akcje, z kolei na koniec 2011 r. 
największą część ich portfela inwestycyjnego stanowiły dłużne papiery wartościowe (wykres 4.5.7). 

Wartość portfela akcyjnego funduszy inwestycyjnych96 zmniejszyła się o ponad 1/3 i na koniec 
2011 r. wyniosła 23,3 mld zł. Spowodowały to znaczne spadki cen akcji na rynku regulowanym. 
W 2011 r. indeks WIG spadł o 20,8%, a indeks WIG20 o 21,9%. Do zmniejszenia wartości portfela 
akcyjnego przyczynił się również duży odpływ środków z funduszy akcyjnych, zrównoważonych 
oraz stabilnego wzrostu. Aby umorzyć tytuły uczestnictwa tych funduszy, zarządzający musieli 
sprzedawać posiadane aktywa. W wyniku spadku wartości portfela akcyjnego zmniejszył się udział 
funduszy inwestycyjnych we free float oraz w kapitalizacji GPW (tabela 4.5.6). 

Wykres 4.5.7. Struktura aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych w latach 2010−2011

Akcje Dłużne papiery wartościowe Tytuły uczestnictwa
Depozyty Pozostałe

39,8%

44,7%

6,7%
2,2%

6,6%

45,4%

41,6%

6,7%
1,6%4,8%

A. 2010 r. B. 2011 r.

Źródło: GUS.

Wartość krajowych skarbowych papierów dłużnych posiadanych przez fundusze inwestycyjne 
na koniec 2011 r. wyniosła 31,2 mld zł. Ponad 1/4 tego portfela stanowiły pięcioletnie obligacje  
o stałym oprocentowaniu. Istotny wzrost zaangażowania funduszy inwestycyjnych w te instrumenty 
był związany z ich wysoką podażą na rynku pierwotnym. Duży udział w strukturze portfela obligacji 
skarbowych miały również 10-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu oraz dwuletnie obligacje 
zerokuponowe. Na koniec 2011  r. bony skarbowe w posiadaniu funduszy inwestycyjnych miały 
wartość 0,9 mld zł. 

Tabela 4.5.6. Zaangażowanie krajowych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku 
finansowym w latach 2008−2011 (w %)

2008 2009 2010 2011

Udział w rynku bonów skarbowych 4,3 5,6 8,9 7,8

Udział w rynku obligacji skarbowych 6,7 6,6 6,4 6,4

Udział we free float GPW 18,8 18,5 15,3 12,1

Udział w kapitalizacji GPW 7,5 7,3 6,7 5,1

Uwagi:
1. Ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich wersjach opracowania. 
2. Kapitalizacja oraz free float obejmują akcje i PDA spółek krajowych notowane na Głównym Rynku GPW i na rynku NewConnect.
3. Free float (akcje w wolnym obrocie) są to akcje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pomniejszone o: akcje będące  

w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy (łącznie z powiązanymi akcjonariuszami) ma więcej niż 5% tych akcji, akcje posiadane przez 
Skarb Państwa oraz akcje własne spółki przeznaczone do umorzenia. Za akcje w wolnym obrocie, niezależnie od ich udziału w akcjach 
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, uznaje się: akcje posiadane przez fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz instytucje 
finansowe zarządzające aktywami, a także akcje objęte programami emisji kwitów depozytowych.

Źródło: obliczono na podstawie danych mF, GPW, Analiz Online.

96 Kategoria ta obejmuje akcje spółek krajowych notowane na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect (bez 
praw do akcji notowanych na tych rynkach), a także akcje narodowych funduszy inwestycyjnych.



4

Instytucje finansowe

ROZWÓJ SySTEmU FINANSOWEGO W POLSCE W 2011 R. 127

Lokaty w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych miały niespełna 7-procentowy 
udział w strukturze aktywów. Podobnie jak w poprzednich latach w tej kategorii dominowały 
inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Zaangażowanie funduszy 
inwestycyjnych w tego rodzaju instrumenty może wynikać z dążenia do wzbogacenia oferty  
i lokowania środków na rynkach, w których analizie zarządzający krajowymi podmiotami mają 
niewielkie doświadczenie. 

W grudniu 2011  r. KNF zwróciła uwagę na ryzyko związane z lokowaniem środków 
funduszy inwestycyjnych w tytuły uczestnictwa innych podmiotów. Wpłynęło na to dwukrotne 
zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa krajowych subfunduszy oraz funduszy 
inwestycyjnych w 2011  r. Oba przypadki były spowodowane brakiem możliwości wiarygodnej 
wyceny aktywów tych podmiotów, w związku z zawieszeniem zbywania i odkupywania tytułów 
uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, stanowiących istotny składnik portfela 
inwestycyjnego krajowych podmiotów. Przyczyną pierwszego z nich było zawieszenie notowań na 
egipskiej giełdzie papierów wartościowych, na której fundusz zagraniczny ulokował znaczną część 
swoich środków. Drugi przypadek wiązał się z ogłoszeniem upadłości przez instytucję finansową  
ze Stanów Zjednoczonych, pośredniczącą w zawieraniu transakcji przez fundusz zagraniczny97. 

Wyniki inwestycyjne i poziom podejmowanego ryzyka

W 2011 r. stopy zwrotu wszystkich typów funduszy inwestycyjnych były niższe niż w 2010 r. 
W ujęciu realnym jedynie fundusze krajowych i zagranicznych papierów dłużnych wypracowały 
dodatnie stopy zwrotu (tabela 4.5.7). Najsłabsze wyniki uzyskały fundusze akcji krajowych. Średnia 
stopa zwrotu dla tej grupy funduszy inwestycyjnych była w 2011  r. niższa niż stopa zwrotu  
z portfela odwzorowującego indeks WIG. Wśród funduszy inwestujących głównie na krajowym 
rynku akcji benchmark w postaci indeksu WIG pokonał jedynie co czwarty podmiot. Podobnie jak 
w przypadku wspomnianych funduszy akcyjnych pogorszenie wyników inwestycyjnych funduszy 
zrównoważonych i stabilnego wzrostu wiązało się ze spadkami cen akcji notowanych na GPW.

Tabela 4.5.7. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w latach 2008−2011 (w %)

Typy funduszy 2008 2009 2010 2011

Akcji krajowych -52,5 40,5 18,9 -23,8

Krajowych papierów dłużnych 10,0 7,0 6,4 5,2

Pieniężne 4,1 5,7 4,9 4,3

Stabilnego wzrostu -16,9 15,3 9,3 -6,6

Zrównoważone -12,4 11,0 7,3 -8,3

Akcji zagranicznych -45,5 46,7 13,8 -17,5

Zagranicznych papierów dłużnych 1,8 20,9 7,2 6,8

Średnia ważona dla wszystkich typów funduszy inwestycyjnych -18,1 21,1 10,6 -5,7

Średnioroczna inflacja CPI 4,2 3,5 2,6 4,3

Uwagi:
1. Ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich wersjach opracowania. 
2. 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.

Wyniki wypracowane w 2011  r. przez fundusze pieniężne nie przekraczały wskaźnika 
inflacji CPI. Stopy zwrotu tych podmiotów nie przewyższyły również oprocentowania depozytów 
bankowych. Średnie oprocentowanie nowych lokat bankowych o pierwotnych terminach od sześciu 
miesięcy do jednego roku włącznie w poszczególnych miesiącach 2011 r. nie przekraczało 4,5%  
dla gospodarstw domowych i 5,4% dla przedsiębiorstw.

97 Ogłoszenia o zawieszeniu zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa niektórych funduszy inwestycyjnych  
i części subfunduszy wydzielonych w ramach specjalistycznego funduszu otwartego dostępne na stronie internetowej 
http://www.superfund.pl.



128

4

Instytucje finansowe

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

Rozkład rocznych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych wskazuje, że w 2011 r. zdecydowanie 
więcej podmiotów miało ujemne wyniki inwestycyjne (wykres  4.5.8). Koncentracja stóp zwrotu 
była znacznie niższa niż w 2010  r., wzrosła natomiast ich zmienność wyrażona odchyleniem 
standardowym. 

Wykres 4.5.8. Rozkład rocznych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w 2010 i 2011 r.
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Uwaga: funkcja gęstości estymowana metodą nieparametryczną. Na osi odciętych prezentowane są roczne stopy zwrotu funduszy 
inwestycyjnych (w %), a na osi rzędnych – wartość funkcji gęstości. 

Źródło: obliczono na podstawie danych Analiz Online.

W zależności od prowadzonej polityki lokacyjnej fundusze inwestycyjne charakteryzują się 
odmiennym poziomem ryzyka i związanym z tym potencjałem osiągania wysokich stóp zwrotu.  
W 2011 r. zwiększyła się rozpiętość pomiędzy wynikami inwestycyjnymi wybranych typów funduszy 
(wykres 4.5.9). Wzrost zmienności stóp zwrotu funduszy akcji, zrównoważonych oraz stabilnego 
wzrostu wynikał ze znacznych wahań cen akcji znajdujących się w ich portfelach. Fundusze  
o największym poziomie ryzyka miały w 2011  r. najsłabsze wyniki inwestycyjne. W przypadku 
funduszy krajowych papierów dłużnych oraz funduszy pieniężnych niższe niż w 2010  r. ryzyko 
inwestycyjne wiązało się z wypracowaniem niższych stóp zwrotu.

Wykres 4.5.9. Relacja stopy zwrotu do ryzyka w funduszach inwestycyjnych w 2010 i 2011 r.
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Uwagi:
1. Skróty na wykresie oznaczają: 
 AK – fundusze akcyjne inwestujące głównie w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG, 
 PD – fundusze skarbowych i nieskarbowych papierów dłużnych, 
 PI – fundusze pieniężne, 
 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, a ryzyko jako odchylenie standardowe stóp zwrotu dla danego typu funduszu.

Źródło: obliczono na podstawie danych Analiz Online.
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W 2011  r. indeks Sharpe’a, odzwierciedlający efektywność zarządzania portfelem 
inwestycyjnym, obniżył się w przypadku wszystkich analizowanych typów funduszy (wykres 4.5.10). 
Relacja premii za ryzyko do odchylenia standardowego dziennych stóp zwrotu pozostała dodatnia 
jedynie w przypadku funduszy krajowych papierów dłużnych. Przeciętne stopy zwrotu pozostałych 
typów funduszy były niższe od rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, przez co 
wartość indeksu Sharpe’a była ujemna.

Wykres 4.5.10. Indeks Sharpe’a wybranych typów funduszy inwestycyjnych w 2010 i w 2011 r.

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

AK PD SW ZR PI

2010 2011

Uwaga: oznaczenia skrótów jak na wykresie 4.5.9.

Źródło: obliczono na podstawie danych ministerstwa Finansów i Analiz Online.

4.5.2. Otwarte fundusze emerytalne

Wielkość sektora

Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych nieznacznie wzrosły (o 1,6%), z 221,3 mld zł 
na koniec 2010 r. do 224,7 mld zł na koniec 2011 r. (wykres 4.5.11). Aktywa OFE systematycznie 
zwiększały się w okresie luty – czerwiec 2011 r. Na koniec czerwca 2011 r. wyniosły 236,8 mld zł  
i była to ich najwyższa wartość w historii funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego 
w Polsce. W kolejnych miesiącach aktywa netto funduszy emerytalnych zmniejszały się na skutek 
spadków cen akcji notowanych na GPW, związanych z nasileniem się kryzysu zadłużeniowego  
w niektórych państwach strefy euro i zaburzeniami na światowych rynkach finansowych.

Wykres 4.5.11. Wielkość oraz miesięczne tempo zmian aktywów netto funduszy emerytalnych 
w latach 2008−2011
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Źródło: UKNF.
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Na wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych w 2011  r. istotny wpływ 
miały wyniki finansowe uzyskane z działalności inwestycyjnej oraz składki przekazane do OFE.  
Od maja 2011 r. weszły w życie istotne zmiany w polskim systemie emerytalnym, polegające m.in. 
na obniżeniu składki przekazywanej do OFE z 7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 
emerytalne do 2,3% (ramka 4.5.2). Na skutek tego w porównaniu z  2010  r. wartość środków 
przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych zmniejszyła się o ponad 30% (wykres 4.5.12). 

W 2011  r. wszystkie fundusze emerytalne miały ujemne wyniki inwestycyjne: łącznie  
-11 mld zł. PTE zarządzające tymi funduszami odnotowały natomiast zysk netto w  wysokości  
0,6 mld zł. PTE pobrały opłatę za zarządzanie w wysokości 0,98 mld zł. 

W 2011  r. kontynuowano wypłaty okresowych emerytur kapitałowych ze środków 
zgromadzonych w OFE. Świadczenia te były wypłacane za pośrednictwem ZUS łącznie z emeryturą 
przyznaną z niekapitałowej części systemu emerytalnego98. W analizowanym okresie wzrosła 
zarówno liczba osób uprawnionych do pobierania takiej emerytury, jak i łączna kwota świadczeń 
wypłaconych ze środków zgromadzonych w OFE (tabela 4.5.8).

Wykres 4.5.12. Dekompozycja przyrostu aktywów netto OFE w 2010 i 2011 r.
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Źródło: UKNF.

Tabela 4.5.8. Okresowe emerytury kapitałowe wypłacone w 2010 i 2011 r. ze środków 
zgromadzonych w OFE

2010 2011

Liczba uprawnionych 775 1 587

Kwota wypłat w roku (w tys. zł) 493,67 1 172,74

Źródło: UKNF.

Liczba otwartych funduszy emerytalnych nie zmieniła się i w 2011 r. nadal funkcjonowało 
14 podmiotów. Nie nastąpiły także zmiany w  strukturze właścicielskiej zarządzających nimi PTE.  
W porównaniu z 2010  r. aktywa wzrosły w ośmiu OFE, a spadły w  sześciu. Na koniec 2011  r. 
fundusz o największych aktywach zarządzał 53,3 mld zł, a  fundusz o najmniejszych aktywach  
– 2,0 mld zł. Rok wcześniej różnica między wartością aktywów największego i  najmniejszego 
funduszu była podobna.

Na koniec 2011  r. liczba członków OFE wyniosła 15,5 mln i była o 562,4 tys. wyższa niż 
na koniec 2010 r. W czterech funduszach emerytalnych spadła liczba uczestników. Zróżnicowanie 
liczby członków poszczególnych OFE nie zmieniło się istotnie w porównaniu z poprzednim rokiem. 
Największy fundusz zarządzał środkami prawie 3 mln osób, a najmniejszy jedynie 302 tys. osób.  
W 2011  r. liczba osób, które przystąpiły do OFE w  drodze losowania, była prawie dwukrotnie 
większa niż w 2010  r. W dwóch losowaniach przeprowadzonych przez ZUS członkostwo 
w otwartym funduszu emerytalnym uzyskało 321,1 tys. osób.

98 Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2008 r., nr 228, poz. 1507  
z późn. zm.).
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Ramka 4.5.2. Najważniejsze zmiany regulacji prawnych dotyczące funduszy emerytalnych 
w 2011 r.

W 2011 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące funkcjonowania sektora funduszy 
emerytalnych w Polsce. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć:

– obniżenie wysokości składki przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych,

– podwyższenie limitu inwestycji OFE w akcje,

– wprowadzenie zakazu akwizycji na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

– zniesienie opłaty za zmianę OFE,

– umożliwienie tworzenia przez PTE dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Obniżenie wysokości składki przekazywanej do OFE

Dnia 1 maja 2011  r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych 
z  funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych1. Na mocy tej ustawy obniżono 
wysokość składki przekazywanej do OFE z 7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 
emerytalne do:

– 2,3% – od maja 2011 r. do końca 2012 r.,

– 2,8% – w 2013 r.,

– 3,1% – w 2014 r.,

– 3,3% – w 2015 r. i 2016 r.,

– 3,5% – od 2017 r.

Pozostała część składki emerytalnej będzie ewidencjonowana na utworzonym dla 
każdego ubezpieczonego subkoncie w ZUS. Zgromadzone na nim środki będą waloryzowane 
każdego roku. Wskaźnikiem waloryzacji będzie nominalne tempo wzrostu PKB za ostatnich pięć 
lat poprzedzających termin waloryzacji2. Podobnie jak w przypadku środków zgromadzonych 
w  otwartym funduszu emerytalnym środki zaewidencjonowane na subkoncie w  ZUS 
będą mogły być dziedziczone oraz będą dzielone w sytuacji rozwodu lub unieważnienia 
małżeństwa3.

Podwyższenie limitu inwestycji OFE w akcje

Kolejną ważną zmianą było podwyższenie limitu inwestycji OFE w akcje z 40% do 90% 
aktywów funduszu4. Zgodnie z rozporządzeniem limit będzie podnoszony stopniowo do:

– 42,5% aktywów funduszu – od maja 2011 r. do końca 2011 r.,

– 45% aktywów funduszu – w 2012 r.,

– 47,5% aktywów funduszu – w 2013 r.,

– 50% aktywów funduszu – w 2014 r.

Od 2015 r. limit inwestycji w akcje będzie wzrastać o 2 pkt proc. w każdym kolejnym 
roku, do 90% wartości aktywów OFE w 2034 r. 

1 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. z 2011 r., nr 75, poz. 398).

2 Art. 40c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). 
3 Art. 40e ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
4 Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu 
emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (Dz.U. z 2011 r., nr 90, poz. 516).
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Limit ten obejmuje notowane na regulowanym rynku giełdowym akcje spółek, prawa 
poboru, prawa do akcji i  obligacje zamienne na akcje tych spółek oraz akcje narodowych 
funduszy inwestycyjnych. Celem podwyższenia limitu inwestycji w akcje było umożliwienie 
funduszom emerytalnym utrzymania ekspozycji na ryzyko zmian cen akcji na podobnym 
poziomie jak przed obniżeniem wysokości przekazywanej do nich składki.

Wprowadzenie zakazu stosowania akwizycji na rzecz OFE

Nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wprowadziła 
od 1  stycznia 2012  r. zakaz akwizycji na rzecz OFE. Działania mające na celu skłonienie 
kogokolwiek, aby przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego lub pozostawał członkiem 
tego funduszu, będą zabronione zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Uzyskanie 
członkostwa w OFE będzie mogło nastąpić wyłącznie na podstawie umowy zawartej w trybie 
korespondencyjnym5. 

Zniesienie akwizycji miało na celu wyeliminowanie nadużyć, do których dochodziło 
przy zawieraniu umowy z OFE za pośrednictwem podmiotów uprawnionych do wykonywania 
czynności akwizycyjnych. Wprowadzenie zakazu akwizycji spowoduje zmianę dotychczasowej 
struktury kosztów PTE. Koszty akwizycji miały wysoki udział w kosztach PTE związanych  
z zarządzaniem OFE (37,7% w 2010 r. oraz 37,3% w 2011 r.).  

Zniesienie opłaty za zmianę otwartego funduszu emerytalnego 

Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu 
ubezpieczeń społecznych od 1 maja 2011 r. zniesiono opłatę za zmianę otwartego funduszu 
emerytalnego. Od kwietnia 2004  r. opłata za zmianę OFE wynosiła 0 zł, 80 zł lub 160 zł 
w  zależności od czasu, który upłynął od dnia uzyskania członkostwa w danym funduszu 
emerytalnym do dnia dokonania wypłaty transferowej. 

Umożliwienie tworzenia przez PTE dobrowolnego funduszu emerytalnego 

Kolejną ważną zmianą we wspomnianej ustawie jest możliwość tworzenia przez 
PTE dobrowolnego funduszu emerytalnego, którego działalność polega na prowadzeniu 
indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia 
emerytalnego (IKZE). PTE może utworzyć i zarządzać tylko jednym dobrowolnym funduszem. 

5 Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której 
następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym ( Dz.U. z 2011 r., nr 284, poz. 1669).

Polskie otwarte fundusze emerytalne należą do największych w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej mających systemy emerytalne z  obowiązkową częścią kapitałową o  zdefiniowanej 
składce (wykres 4.5.13). W porównaniu z podobnymi instytucjami na świecie więcej członków mają 
jedynie fundusze meksykańskie, a pod względem zgromadzonych aktywów większe są fundusze 
w Chile i meksyku.
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Wykres 4.5.13. Rynek funduszy emerytalnych w wybranych krajach w 2011 r.

0

10

20

30

40

50

30

60

90

120

150
mlnmld USD

Aktywa netto – lewa oś

0

Liczba członków – prawa oś

Rumunia Bułgaria Peru Kolumbia Polska Meksyk Chile

Źródło: FIAP.

Koncentracja w sektorze OFE

Zmiany, które zaszły w ostatnich czterech latach w sektorze otwartych funduszy emerytalnych 
pod względem liczby podmiotów (jedno połączenie) oraz tempa gromadzenia i  pomnażania 
odprowadzanych do nich składek, nie wpłynęły istotnie na poziom koncentracji w tym segmencie 
krajowego rynku finansowego (tabela 4.5.9). Dalszy niewielki spadek wskaźników koncentracji CR3 
i HHI w 2011  r. był spowodowany większą dynamiką wzrostu aktywów w czterech funduszach  
o średniej wielkości niż w największych OFE.

Tabela 4.5.9. Wskaźniki koncentracji w rynku OFE w latach 2008−2011

  2008 2009 2010 2011

CR3 w (%) 63,74 63,36 61,88 60,12

HHI 0,1602 0,1579 0,1522 0,1460

Uwaga: wskaźnik HHI (Herfindahla-Hirschmana) dla aktywów netto jest równy sumie kwadratów udziałów poszczególnych funduszy  
w aktywach netto ogółem.

Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.

możliwość przenoszenia środków pomiędzy OFE powinna sprzyjać konkurencji w  sektorze 
funduszy emerytalnych. Dobre wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy mogą zachęcać 
członków OFE do transferowania środków do tych podmiotów. Analizy wskazują jednak,  
że decyzje o zmianie OFE dokonywane na podstawie historycznej stopy zwrotu najczęściej nie  
są optymalne z punktu widzenia długoterminowego wzrostu wartości środków zgromadzonych  
w poszczególnych funduszach emerytalnych (ramka 4.5.3). W maju 2011 r. wraz ze wspomnianymi 
zmianami w kapitałowej części systemu emerytalnego zniesiono opłatę za zmianę funduszu. Wydaje 
się, że wprowadzenie tego rozwiązania nie wpłynęło istotnie na liczbę transferów dokonanych 
przez członków OFE. W 2011 r.  transferu środków między funduszami dokonało 573,6 tys. osób  
603,5 tys. w  2010  r.). Po raz kolejny najwięcej nowych uczestników pozyskał AXA OFE (104,1 
tys. osób). W kolejnych latach można spodziewać się spadku liczby osób zmieniających fundusz 
emerytalny na skutek obowiązującego od początku 2012 r. zakazu prowadzenia działalności 
akwizycyjnej (ramka 4.5.2).

Ramka 4.5.3. Efektywność wyboru otwartych funduszy emerytalnych na podstawie 
historycznych stóp zwrotu

Wyniki inwestycyjne uzyskane w przeszłości przez otwarte fundusze emerytalne  
są jednym z kryteriów wyboru OFE przez uczestników kapitałowej części systemu emerytalnego. 
W poprzedniej edycji opracowania przeanalizowano efektywność decyzji o zmianie funduszu 
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emerytalnego podejmowanych na podstawie najwyższych trzyletnich lub rocznych stóp zwrotu 
osiągniętych przez OFE przed transferem zgromadzonych środków1. Z  analizy wynikało,  
że strategia polegająca na corocznym przenoszeniu środków zgromadzonych w OFE  
do funduszu, który w poprzednim roku miał najwyższe stopy zwrotu, przynosi gorsze wyniki 
niż średnie na rynku. 

Tabela I.  Roczne stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych, które w roku 
poprzednim odnotowały najniższe trzyletnie lub roczne stopy zwrotu

Scenariusz A Scenariusz B

Rok
OFE, który odnotował najniższą

trzyletnią stopę zwrotu
w poprzednim roku

Roczna stopa  
zwrotu (w %)

OFE, który odnotował najniższą
roczną stopę zwrotu  
w poprzednim roku

Roczna stopa  
zwrotu (w %)

2002 Bankowy 17,36 Skarbiec Emerytura 11,49

2003 Kredyt Bank 9,72 Pekao 10,40

2004 Pekao 16,72 Kredyt Bank 13,94

2005 Kredyt Bank 14,10 Allianz 11,22

2006 Allianz 16,06 Allianz 16,06

2007 Allianz 6,61 Bankowy 3,54

2008 Bankowy -13,66 Polsat -17,88

2009 Bankowy 14,75 Polsat 20,70

2010 WARTA 11,05 Noreda 11,54

2011 Polsat -7,16 Generali -3,99

Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.

Tabela II.  Średnia wartość jednostki rozrachunkowej i wartości hipotetycznych  
jednostek (w zł)

Rok
Średnia ważona  

wartość jednostki
Hipotetyczna wartość  

jednostki – scenariusz A
Hipotetyczna wartość 

jednostki – scenariusz B

1999 11,51 11,51 11,51

2000 13,01 13,01 13,01

2001 13,75 13,75 13,75

2002 15,85 16,14 15,33

2003 17,58 17,70 16,92

2004 20,08 20,66 19,28

2005 23,09 23,58 21,45

2006 26,88 27,36 24,89

2007 28,55 29,17 25,77

2008 24,51 25,19 21,16

2009 27,88 28,90 25,54

2010 31,01 32,10 28,49

2011 29,56 29,08 27,35

Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.

1 Szerzej na ten temat w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., Warszawa 2012, NBP, s. 132.
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Wspomniane badanie poszerzono, przyjmując założenie, że uczestnik OFE co roku 
zmienia fundusz na taki, który w  poprzednim okresie odnotował najniższą stopę zwrotu2.  
W związku z tym wybrano fundusze, które w okresie od 2001 do końca 2011  r. miały 
najniższe trzyletnie średnie stopy zwrotu (scenariusz A) oraz najniższe roczne stopy 
zwrotu (scenariusz  B)3. Następnie przyporządkowano im stopy wzrostu wartości jednostki 
rozrachunkowej osiągnięte w następnym roku kalendarzowym (tabela I). Założono, że 
w latach 1999-2001 uczestnik OFE nie dokonywał transferów zgromadzonych środków, 
a  stopa wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej była równa średniej ważonej stopie 
zwrotu na rynku OFE. W obu scenariuszach obliczono, jaka byłaby w poszczególnych latach 
wartość jednostki rozrachunkowej uczestnika systemu co roku zmieniającego fundusz na 
taki, który w  poprzednim okresie miał najgorsze wyniki. Wartości hipotetycznych jednostek 
rozrachunkowych obliczono metodą rekurencyjną, jako wartość jednostki w roku poprzednim 
powiększoną o kwotę wynikającą ze wzrostu wartości jednostki tego funduszu, który 
w poprzednim roku odnotował najniższą stopę zwrotu.

Gdyby uczestnik OFE podejmował decyzję o zmianie funduszu, kierując się kryterium 
najniższej rocznej stopy zwrotu (scenariusz B), wartość jego jednostki rozrachunkowej byłaby 
niższa od średniej ważonej wartości jednostki na rynku OFE w każdym roku analizowanego 
okresu. Z kolei gdyby kryterium wyboru nowego funduszu była najniższa trzyletnia stopa 
zwrotu (scenariusz A), hipotetyczna wartość jednostki byłaby wyższa od średniej w każdym 
roku (tabela II). 

Wykres I.  Średnia i najniższa wartość jednostki rozrachunkowej oraz wartości 
hipotetycznych jednostek rozrachunkowych OFE w latach 1999–2011
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Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.

2 Dla uproszczenia analizy przyjęto założenie, że uczestnicy OFE nie ponoszą opłat za zmianę funduszu.
maksymalna opłata za zmianę OFE w latach 1999-2011 wynosiła:
a) od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2004 r. – 5−40% najniższego wynagrodzenia za pracę, w zależności od czasu, który upłynął 

od dnia wpłaty pierwszej składki lub wypłaty transferowej z innego funduszu do dnia wypłaty transferowej,
b) od 1 kwietnia 2004 r. do 30 kwietnia 2011 r. − 0 zł, 80 zł lub 160 zł − w zależności od czasu, który upłynął od dnia uzyskania 

członkostwa w danym OFE do dnia wypłaty transferowej,
c) od 1 maja 2011 r. − brak opłaty za zmianę OFE.

3  Do 2003 r. w analizie uwzględniano dwuletnią stopę zwrotu. W 2004 r. zmieniła się metodyka ustalania ustawowych stóp zwrotu 
OFE. Do marca 2004 r. stopy były wyznaczane kwartalnie za okres 24 miesięcy. Od września 2004 r. stopy ustalane są za okres 
36 miesięcy i ogłaszane na koniec marca oraz września.  Założono, że uczestnik systemu zmienia OFE na podstawie najbardziej 
aktualnych informacji, tj. dla dwuletnich stóp zwrotu uwzględnia dane na koniec grudnia danego roku (w latach 2002−2003), a dla 
trzyletnich – dane na koniec września danego roku (w latach 2004−2011). W przypadku rocznych stóp zwrotu bierze pod uwagę 
dane na koniec grudnia każdego roku.
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Wykres II. Średnia wartość jednostki rozrachunkowej oraz wartości hipotetycznych 
jednostek rozrachunkowych OFE w latach 1999–2011
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Uwaga: scenariusz C zakłada zmianę OFE na taki, który w poprzednim roku osiągnął najwyższą trzyletnią stopę zwrotu, a scenariusz   
D – zmianę na fundusz emerytalny, który w poprzednim roku odnotował najwyższą roczną stopę zwrotu.

Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.

Zbyt krótki horyzont przeprowadzonej analizy uniemożliwia zauważenie  
długookresowych tendencji w zarządzaniu funduszami o najniższych stopach zwrotu. Wydaje 
się jednak, że różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi w obu scenariuszach są związane  
z uwzględnieniem w scenariuszu A jednorazowej, bardzo wysokiej stopy zwrotu osiągniętej  
przez OFE Bankowy w 2002 r. Gdyby do obliczenia wartości hipotetycznej jednostki w 2002 r.  
przyjąć stopę zwrotu równą średniej ważonej stopie zwrotu w tym roku, wyniki dla scenariusza 
A byłyby niższe od średniej ważonej wartości jednostki przez większość analizowanego okresu. 

minimalizowaniu ryzyka wystąpienia niedoboru dodatkowo sprzyjało dopasowywanie 
struktury portfela inwestycyjnego do średniej ważonej struktury portfela wszystkich OFE. 
Fundusze, których portfele miały strukturę istotnie różniącą się od średniego ważonego 
portfela inwestycyjnego, osiągały albo bardzo wysokie stopy zwrotu, albo bardzo niskie  
w porównaniu z  pozostałymi podmiotami sektora, w zależności od kształtowania się cen 
krajowych instrumentów. Przeprowadzone symulacje prowadzą do wniosku, że historyczne 
stopy zwrotu nie są prognozą przyszłych stóp zwrotu, a zatem traktowanie ich jako kryterium 
wyboru OFE jest błędne.

Struktura portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych i ich wpływ 
na rynki finansowe

W 2011  r. na strukturę portfela inwestycyjnego OFE miały wpływ obowiązujące limity 
inwestycyjne oraz zmiany cen papierów wartościowych, w tym głównie spadki cen akcji 
notowanych na GPW w II połowie roku. Największą klasę aktywów OFE stanowiły krajowe 
skarbowe papiery wartościowe (wykres 4.5.14). Wartość tych instrumentów w posiadaniu OFE 
zwiększyła się z 115,9 mld zł na koniec 2010 r. do 119,7 mld zł na koniec 2011 r, a ich udział w 
aktywach funduszy nieznacznie wzrósł. W zarządzanym przez OFE portfelu krajowych skarbowych 
papierów wartościowych przeważały obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, które stanowiły 
68,8% jego wartości. W porównaniu z 2010 r. udział tych instrumentów wzrósł o 2,5 pkt proc., 
przy jednoczesnym spadku udziału obligacji zerokuponowych (z 17,6% na koniec 2010 r. do 14,5% 
na koniec 2011 r.). Bony skarbowe stanowiły 0,4% portfela inwestycyjnego funduszy i zmiana ich 
wyceny nie miała dużego znaczenia dla osiąganych wyników inwestycyjnych.
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Wartość portfela akcyjnego99 otwartych funduszy emerytalnych zmniejszyła się o  9,5  mld 
zł, z  74,7 mld zł na koniec 2010  r. do 65,2 mld zł na koniec 2011  r. Było to spowodowane 
spadkami cen akcji notowanych na GPW (stopa zwrotu z indeksu WIG w 2011 r. wyniosła -20,8%).  
W analizowanym okresie OFE dokonały zakupu netto instrumentów udziałowych notowanych 
na rynkach organizowanych przez GPW za 10,0 mld zł. Otwarte fundusze emerytalne kupowały 
akcje nawet w okresach bessy i  tym samym działały stabilizująco na krajowy rynek kapitałowy, 
ograniczając spadki indeksów giełdowych. Przyczyniło się to do wzrostu udziału tych instytucji 
finansowych we free float GPW oraz w jej kapitalizacji (tabela 4.5.10).

Wykres 4.5.14. Struktura portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 
w latach 2008–2011
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Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich wersjach opracowania.

Źródło: UKNF.

Największą część portfela akcyjnego otwartych funduszy emerytalnych stanowiły akcje spółek 
o największej kapitalizacji, charakteryzujące się dużą płynnością. Udział akcji spółek wchodzących 
w skład indeksu WIG20 w portfelu akcyjnym OFE nie zmienił się istotnie i na koniec 2011 r. 
wyniósł 62%. Fundusze emerytalne miały największe udziały w akcjonariacie następujących spółek: 
Elektrobudowa (77,3%), Grupa Kęty (75,6%) oraz Lubelski Węgiel Bogdanka (59,5%). Sektorem, 
który dominował w portfelu akcyjnym OFE, były banki (25% wartości tego portfela).

Tabela 4.5.10. Zaangażowanie funduszy emerytalnych na polskim rynku finansowym w latach 
2008−2011 (w %)

  2008 2009 2010 2011

Udział w rynku bonów skarbowych 2,0 1,1 6,2 8,4

Udział w rynku obligacji skarbowych 27,3 26,8 24,4 24,3

Udział we free float GPW 26,0 30,1 31,1 33,7

Udział w kapitalizacji GPW 10,4 11,8 13,6 14,3

Uwagi: 
1. Ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich wersjach opracowania.
2. Kapitalizacja oraz free float obejmują akcje i PDA spółek krajowych notowane na Głównym Rynku GPW i na rynku NewConnect.
3. Free float (akcje w wolnym obrocie) są to akcje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pomniejszone o: akcje w posiadaniu 

akcjonariuszy, z których każdy (łącznie z powiązanymi akcjonariuszami) ma więcej niż 5% tych akcji, akcje należące do Skarbu Państwa 
oraz akcje własne spółki przeznaczone do umorzenia. Za akcje w wolnym obrocie, niezależnie od ich udziału w akcjach zarejestrowanych 
w  Krajowym Rejestrze Sądowym, uznaje się akcje należące do funduszy inwestycyjnych i  emerytalnych oraz instytucji finansowych 
zarządzających aktywami, a także akcje objęte programami emisji kwitów depozytowych.

Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF, mF, GPW.

99 Akcje i PDA spółek krajowych notowane na Głównym Rynku GPW, akcje i PDA notowane na rynku NewConnect oraz 
akcje narodowych funduszy inwestycyjnych.
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Wspomniany wzrost limitu inwestycji w akcje z 40% do 42,5% aktywów nie wpłynął 
istotnie na politykę inwestycyjną otwartych funduszy emerytalnych. Na koniec 2011 r. udział akcji 
w  portfelach inwestycyjnych poszczególnych OFE zawierał się w przedziale 28,4−37,1% przy 
średniej dla rynku wynoszącej 30,8%. Rozpiętość między zaangażowaniem w akcje poszczególnych 
funduszy emerytalnych zwiększyła się w porównaniu z 2010 r. 

W latach 2010−2011 otwarte fundusze emerytalne częściej realizowały przysługujące  
im uprawnienia właścicielskie z tytułu posiadanych akcji. Przedstawiciele PTE reprezentujących  
OFE bardziej aktywnie niż w poprzednich latach uczestniczyli w  walnych zgromadzeniach 
akcjonariuszy.

Poza krajowymi skarbowymi papierami wartościowymi i akcjami spółek notowanych  
na rynkach zorganizowanych fundusze emerytalne lokowały zgromadzone środki również 
w  depozyty w  bankach krajowych i bankowe papiery wartościowe (łącznie 5,6% portfela 
inwestycyjnego) oraz w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw (około 1,4%). W 2011 r. OFE 
zwiększyły zaangażowanie w obligacje wyemitowane przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu 
Drogowego (z 9,4 mld zł na koniec 2010 r. do 13,7 mld zł na koniec 2011 r.). Obligacje te były 
popularne wśród funduszy ze względu na ich wyższe oprocentowanie niż obligacji skarbowych  
i zbliżone ryzyko inwestycyjne (z lokowaniem środków w obligacje infrastrukturalne wiąże się nieco 
wyższe niż w przypadku obligacji skarbowych ryzyko płynności).

Duration portfela papierów dłużnych OFE zostało skrócone z 3,55 roku na koniec 2010 r. 
do 2,96 roku na koniec 2011  r. Wzrosło bowiem zaangażowanie funduszy w  instrumenty 
o terminie zapadalności poniżej jednego roku (na koniec 2011 r. stanowiły one 12,2% portfela tych 
instrumentów, podczas gdy na koniec 2010 r. – 10,9%). Wiązało się to m.in. ze wzrostem inwestycji 
w obligacje bankowe o terminie zapadalności poniżej jednego roku, których wartość na koniec 
2011 r. wyniosła około 1 mld zł. Zwiększeniu udziału tych papierów w portfelach inwestycyjnych 
OFE towarzyszył spadek lokat w papiery dłużne o  okresie wykupu powyżej pięciu lat (z 43,6%  
na koniec 2010 r. do 40,8% na koniec 2011 r.).

Udział inwestycji zagranicznych w portfelu inwestycyjnym OFE pozostał niewielki (0,5% przy 
ustawowym limicie 5%). W kolejnych latach można się spodziewać zwiększenia limitu tej kategorii 
lokat. W grudniu 2011  r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie 
inwestycji otwartych funduszy emerytalnych dokonywanych poza granicami kraju100. Trybunał 
orzekł, że Polska stosuje ograniczenia regulacyjne wobec inwestycji OFE w  innych państwach 
członkowskich i tym samym narusza traktatową zasadę swobody przepływu kapitału101. Zdaniem 
Trybunału Polska ogranicza zagraniczne inwestycje OFE przez:

−  stosowanie limitu wobec tej kategorii lokat w wysokości 5% aktywów funduszu,

−  nieuwzględnianie lokat w tytuły uczestnictwa emitowane przez zagraniczne instytucje wspólnego 
inwestowania przy ustalaniu wartości aktywów netto OFE, od których naliczana jest opłata  
za zarządzanie pobierana przez PTE,

−  brak możliwości pokrywania przez OFE z ich aktywów kosztów transakcyjnych inwestycji  
na rynkach zagranicznych powyżej wysokości przekraczającej te koszty na rynku polskim.

W tej sytuacji konieczne jest dostosowanie przepisów krajowych dotyczących zagranicznych 
inwestycji OFE do traktatowej zasady swobody przepływu kapitału. Trybunał uznał, że wykonanie 
wyroku musi rozpocząć się natychmiast i  powinno być zakończone w  możliwie najkrótszym 
terminie.

100 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 21 grudnia 2011 r. – Komisja Europejska 
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawa C-271/09). Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – 
Swobodny przepływ kapitału – Zakres stosowania – Otwarte fundusze emerytalne –  Ograniczenie lokowania kapitału 
poza granicami kraju – Proporcjonalność. Dostępny na stronie internetowej http://curia.europa.eu/.

101 Zgodnie z art. 63 pkt 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2, z późn. zm.) 
zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie kapitału między państwami członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi.
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Wyniki inwestycyjne OFE a poziom podejmowanego ryzyka

Obserwowane od sierpnia spadki cen akcji na GPW przyczyniły się do istotnego zmniejszenia 
stóp zwrotu otwartych funduszy emerytalnych w 2011 r. (tabela 4.5.11). Po raz drugi w historii 
funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce OFE miały ujemną średnią 
ważoną stopę zwrotu w okresach rocznych. Wspomniane spadki cen akcji na GPW przyczyniły 
się do pogorszenia w 2011 r. relacji stóp zwrotu funduszy emerytalnych do ponoszonego ryzyka 
(wykres 4.5.16).

Tabela 4.5.11. Stopy zwrotu uzyskane przez otwarte fundusze emerytalne w latach 
2008−2011 (w %)

2008 2009 2010 2011

Średnia roczna ważona stopa zwrotu -14,3 13,7 11,2 -4,7

Najlepszy OFE w danym roku -11,9 20,7 11,9 -3,3

Najgorszy OFE w danym roku -17,9 12,5 9,3 -7,2

Średnioroczna inflacja CPI 4,2 3,5 2,6 4,3

Źródło: UKNF, GUS.

W 2011  r. dwukrotnie wyznaczono średnią ważoną stopę zwrotu (SWSZ) i minimalną 
wymaganą stopę zwrotu (mWSZ)102. W okresie marzec 2008 – marzec 2011  r. SWSZ wyniosła 
15,2%, a mWSZ – 7,6%. W okresie wrzesień 2008  – wrzesień 2011  r. obie stopy były niższe  
i wyniosły, odpowiednio, 14,7% oraz 7,4%. Wszystkie fundusze emerytalne osiągnęły  
36-miesięczne stopy zwrotu wyższe niż minimalna wymagana stopa zwrotu, więc w żadnym 
funduszu nie wystąpił niedobór. W okresie marzec 2008 – marzec 2011 r. różnica między najwyższą 
a najniższą stopą zwrotu OFE wyniosła 3,8 pkt proc., a w okresie wrzesień 2008 – wrzesień 2011 r. 
3,3 pkt proc. Było to najniższe dotąd zróżnicowanie trzyletnich stóp zwrotu osiągniętych przez 
otwarte fundusze emerytalne. Stało się tak, mimo że rozpiętość stóp zwrotu pomiędzy najlepszym  
a najgorszym funduszem zwiększyła się z  2,6  pkt proc. w 2010  r. do 3,9 pkt proc. w 2011  r. 
Wynikało to stąd, że udział akcji w portfelu jednego z funduszy był wyraźnie większy niż w innych 
OFE.

Wykres 4.5.15. Aktywa netto i stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych
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Źródło: UKNF, GUS.

102 Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 
z 2010 r., nr 34, poz. 189 z późn. zm.) otwarty fundusz emerytalny, który przyjmował składki co najmniej przez 36 
miesięcy, ustala na koniec marca i września każdego roku wysokość stopy zwrotu za ostatnie 36 miesięcy.
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Średnia stopa zwrotu z portfela akcyjnego OFE uzyskana w pierwszym z  analizowanych 
trzyletnich okresów wyniosła 3,9% i była wyższa od zmiany indeksu WIG oraz indeksu WIG20 
(zmiany wyniosły odpowiednio 1,5% i -5,5%). Średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych  
z portfela instrumentów dłużnych była o  0,8 pkt proc. niższa niż zmiana indeksu krajowych 
obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu103.

Wykres 4.5.16. Stopy zwrotu i ryzyko inwestycyjne OFE w 2010 i 2011 r.
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Uwaga: średnia miesięczna stopa zwrotu jednostki rozrachunkowej w ujęciu miesięcznym odpowiednio w 2010 i 2011 r. Jako miarę ryzyka 
przyjęto odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu dla poszczególnych OFE.

Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.

Wykres 4.5.17. Indeks Sharpe’a dla poszczególnych OFE w 2010 i 2011 r.
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Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.

Niższe stopy zwrotu w 2011  r. wpłynęły na znaczne pogorszenie indeksów Sharpe’a 
wyznaczonych dla poszczególnych OFE (wykres 4.5.17). Wskaźniki te były ujemne dla wszystkich 
podmiotów. Wynikało to przede wszystkim z ujemnych stóp zwrotu z akcyjnej części portfela 
inwestycyjnego, przy dodatnich stopach zwrotu wolnych od ryzyka oraz podobnej jak  
w poprzednim roku zmienności stóp zwrotu mierzonej odchyleniem standardowym.

Prawdopodobne zmiany w sektorze funduszy emerytalnych

W 2011  r. trwała dyskusja dotycząca pożądanych zmian w  funkcjonowaniu otwartych 
funduszy emerytalnych. Jednym z rozważanych zagadnień była zmiana obecnie obowiązującego 
benchmarku wewnętrznego na zewnętrzny (rynkowy). Podstawową wadą stosowanego obecnie 

103 Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30.03.2008 – 31.03.2011, Warszawa 2011, 
UKNF, s. 25.
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benchmarku jest uwzględnianie przy jego wyliczeniu średniego ważonego portfela inwestycyjnego 
dla sektora funduszy emerytalnych, bez odnoszenia się do rzeczywistych stóp zwrotu możliwych do 
osiągnięcia w danym okresie na rynku finansowym. Wagi przyjęte do wyliczania średniej ważonej 
stopy zwrotu są powiązane z udziałem danego funduszu w rynku. Takie rozwiązanie zachęca 
fundusze o małej wartości aktywów do starań, by ich portfel inwestycyjny odwzorowywał średni 
ważony portfel inwestycyjny wszystkich funduszy emerytalnych. Obecna konstrukcja benchmarku 
pozwala na osiąganie przez OFE stóp zwrotu znacznie poniżej możliwości rynkowych bez 
negatywnych konsekwencji dla PTE. 

Wydaje się, że lepszym punktem odniesienia do oceny wyników inwestycyjnych OFE byłby 
benchmark zewnętrzny – portfel rynkowy uwzględniający ograniczenia inwestycyjne funduszy. 
Stosowanie portfela rynkowego jako benchmarku sprawiłoby, że stopy zwrotu OFE lepiej 
odzwierciedlałyby sytuację na rynku finansowym. Przy wprowadzaniu benchmarku zewnętrznego 
należałoby zapewnić możliwość jego odwzorowania przez wszystkie fundusze.

W najbliższych latach można oczekiwać także innych zmian w funkcjonowaniu sektora 
funduszy emerytalnych. Wskazane jest wprowadzenie subfunduszy o  zróżnicowanej strategii 
inwestycyjnej, dostosowanej do wieku uczestników funduszu. Stworzenie subfunduszy bezpiecznych 
i stopniowe przenoszenie do nich środków osób zbliżających się do wieku emerytalnego 
pozwoliłoby na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z  wystąpieniem niekorzystnych 
zmian cen papierów wartościowych na rynku finansowym.

Konieczna jest także zmiana regulacji w zakresie wymogów kapitałowych PTE. Zgodnie  
z obowiązującymi regulacjami prawnymi PTE nie są zobowiązane do zwiększania kapitałów 
własnych wraz ze wzrostem wartości aktywów zarządzanych przez nie funduszy emerytalnych. 
Kapitały własne PTE służą do pokrycia niedoboru powstałego na skutek nieosiągnięcia przez 
fundusz emerytalny mWSZ w sytuacji, gdy nie wystarczają do tego środki zgromadzone na rachunku 
rezerwowym oraz w części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego104. Powiązanie minimalnego 
wymaganego kapitału PTE ze skalą działalności OFE ograniczyłoby ryzyko niewypłacalności PTE  
w przypadku konieczności pokrycia niedoboru.

Kolejną istotną kwestią wymagającą uregulowania jest wypłata świadczeń emerytalnych 
ze środków zgromadzonych w OFE. Od 2009 r. kobietom wypłacane są świadczenia emerytalne 
ze środków zgromadzonych w OFE w formie okresowej emerytury kapitałowej, a od 2014 r. 
uczestnikom kapitałowej części systemu emerytalnego będą wypłacane świadczenia emerytalne  
w postaci dożywotniej emerytury kapitałowej z wypłatą gwarantowaną. Do końca 2011  r.  
nie ustalono jednak, które podmioty będą uprawnione do zarządzania środkami zgromadzonymi  
w OFE w fazie wypłat (ramka 4.5.4).

Ramka 4.5.4. Wypłaty świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego

Obecne regulacje przewidują utworzenie Funduszu Dożywotnich Emerytur Kapitałowych 
(FDEK), z którego będą wypłacane świadczenia emerytalne ze środków zgromadzonych  
w OFE1. Jeśli chodzi o zarządzanie oszczędnościami emerytalnymi, z których wypłacane będą 
dożywotnie emerytury kapitałowe, to pod uwagę brane są: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
podmioty prywatne lub model hybrydowy.

1 Art. 17 ust. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2008 r., nr 228, poz. 1507 z późn. zm.).

104 Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.  
z 2010 r., nr 34, poz. 189 z późn. zm.) rachunek rezerwowy otwierany jest przez otwarty fundusz emerytalny. Środki 
na tym rachunku stanowią część aktywów funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. Zgodnie z art. 
184 wspomnianej ustawy Fundusz Gwarancyjny składa się z części podstawowej i dodatkowej. Częścią podstawową 
administruje KDPW. Część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego stanowi otwarty przez OFE rachunek, na który 
przekazywane są wpłaty PTE. Środki przechowywane na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 
stanowią nie mniej niż 0,3% i nie więcej niż 0,4% wartości aktywów netto funduszu.
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Zgodnie z założeniami reformy systemu emerytalnego z 1999  r. uczestnicy systemu 
mieli być zobligowani do wykupu emerytury dożywotniej w jednym z podmiotów prywatnych.  
Ze względu na ubezpieczeniowy charakter produktu finansowego, jakim jest annuitet, wydaje 
się, że zakłady ubezpieczeń na życie prowadzące działalność określoną w dziale I grupa  
4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej2 (ubezpieczenia rentowe) są najlepiej przygotowane 
do zarządzania środkami przeznaczonymi na wypłatę dożywotnich emerytur kapitałowych.

W przypadku powierzenia ZUS zarządzania kapitałami emerytalnymi, ustalałby on prawo 
do otrzymania dożywotniej emerytury kapitałowej, wysokość tej emerytury oraz ją wypłacał. 
Dożywotnia emerytura kapitałowa byłaby finansowana ze środków FDEK, którym zarządzałby 
ZUS. Aktywami FDEK byłyby środki otrzymane z OFE, inwestowane w określone instrumenty 
finansowe. ZUS wypłacałby dożywotnią emeryturę kapitałową łącznie z emeryturą przyznaną  
z niekapitałowej części systemu emerytalnego.

model hybrydowy zakłada, że na rynku podmiotów zarządzających środkami 
zgromadzonymi w  OFE w fazie wypłat będą funkcjonowały zarówno instytucje prywatne, 
jak i ZUS. Obecność ZUS na tym rynku mogłaby wzmocnić konkurencję kosztową. Wysokość 
pobieranej przez ZUS opłaty za obsługę dożywotnich emerytur kapitałowych wpływałaby 
bowiem na poziom opłat we wszystkich podmiotach wypłacających świadczenia emerytalne.

Wypłaty emerytur w krajach o systemach emerytalnych podobnych do tego, który 
funkcjonuje w Polsce, dokonywane są z reguły przez zakłady ubezpieczeń na życie lub instytucję 
państwową (będącą odpowiednikiem ZUS). W Chile, meksyku i Urugwaju wypłatą świadczeń 
w postaci emerytur dożywotnich zajmują się zakłady ubezpieczeń na życie. W Argentynie 
emerytury w formie annuitetów wypłacane są przez wyspecjalizowane instytucje zajmujące się 
wyłącznie oferowaniem takich produktów. Zakłady ubezpieczeń mogą wypłacać świadczenia 
emerytalne pod warunkiem powołania odrębnego podmiotu w celu odseparowania aktywów 
i prowadzenia oddzielnej sprawozdawczości finansowej dla działalności ubezpieczeniowej  
i emerytalnej. W Szwecji emerytury kapitałowe w formie indywidualnej lub wspólnej emerytury 
dożywotniej wypłaca podmiot państwowy (odpowiednik polskiego ZUS)3.

2 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm.).
3  Wypłata emerytur z II filara nowego systemu emerytalnego, Warszawa 2004, KNUiFE; P. Antolin, C. Pugh, F. Stewart, Forms of 

Benefit Payment at Retirement, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, nr 26, 2008.

4.5.3. Pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne

Pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) umożliwiają 
dobrowolne gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych. Na koniec 2011 r. korzystało 
z nich jedynie 7,2% pracujących105 – 344,6 tys. osób było członkami PPE, a 814,4 tys. osób miało 
rachunek IKE. Środki zgromadzone w ramach PPE i na IKE wyniosły, odpowiednio, 6,6  mld  zł 
i 2,8 mld zł (wykres 4.5.18).

Średnia wartość aktywów przypadających na jednego uczestnika PPE wyniosła 19,2 tys. zł. 
Przeciętna wartość oszczędności zgromadzonych na IKE była zdecydowanie niższa i wyniosła 
3,4  tys.  zł. Różnice te wynikają z odmiennych zasad i okresów funkcjonowania obu form 
dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych. PPE działają w Polsce od 1999 r., podczas 
gdy rozwój IKE został zapoczątkowany w 2004  r. Ponadto składki gromadzone w ramach PPE 
wpłacają głównie pracodawcy (w 2011  r. stanowiły one 97,2% środków skierowanych do PPE)  
i są one zwykle bardziej regularne niż dobrowolne wpłaty na IKE.

105 Na koniec 2011 r. liczba osób pracujących wynosiła 16,2 mln osób. Zob. Aktywność ekonomiczna ludności Polski 
IV kwartał 2011 r., Warszawa 2012, GUS, s. 34.
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Wykres 4.5.18. Liczba uczestników i środki zgromadzone w PPE i IKE w latach 2008−2011
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Pracownicze programy emerytalne (PPE)

Pracownicze programy emerytalne mogą być prowadzone w formie pracowniczego 
funduszu emerytalnego, umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu 
inwestycyjnego, umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń 
w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) 
lub zarządzania zagranicznego106. Pracodawcy mogą realizować PPE samodzielnie bądź zawierać 
umowy o wspólnych programach międzyzakładowych.

Na koniec 2011  r. PPE prowadziło 1150 pracodawców – o dwóch więcej niż na koniec 
2010 r., a na rynku funkcjonowało 1116 programów. W 2011 r. do rejestru PPE wpisano 37 nowych 
programów, a wykreślono z niego 34 programy. Wśród nowo utworzonych PPE dominowały 
programy w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu 
inwestycyjnego, natomiast wśród PPE wykreślonych z rejestru – programy w formie umowy 
grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z UFK. Wykreślenia PPE z rejestru najczęściej 
wiązały się z zawarciem przez pracodawcę i pracowników porozumienia o likwidacji programu 
i wynikały prawdopodobnie z pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Na problemy 
z  finansowaniem PPE wskazuje również wzrost liczby porozumień o czasowym ograniczeniu 
wysokości oraz zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych107.

W 2011  r. środki zgromadzone w PPE zwiększyły się w porównaniu z 2010  r. o 5%. 
Najbardziej wzrosły oszczędności powierzone zakładom ubezpieczeń (o  7,6%), a najmniej – 
aktywa pracowniczych funduszy emerytalnych (o 0,6%). Wspomniany wzrost oszczędności w PPE 
wynikał z napływu nowych środków w ujęciu netto. Kwota przekazanych przez pracodawców 
wpłat z tytułu składek podstawowych po raz pierwszy przekroczyła 1 mld zł i była o niemal 10% 
wyższa niż w 2010 r. Wpłaty pracowników wzrosły o 16%, do 30,5 mln zł, na co miało wpływ 
m.in. zwiększenie się o około 7% liczby osób wnoszących do PPE składki dodatkowe. Wzrost 
zainteresowania dodatkowym oszczędzaniem na emeryturę mógł być związany z debatą publiczną, 
która towarzyszyła wprowadzanym na początku 2011 r. zmianom w systemie emerytalnym.

Wartość dokonanych przez pracowników wypłat transferowych do innego programu 
wyniosła w 2011  r. około 80  mln  zł i była niemal dwukrotnie wyższa niż w 2010  r. Wzrosła 
również wartość środków przeniesionych z PPE na IKE – 8,6 tys. osób przeniosło na te rachunki 
emerytalne 157,2 mln zł. Transfery pomiędzy instytucjami finansowymi zarządzającymi środkami 
zgromadzonymi w PPE związane ze zmianą formy programu lub podmiotu zarządzającego 
wyniosły w 2011 r. około 250 mln zł.

106 Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r., nr 116, 
poz. 1207 z późn. zm.).

107  Pracownicze programy emerytalne w 2011 r., Warszawa 2012, UKNF, s. 19.
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Wykres 4.5.19. Struktura PPE według liczby czynnych uczestników oraz wartości aktywów 
netto w poszczególnych formach PPE w latach 2008−2011
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Udział poszczególnych instytucji finansowych w rynku PPE nie zmienił się istotnie  
w porównaniu z 2010 r. (wykres 4.5.19). Najwięcej środków zgromadzonych było w programach  
w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. 
Programy te miały również największą liczbę uczestników. Na koniec 2011 r. funkcjonowało 291 
takich PPE, a zgromadzone w nich aktywa osiągnęły 3,1  mld  zł. Najwięcej (789 programów) 
prowadzonych było natomiast w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników  
z UFK. Środki powierzone zakładom ubezpieczeń w ramach PPE na koniec 2011  r. wyniosły 
1,9 mld zł. 

W formie pracowniczego funduszu emerytalnego prowadzono 36 programów. Na koniec 
2011  r. na rynku funkcjonowało pięć takich funduszy. Cztery fundusze emerytalne zarządzały 
środkami więcej niż jednego programu, przy czym tylko jeden z nich był przeznaczony dla 
pracowników przedsiębiorstw niepowiązanych ze sobą kapitałowo. Aktywa pracowniczych 
funduszy emerytalnych osiągnęły na koniec 2011 r. wartość 1,6 mld zł. Pracownicze towarzystwa 
emerytalne nie zarządzały bezpośrednio środkami zgromadzonymi w funduszach – czynności te były 
przekazywane firmom świadczącym usługi asset management. Strukturę portfela inwestycyjnego 
pracowniczych funduszy emerytalnych określały przepisy prawa oraz ustalone w ich statutach 
zasady polityki inwestycyjnej. W zagregowanym portfelu inwestycyjnym pracowniczych funduszy 
emerytalnych najważniejszą kategorię stanowiły jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 
przy czym lokaty te były dokonywane jedynie przez największy podmiot. Udział tych instrumentów 
finansowych w aktywach był jednak wyraźnie niższy niż w poprzednich latach, wzrósł natomiast 
udział lokat w obligacje skarbowe (wykres 4.5.20). Nadal żaden PPE nie był prowadzony w formie 
zarządzania zagranicznego.

 
Wykres 4.5.20. Struktura portfela inwestycyjnego pracowniczych funduszy emerytalnych  
w latach 2008−2011
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W 2009  r. Komisja Europejska zarzuciła, że regulacje prawne w Polsce uniemożliwiają 
krajowym instytucjom finansowym zarządzającym PPE przyjmowanie finansowania od zagranicznych 
pracodawców prowadzących programy emerytalne w innej formie niż programy o zdefiniowanej 
składce. W związku z tym w 2011  r. dokonano zmian w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997  r.  
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych108. Od 1 stycznia 2012  r. pracownicze 
fundusze emerytalne mogą przyjmować składki od pracodawców prowadzących programy 
w ramach systemu zdefiniowanego świadczenia lub systemu hybrydowego (kapitałowego 
z elementem ubezpieczeniowym). Składki te będą w całości (w przypadku programów  
o zdefiniowanym świadczeniu) lub w części (w przypadku programów funkcjonujących w systemie 
hybrydowym) przekazywane zakładom ubezpieczeń na życie, które przejmą ryzyko związane 
ze śmiercią, niepełnosprawnością lub długowiecznością uczestników programu emerytalnego 
oraz ryzyko gwarancji przyjętej wysokości świadczeń emerytalnych lub wyników inwestycyjnych. 
Wprowadzone zmiany nie  dotyczą programów finansowanych przez krajowych pracodawców  
i nie powinny istotnie wpłynąć na rynek PPE.

Indywidualne konta emerytalne (IKE)

W 2011  r. rachunki IKE były prowadzone na podstawie umowy pisemnej zawartej 
przez oszczędzającego z funduszem inwestycyjnym, podmiotem prowadzącym działalność 
maklerską, zakładem ubezpieczeń (umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym) lub bankiem109. 

W 2011 r. otwarto 79,9 tys. rachunków IKE, niemal dwukrotnie więcej niż w 2010 r. Liczba 
kont zwiększyła się po raz pierwszy od trzech lat i była wyższa niż na koniec 2010  r. o około 
22  tys. Wzrost liczby rachunków dotyczył jednak tylko funduszy inwestycyjnych i podmiotów 
prowadzących działalność maklerską (tabela 4.5.18). Najwięcej IKE miały osoby pomiędzy 51 a 60 
rokiem życia. Najmniej liczną grupą wśród oszczędzających w ten sposób na emeryturę były osoby 
w wieku poniżej 30 lat – należało do nich 7,8% rachunków.

Tabela 4.5.18. Podstawowe dane o rynku IKE w podziale na poszczególne podmioty 
prowadzące konta w latach 2010−2011

Banki
Podmioty prowadzące 
działalność maklerską

Fundusze  
inwestycyjne

Zakłady  
ubezpieczeń

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Liczba IKE 30 148 29 095 14 564 17 025 168 664 200 244 579 090 568 085

Wskaźnik kont aktywnych (w %) 64,8 65,0 62,1 62,7 26,5 24,8 41,3 52,1

Wartość zgromadzonych  
środków (w tys. zł)

292 696 338 587 293 762 384 046 972 295 894 559 1 167 642 1 146 788

Średnia wpłata na IKE (w zł) 2 793 2 928 7 813 8 004 2 196 1 811 1 421 1 526

Liczba nowo otwartych IKE 3 008 3 339 3 453 3 160 20 581 59 097 13 681 14 320

Wypłaty z IKE (w tys. zł) 12 170 12 722 1 687 2 197 17 776 24 089 12 418 19 040

Zwroty z IKE (w tys. zł) 29 091 44 989 3 621 4 644 70 507 93 023 102 953 126 343

Źródło: UKNF.

Na koniec 2011 r. wartość oszczędności na IKE była o 1,4% wyższa niż na koniec 2010 r. 
Ich wzrost wynikał z napływu środków. W 2011  r. na IKE wpłacono łącznie 545,1  mln  zł,  
o 10% więcej niż w 2010 r., przy czym wpłaty były dokonywane tylko na około 34% rachunków. 
Zgromadzone środki zwiększyły się, tak jak w poprzednich latach, na kontach w podmiotach 
prowadzących działalność maklerską oraz bankach. Aktywa zmniejszyły się natomiast w przypadku 

108 Ustawa z dnia 28 lipca 2011  r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.  
z 2011 r., nr 187, poz. 1111).

109  Art. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1205, 
z późn. zm.).
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IKE w funduszach inwestycyjnych i zakładach ubezpieczeń, co wiązało się m.in. z licznymi zwrotami 
z rachunków prowadzonych przez te instytucje.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra Pracy i Polityki Społecznej limit wpłat na IKE w 2011 r. 
wyniósł 10  077  zł110. Przeciętna kwota przekazana na jedno konto była pięciokrotnie niższa  
i wyniosła 1 982 zł. Podobnie jak w poprzednich latach średnia wpłata była najwyższa w przypadku 
kont założonych w podmiotach prowadzących działalność maklerską (8  004  zł), a najniższa  
w zakładach ubezpieczeń (1 526 zł). 

W 2011 r. dokonano 51,2 tys. zwrotów z IKE. Oznacza to, że liczba osób, które wypowiedziały 
umowę o prowadzenie rachunku, była o 1,5 tys. większa niż w 2010 r. Najwięcej zwrotów dotyczyło 
kont prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń oraz fundusze inwestycyjne – łącznie stanowiły one 
ponad 90% wszystkich zwrotów. Liczba osób, które wypłaciły zgromadzone środki w związku ze 
spełnieniem określonych w ustawie warunków zakończenia okresu oszczędzania na IKE, wzrosła  
z 6,3 tys. w 2010 r. do 7,7 tys. w 2011 r. Najwięcej wypłat zrealizowano z rachunków obsługiwanych 
przez fundusze inwestycyjne. Konta prowadzone przez te instytucje były najpopularniejsze wśród 
osób w  wieku powyżej 60 lat, a więc w grupie oszczędzających, którzy nie muszą spełniać 
dodatkowych warunków w celu dokonania wypłaty środków zgromadzonych na IKE111.

Wśród instytucji finansowych prowadzących IKE na koniec 2011 r. najwięcej było funduszy 
inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Podmioty te były również 
najbardziej popularne wśród osób zakładających rachunki w 2011 r. Podobnie jak w poprzednich 
latach instytucjami dominującymi zarówno pod względem liczby prowadzonych kont, jak i wartości 
zgromadzonych na nich środków były zakłady ubezpieczeń (wykres 4.5.21).

Wykres 4.5.21. Struktura IKE według podmiotów prowadzących konta w latach 2008−2011
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Źródło: UKNF.

W ramach zmian dokonanych w 2011  r. w polskim systemie emerytalnym wprowadzono 
nową formę indywidualnego oszczędzania – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego 
(IKZE)112. Umowy o prowadzenie IKZE będą mogły być zawierane od 2012 r. Podstawową różnicą 
pomiędzy IKZE a IKE jest ulga podatkowa, mająca zachęcić do dodatkowego oszczędzania.  
Oba konta różnią się również limitami rocznych wpłat (tabela 4.5.19). Niższy limit w przypadku 
IKZE może wpłynąć na opłacalność obsługi tych kont przez instytucje finansowe.

110 Obwieszczenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2010  r. w sprawie wysokości kwoty wpłat  
na indywidualne konto emerytalne w 2011 r. (m.P. z 2010 r. nr 86, poz. 1008). 

111 Indywidualne konta emerytalne w 2011 r., Warszawa 2012, UKNF, s. 10.
112 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń 

społecznych (Dz.U. z 2011 r., nr 75, poz. 398) nowelizująca ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 
kontach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1205 z późn. zm.).
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Tabela 4.5.19. Podstawowe cechy indywidualnych form dodatkowego gromadzenia 
oszczędności na cele emerytalne – IKE i IKZE

IKE IKZE

Roczny  
limit wpłat

− trzykrotność przeciętnego prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej na dany rok,

− wysokość limitu ogłaszana jest w obwieszczeniu 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego do końca roku poprzedzającego rok, 
w którym będą dokonywane wpłaty,

− jeżeli wysokość limitu jest niższa od kwoty 
ogłoszonej w poprzednim roku, wówczas 
obowiązuje limit ogłoszony w poprzednim roku

− równowartość 4% podstawy wymiaru składki  
na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla 
danego oszczędzającego za poprzedni rok, 
jednak nie więcej niż 4% kwoty ograniczenia 
rocznej podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe na rok 
poprzedni1, 2,

− jeżeli wysokość limitu nie przekracza 4% 
równowartości 12-krotności minimalnego 
wynagrodzenia w poprzednim roku, wówczas 
obowiązuje limit równy tej kwocie

Sposób 
opodatkowania

− brak zwolnienia w przypadku wpłacanych 
składek,

− zysk z inwestycji jest wolny od podatku  
od zysków kapitałowych w przypadku wypłaty 
środków,

− wypłata środków przez oszczędzającego oraz 
wypłata środków na rzecz osób uprawnionych 
po śmierci oszczędzającego są wolne  
od podatku dochodowego

− wpłacane składki są odliczane od podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym  
od osób fizycznych,

− zysk z inwestycji jest wolny od podatku  
od zysków kapitałowych,

− wypłata środków przez oszczędzającego oraz 
wypłata środków na rzecz osób uprawnionych 
po śmierci oszczędzającego podlegają 
opodatkowaniu

Wypłata  
środków

− na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu  
60 roku życia lub nabyciu uprawnień 
emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz pod 
warunkiem dokonywania wpłat co najmniej 
przez pięć dowolnych lat kalendarzowych 
lub dokonania ponad połowy wartości wpłat 
nie później niż na pięć lat przed złożeniem 
wniosku,

− w przypadku śmierci oszczędzającego  
na wniosek osoby uprawnionej,

− wypłata dokonywana jednorazowo lub w ratach

− na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu 
65 lat oraz pod warunkiem dokonywania 
wpłat co najmniej przez pięć dowolnych lat 
kalendarzowych,

− w przypadku śmierci oszczędzającego  
na wniosek osoby uprawnionej,

− wypłata dokonywana jednorazowo lub  
w ratach; wypłata w ratach następuje przez  
co najmniej 10 lat, a jeśli wpłaty były 
dokonywane przez mniej niż 10 lat – przez 
okres równy okresowi, w którym dokonywane 
były wpłaty

Wypłata  
transferowa

− możliwe są wypłaty transferowe między 
IKE prowadzonymi przez różne instytucje 
finansowe, z IKE do PPE, z PPE na IKE oraz  
z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE lub  
do PPE osoby uprawnionej, 

− wypłaty transferowe są wolne od podatku 
dochodowego 

− możliwe są wypłaty transferowe między IKZE 
prowadzonymi przez różne instytucje finansowe 
oraz z IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE 
osoby uprawnionej,

− wypłaty transferowe są wolne od podatku 
dochodowego

Zwrot  
środków

− możliwy zwrot całości lub części zgromadzonych 
oszczędności, pomniejszonych o należny podatek,

− dochody oszczędzającego z tytułu zwrotu lub 
częściowego zwrotu (różnica między wartością 
zgromadzonych środków a sumą wpłat) 
podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków 
kapitałowych,

− w przypadku gdy na IKE przyjęto wypłatę 
transferową z PPE, środki zostają dodatkowo 
pomniejszone o 30% sumy składek podstawowych

− możliwy zwrot całości zgromadzonych 
oszczędności, pomniejszonych o należny podatek,

− zwrot środków z IKZE podlega opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych

1  Zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585 
z późn. zm.) roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 
trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. 
Wpłaty na IKZE w danym roku nie mogą wobec tego przekroczyć 120% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego  
w gospodarce narodowej za poprzedni rok. Wydaje się zatem, że limit wpłat na IKZE będzie niższy niż limit wpłat na IKE.

2  Zgodnie z art.  31 ustawy z dnia 25 marca 2011  r. o zmianie niektórych ustaw związanych z  funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U. z 2011  r., nr 75, poz. 398) w okresie od 1  stycznia do 31 grudnia 2012  r. oszczędzający może przenieść na IKZE 
środki zgromadzone na IKE. Przeniesienie oszczędności z IKE zostanie potraktowane jako wpłata na IKZE i będzie podlegało odliczeniu 
od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Nadwyżka tej wpłaty ponad przysługujący w tym roku limit wpłat będzie 
uwzględniana w następnych latach, a oszczędzający nie będzie mógł przez ten okres dokonywać dodatkowych wpłat na IKZE. Wypłata 
kwoty przekazanej z IKE na IKZE po zakończeniu okresu oszczędzania będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich 
samych zasadach jak wypłata pozostałych środków z IKZE.

Źródło: opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 
zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r., nr 80, poz., 350 z późn. zm.).
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4.6. Zakłady ubezpieczeń 

W 2011  r. wzrosła wielkość krajowego sektora ubezpieczeń mierzona składką przypisaną 
brutto113 (dalej nazywanej składką) zebraną przez krajowe zakłady ubezpieczeń114. Wzrost składki 
odnotowano zarówno w sektorze ubezpieczeń na życie (dział I), jak i w sektorze pozostałych 
ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych, dalej nazywanych ubezpieczeniami 
majątkowymi (dział II). W obu sektorach wypracowano dodatnie wyniki techniczne i finansowe.  
Na koniec 2011  r. polski sektor ubezpieczeń miał wystarczające środki własne na pokrycie 
ustawowych parametrów wypłacalności oraz aktywa adekwatne do zobowiązań wynikających  
z zawartych umów ubezpieczeń. 

4.6.1. Wielkość sektora ubezpieczeń

Składka przypisana brutto

Składka przypisana brutto zebrana przez cały krajowy sektor ubezpieczeń w  2011 r. wyniosła 
56,2 mld zł (54,2 mld zł w 2010 r.). W sektorze ubezpieczeń majątkowych odnotowano wzrost 
składki o 11,3% (wykres  4.6.1). W znacznym stopniu wynikało to ze zwiększenia stawek115  
i w konsekwencji cen ubezpieczeń autocasco (AC) oraz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 
(OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych – największej części rynku działu II. 

W sektorze ubezpieczeń na życie składka zwiększyła się tylko o 1,3%. Wpłynęło na to 
zwiększone zainteresowanie zakupem ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowymi funduszami 
kapitałowymi (dalej nazywanych ubezpieczeniami z UFK), przy jednoczesnym spadku sprzedaży 
ubezpieczeń antypodatkowych116 i ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych z UFK117.

 Wykres 4.6.1. Składka przypisana brutto i tempo jej zmian w latach 2008−2011
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Źródło: UKNF.

113 Składka przypisana brutto jest to składka należna za okres ubezpieczenia, a dla umów ubezpieczeń na życie oraz 
umów zawieranych na czas nieokreślony składka należna za okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

114 Przez krajowe zakłady ubezpieczeń rozumie się krajowe zakłady ubezpieczeń działu I i II oraz krajowy zakład 
reasekuracji działu II.

115 Z punktu widzenia ubezpieczającego ceną za udzielaną ochronę ubezpieczeniową jest składka przypisana brutto, 
która jest iloczynem stawki ubezpieczeniowej i sumy ubezpieczenia (np. wartości samochodu).

116 Ubezpieczenia antypodatkowe są to ubezpieczenia na życie i dożycie (grupa 1 działu I) ze składką jednorazową, 
zawierane najczęściej na jeden rok. Do tej grupy produktów zaliczane są polisolokaty oraz niektóre ubezpieczeniowe 
produkty strukturyzowane zawierane w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. W przypadku polisolokat suma 
ubezpieczenia jest równa składce powiększonej o określony w umowie procent. Z kolei w przypadku ubezpieczeniowych 
produktów strukturyzowanych (zawieranych w formie ubezpieczeń na życie i dożycie) suma ubezpieczenia (wypłata) 
zależy od składek oraz wyników inwestycyjnych uzyskanych przez zakład ubezpieczeń. Wypłaty z tych ubezpieczeń 
nie podlegają opodatkowaniu i  dlatego nazywane są ubezpieczeniami antypodatkowymi. Ubezpieczenia te są 
oferowane w formie ubezpieczeń indywidualnych lub grupowych.

117 Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane związane z UFK zaliczane są do grupy 3 działu I. Część składki 
zgromadzona jest w UFK. Zyski z lokat UFK podlegają ogólnym zasadom opodatkowania. Jedynie w przypadku śmierci 
ubezpieczonego wypłata świadczenia (wypłata sumy ubezpieczenia) nie podlega opodatkowaniu. Ubezpieczenia te są 
oferowane w formie ubezpieczeń indywidualnych lub grupowych. Więcej informacji o produktach strukturyzowanych 
można znaleźć w opracowaniu Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010, Warszawa 2010, UKNF.
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Wielkość rynku ubezpieczeń może być mierzona relacją składki przypisanej brutto do PKB 
(współczynnik penetracji) oraz wartością składki przypisanej brutto w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca (współczynnik ochrony ubezpieczeniowej). Analiza ww. współczynników wskazuje,  
że poziom rynku ubezpieczeń w Polsce był podobny jak na Węgrzech, w Słowacji i Czechach, 
jednak wciąż istotnie odbiegał od rynku holenderskiego, brytyjskiego i francuskiego. W przeliczeniu  
na jednego mieszkańca składka w Polsce była trzykrotnie niższa niż średnia europejska, a w relacji 
do PKB – dwukrotnie niższa (wykres 4.6.2). 

Wykres 4.6.2. Współczynniki penetracji i ochrony ubezpieczeniowej w 2011 r.
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Liczba zakładów ubezpieczeń i ich struktura własnościowa

Na koniec 2011  r. działalność w Polsce prowadziło 61 krajowych zakładów ubezpieczeń  
i reasekuracji, w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w tym: 28 
zakładów ubezpieczeń na życie, 32 zakłady ubezpieczeń majątkowych oraz jeden krajowy 
zakład reasekuracji ubezpieczeń majątkowych (tabela  4.6.1). Spadek liczby krajowych zakładów 
ubezpieczeń działu I wynikał z połączenia zakładu ubezpieczeń na życie Amplico Life z  metlife  
TUnŻ oraz zakończenia działalności przez zakład ubezpieczeń Universum-Życie (zakład ten zaprzestał 
prowadzenia działalności w 2011 r.). Wśród krajowych zakładów ubezpieczeń było 45 podmiotów 
z  przeważającym udziałem kapitału zagranicznego. Ich udział w rynku ubezpieczeniowym, 
mierzony wartością składki, wyniósł 55,4%, a mierzony aktywami – 53,6% (wykres 4.6.3).

Ponadto na koniec grudnia 2011 r. w naszym kraju notyfikowanych było 577 zagranicznych 
zakładów ubezpieczeń (mających siedzibę w krajach UE lub EFTA), które mogły udzielać ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach swobody świadczenia usług. Na  rynku krajowym ubezpieczenia 
oferowało także 19 oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz jeden oddział 
zagranicznego zakładu reasekuracji.

Tabela 4.6.1. Krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji prowadzące działalność w Polsce  
w latach 2008−2011

  2008 2009 2010 2011

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 65 64 63 61

Dział I –  ubezpieczenia na życie 30 30 30 28

Dział II – ubezpieczenia majątkowe 35 34 33 33

Źródło: UKNF.



150

4

Instytucje finansowe

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

Wykres 4.6.3. Struktura składki krajowych zakładów ubezpieczeń w Polsce według grup 
inwestorów

Podmioty zagraniczne

A. 2010 r. B. 2011 r.

PZU Życie PZU Pozostałe podmioty krajowe

53,0%17,2%

14,4%

15,4%

55,4%17,2%

14,4%

13,0%

Źródło: UKNF.

Koncentracja w sektorze ubezpieczeń

W 2011 r. zarówno w krajowym sektorze ubezpieczeń na życie, jak i w sektorze ubezpieczeń 
majątkowych obniżyły się współczynniki koncentracji CR3 i CR5 oraz wskaźnik Herfindahla-
Hirschmana (HHI) obliczone dla składki przypisanej brutto (tabela 4.6.2). Przyczyną zmniejszenia 
koncentracji w obu sektorach ubezpieczeń był wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 
przez podmioty o średniej wielkości.

Tabela 4.6.2. Współczynniki koncentracji sektora ubezpieczeń w latach 2007−2010

2008 2009 2010 2011

Zakłady ubezpieczeń na życie – dział I

CR3 53,7% 50,3% 50,1% 46,7%

CR5 68,1% 64,8% 62,6% 58,7%

HHI 0,1526 0,1452 0,1298 0,1281

Zakłady ubezpieczeń majątkowych – dział II

CR3 59,4% 56,2% 53,3% 52,1%

CR5 71,5% 67,8% 65,5% 63,6%

HHI 0,1959 0,1700 0,1518 0,1418

Źródło: UKNF.

Wykres 4.6.4. Udział wybranych zakładów ubezpieczeń na życie w składce przypisanej brutto 
w latach 2010–2011
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Duże zakłady ubezpieczeń utrzymały swoje dotychczasowe pozycje rynkowe. Największy 
udział w rynku zachowała grupa PZU. Drugi co do wielkości podmiot oferujący ubezpieczenia  
na życie (TU Europa Życie) zmniejszył swój udział w rynku na skutek zmiany strategii biznesowej  
i ograniczenia sprzedaży ubezpieczeń antypodatkowych (wykres 4.6.4).

4.6.2. Struktura składki, produkty i kanały dystrybucji

W krajowym sektorze ubezpieczeń na życie największy udział w składce miały ubezpieczenia 
grupy 1, do której zaliczane są ubezpieczenia klasyczne (np. terminowe na życie i dożycie), a także 
ubezpieczenia pracownicze, antypodatkowe oraz, w mniejszym stopniu, ubezpieczeniowe produkty 
strukturyzowane. Ze względu na małą rentowność (niskie marże z tytułu sprzedaży) ubezpieczeń 
antypodatkowych i  ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych w 2011  r. większość 
zakładów ograniczyła ich ofertę, co przyczyniło się do spadku udziału tej grupy ubezpieczeń  
w zebranej składce. 

Największy przyrost składki w ubezpieczeniach działu I dotyczył ubezpieczeń z UFK (grupa 3). 
Składka w tej grupie produktów wzrosła z 8,1  mld zł w 2010  r. do 10,3 mld zł w  2011  r.  
Na wzrost sprzedaży tych ubezpieczeń wpłynęła przede wszystkim poprawa wyników inwestycyjnych 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w I połowie 2011  r., co zachęcało do lokowania 
oszczędności w tej formie. Składka ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych (grupa 5) stanowiła 
14,0% składki działu I (wykres  4.6.5). Podobnie jak w poprzednich latach niewielki był udział 
ubezpieczeń posagowych (grupa 2) oraz rentowych (grupa 4). Ubezpieczenia rentowe nie miały 
istotnego znaczenia w strukturze składki sektora ubezpieczeń na życie, gdyż na krajowym rynku 
finansowym bardziej popularne były inne formy dobrowolnego gromadzenia środków na cele 
emerytalne, takie jak indywidualne konta emerytalne (IKE). Konta te mogą być prowadzone m.in.  
w formie ubezpieczeń na życie z UFK, ale nie jako ubezpieczenia rentowe.

Wykres 4.6.5. Struktura składki w krajowym sektorze ubezpieczeń na życie w latach  
2008–2011
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Źródło: UKNF.

Struktura składki przypisanej brutto zebranej w 2011 r. przez krajowe zakłady ubezpieczeń 
majątkowych (z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich118) była podobna jak w 2010  r. Największe 
znaczenie miały nadal ubezpieczenia komunikacyjne (AC i OC) (wykres 4.6.6). Drugą istotną klasą 
produktów były ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe (zaliczane do grup 8 i 9). Ubezpieczenia 
związane z kredytami mieszkaniowymi były oferowane przez kilka podmiotów specjalizujących  
się w tego typu produktach i stanowiły niewielki segment działu II. Ich udział w składce tego  
sektora w 2011 r. wyniósł 2,2%.

118 Ubezpieczenia bezpośrednie obejmują składkę z tytułu zawartych umów ubezpieczeń, ale nie obejmują składki 
przyjmowanej od innych zakładów ubezpieczeń za udzielanie ochrony reasekuracyjnej.
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Wykres 4.6.6. Struktura składki w krajowym sektorze ubezpieczeń majątkowych  
w latach 2008–2011 (ubezpieczenia bezpośrednie)
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Źródło: UKNF.

Wykres 4.6.7. Struktura produktowa ubezpieczeń według składki w 2010 i 2011 r.
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Specyfika oferty ubezpieczeniowej sprawiła, że sprzedaż poszczególnych produktów 
ubezpieczeniowych odbywała się odrębnymi kanałami. Ubezpieczenia grupowe na życie (tzw. 
pracownicze) są sprzedawane i obsługiwane przez agentów, pracowników zakładów pracy lub 
pracowników zakładów ubezpieczeń (łącznie ponad 99% udziału w sprzedaży ubezpieczeń 
grupowych w 2011  r.). Pozostałe kanały dystrybucji, w tym sprzedaż przez brokerów oraz 
przez telefon i Internet, miały niewielki udział w dystrybucji grupowych ubezpieczeń na życie 
(tabela 4.6.3). 

Największy udział w sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie mieli agenci 
ubezpieczeniowi. Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane oraz ubezpieczenia antypodatkowe 
były oferowane zarówno jako ubezpieczenia indywidualne, jak i  ubezpieczenia grupowe,  
w ramach bancassurance. W ostatnich latach popularną strategią biznesową wśród krajowych 
zakładów ubezpieczeń na życie była sprzedaż ubezpieczeń antypodatkowych (w tym polisolokat) 
za pośrednictwem banków, które najczęściej należały do tej samej grupy kapitałowej, co zakład 
ubezpieczeń. Banki oferowały swoim klientom te ubezpieczenia, stanowiące produkt konkurencyjny 
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względem ich lokat terminowych, gdyż ta forma lokowania środków była korzystniejsza pod 
względem podatkowym (wypłata świadczenia z ubezpieczeń na życie i dożycie nie podlegała 
opodatkowaniu od zysków kapitałowych), a jednocześnie pozwalało im to utrzymać bazę 
depozytową. Zakład ubezpieczeń, do którego przekazywana była składka jednorazowa z  tytułu 
zawartych umów ubezpieczeń, gromadził bowiem pozyskiwane składki na lokacie terminowej 
w banku z nim współpracującym. Prowadziło to do istotnego wzrostu koncentracji lokat,  
a to z kolei do zwiększenia regulacyjnych wymogów kapitałowych w zakładach realizujących tę 
strategię. Konieczność utrzymywania wysokich kapitałów własnych na pokrycie tego ryzyka, przy 
niskich przychodach z tytułu ubezpieczeń antypodatkowych spowodowała, że w latach 2010–2011 
niektóre zakłady ograniczyły sprzedaż tych produktów. 

Tabela 4.6.3. Udział poszczególnych kanałów dystrybucji według składki przypisanej brutto  
w 2011 r. (w %) 

 Kanał dystrybucji
Ubezpieczenia  

grupowe na życie
Indywidualne 

ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia 

majątkowe

Sprzedaż bezpośrednia 21,8 43,4 16,0

Agenci ubezpieczeniowi 76,9 41,2 64,3

    − w tym banki 27,3 32,0 2,2

Brokerzy 0,4 3,0 17,0

Inne kanały dystrybucji 0,9 12,4 2,7

Źródło: UKNF. 

Jak wspomniano, w sektorze ubezpieczeń majątkowych najważniejszym produktem 
były ubezpieczenia samochodów – ponad połowa składki (wykres  4.6.7B). Ubezpieczenia te 
sprzedawali głównie agenci ubezpieczeniowi lub pracownicy zakładów ubezpieczeń oraz dealerzy 
samochodowi. Umowy ubezpieczeń ogniowo-kradzieżowych domów i mieszkań oraz małych 
i  średnich przedsiębiorstw zawierane były przede wszystkim za pośrednictwem agentów oraz 
pracowników zakładów ubezpieczeń (sprzedaż bezpośrednia), a umowy ubezpieczeń dużych 
obiektów przemysłowych przez brokerów ubezpieczeniowych. W odróżnieniu od ubezpieczeń 
działu  I tylko niewielka część ubezpieczeń działu II sprzedawana była przez banki oraz za 
pośrednictwem telefonu i Internetu (tabela 4.6.3).

4.6.3. Aktywa i lokaty zakładów ubezpieczeń

Na koniec grudnia 2011  r. aktywa krajowego sektora ubezpieczeń wyniosły 149,0  mld  zł 
(wykres  4.6.8). W sektorze ubezpieczeń na życie odnotowano spadek aktywów, głównie w 
wyniku nieznacznego wzrostu składki oraz wycofywania środków z ubezpieczeń antypodatkowych  
i ubezpieczeń z UFK, które zostały zawarte w poprzednich latach (wykres 4.6.9A). Aktywa zakładów 
ubezpieczeń majątkowych na koniec 2011 r. były o ponad 5 mld zł wyższe niż na koniec 2010 r. 
(wykres  4.6.9B), do czego istotnie przyczynił się wspomniany wzrost składki oraz mniejsze niż  
w 2010 r. wypłaty odszkodowań. 

Wartość lokat krajowych zakładów ubezpieczeń działu I i II, stanowiących główną cześć ich 
aktywów, na koniec 2011 r. wyniosła 130,2 mld zł. W ich strukturze dominowały krajowe hurtowe 
obligacje skarbowe, głównie 5-letnie i 10-letnie papiery dłużne o  stałym oprocentowaniu oraz 
2-letnie obligacje zerokuponowe. 

Największy udział w portfelu lokat ubezpieczeń na życie z UFK w 2011  r. miały tytuły 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (65,0%) i obligacje skarbowe (19,2%). Z kolei w portfelu 
pozostałych ubezpieczeń na życie, w przypadku których ryzyko inwestycyjne ponoszą zakłady 
ubezpieczeń, przeważały obligacje oraz bankowe lokaty terminowe. Akcje i jednostki uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych stanowiły jego niewielką cześć (wykres 4.6.10). 
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Wykres 4.6.8. Aktywa sektora ubezpieczeń i tempo ich wzrostu w latach 2008−2011
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Źródło: UKNF.

Wykres 4.6.9. Struktura aktywów zakładów ubezpieczeń w latach 2008−2011
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 Wykres 4.6.10. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń w 2011 r.
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W strukturze lokat sektora ubezpieczeń majątkowych najważniejszymi kategoriami były 
obligacje skarbowe i  bankowe lokaty terminowe. Było to skutkiem ustawowego wymogu 
dopasowania terminu zapadalności aktywów do zobowiązań zakładów ubezpieczeń wynikających 
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z  zawartych umów ubezpieczeniowych. Środki pieniężne na rachunkach bankowych stanowiły 
niewielką cześć lokat zakładów ubezpieczeń majątkowych i były przeznaczane na bieżące wypłaty.

4.6.4. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń

Wynik finansowy całego krajowego sektora ubezpieczeń zmniejszył się z 6,7 mld zł w 2010 r. 
do 6,0 mld zł w 2011 r. (wykres 4.6.11). Wpłynęły na to przede wszystkim niższe zyski finansowe 
sektora ubezpieczeń na życie na skutek spadku przychodów z lokat, a  także większych wypłat 
pochodzących z rozwiązywanych lub zapadających umów ubezpieczeń (w  tym ubezpieczeń 
antypodatkowych i ubezpieczeń z UFK). 

Wykres 4.6.11. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń w latach 2008−2011
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Niska dynamika wzrostu składki w sektorze ubezpieczeń na życie spowodowała, że w 2011 r. 
składka zarobiona na udziale własnym119 zwiększyła się tylko o 1,8%, do 31,6 mld zł. Ponadto 
krajowy sektor ubezpieczeń na życie odnotował straty z lokat netto (po uwzględnieniu kosztów 
działalności lokacyjnej) w wysokości 1,0 mld zł na skutek spadku cen akcji oraz wartości jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w II połowie 2011 r. Wyższe wypłaty odszkodowań (25,5 
mld zł) oraz straty na działalności lokacyjnej zostały zrekompensowane przez rozwiązanie rezerw. 
Na koniec 2011 r. rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe były niższe o 3,7 mld zł w porównaniu ze 
stanem na koniec 2010 r. Wpłynęło to na poprawę wyniku finansowego i w konsekwencji sektor 
ubezpieczeń na życie wypracował 2,9 mld zł zysku netto (wykres 4.6.12A).

W sektorze ubezpieczeń majątkowych odnotowano wzrost składki przypisanej brutto, składki 
zarobionej oraz dodatnie przychody z lokat (w znacznej części pochodzące z dywidendy wypłaconej 
przez PZU Życie na rzecz PZU). Niższe niż w poprzednim roku wypłaty odszkodowań sprawiły,  
że sektor ubezpieczeń majątkowych odnotował zysk netto w wysokości 3,1 mld zł (wykres 4.6.12B). 

Na strukturę wyników finansowych całego sektora duży wpływ miały zyski spółek grupy 
PZU. W 2011  r. PZU Życie wypłaciło na rzecz PZU blisko 2,0  mld  zł w formie dywidendy.  
Bez uwzględnienia tej dywidendy zysk netto sektora ubezpieczeń majątkowych wyniósłby około 
1,1 mld zł.

119 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 § 2 pkt 16 (Dz.U. z 2003 r., nr 218, poz. 2144 z późn. zm.). 
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Wykres 4.6.12. Przychody i koszty netto krajowych zakładów ubezpieczeń w latach 2010−2011
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4.6.5. Wybrane wskaźniki techniczno-ubezpieczeniowe i wypłacalność sektora

W sektorze ubezpieczeń majątkowych wskaźnik zatrzymania składki120 w 2011  r. wyniósł 
85,9%, a wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń121 – 85,8%. Wskaźniki te wskazują, 
że w analizowanym okresie udział reasekuratorów w składce był niemal identyczny jak ich udział 
w odszkodowaniach. Jednocześnie potwierdzają one wzrost roli reasekuracji w zabezpieczeniu 
wypłacalności krajowych zakładów ubezpieczeń (wykres 4.6.13).

Wykres 4.6.13. Wskaźnik zatrzymania składki oraz wskaźnik zatrzymania odszkodowań  
i świadczeń dla krajowych zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 2008−2011
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Źródło: UKNF.

Krajowym zakładom ubezpieczeń ochrony reasekuracyjnej udzielały przede wszystkim 
zagraniczne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. Wynikało to z  konieczności geograficznego 
rozproszenia ryzyka, warunków ustalonych w   długoterminowych kontraktach reasekuracyjnych 
oraz ograniczonych możliwości kapitałowych reasekuratorów krajowych. Na polskim rynku 
ubezpieczeń działalność operacyjną prowadził jeden zakład reasekuracji, a ochrony reasekuracyjnej 
w ograniczonym zakresie udzielały także krajowe zakłady ubezpieczeń. 

120  Wskaźnik zatrzymania składki jest to iloraz składek na udziale własnym i wartości składek brutto.
121  Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń jest to iloraz odszkodowań i świadczeń na udziale własnym oraz 

odszkodowań i świadczeń brutto.
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Podstawowymi wskaźnikami oceny efektywności działania zakładów ubezpieczeń są: 
współczynnik szkodowości brutto i współczynnik szkodowości na udziale własnym122. W 2011 r. 
w krajowym sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpiła poprawa wyników technicznych 
i  wyraźny spadek wspomnianych współczynników w porównaniu z 2010  r. (wykres 4.6.14). 
Znaczne pogorszenie wskaźników szkodowości w 2010  r. było skutkiem wypłat odszkodowań 
z tytułu ubezpieczeń samochodowych oraz ubezpieczeń mieszkań i  obiektów przemysłowych, 
spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, oraz wzrostu wypłat odszkodowań 
popowodziowych. Również  te wskaźniki potwierdzają, że w  2011  r. udział reasekuratorów  
w odszkodowaniach był proporcjonalny do ich udziału w składce płaconej za udzielaną ochronę 
reasekuracyjną.

Wykres 4.6.14. Współczynniki szkodowości krajowych zakładów ubezpieczeń majątkowych  
w latach 2008−2011
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Źródło: UKNF. 

Na koniec 2011 r. kapitały podstawowe krajowych zakładów ubezpieczeń wyniosły 5,8 mld zł. 
Wskaźnik monitorowania działalności123 w sektorze ubezpieczeń na życie wyniósł 318% (317%  
na koniec 2010  r.), a  w  sektorze ubezpieczeń majątkowych 385% (390% na koniec 2010  r.). 
Wskaźniki pokrycia rezerw aktywami124 wyniosły, odpowiednio, 108% oraz 124% i nie zmieniły 
się istotnie. Wskaźniki te świadczą o tym, że środki własne krajowego sektora ubezpieczeniowego 
spełniały ustawowe wymogi wypłacalności, a jego aktywa wystarczały na pokrycie rezerw 
wynikających z zawartych umów ubezpieczeń. 

Na podstawie zagregowanych danych bilansowych, opublikowanych przez UKNF, można 
wnioskować, że sektor ubezpieczeniowy jest bardziej narażony na ryzyko rynkowe niż ryzyko 
związane z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej, do którego należałoby zaliczyć: ryzyko 
szkód katastroficznych, wzrostu kosztów, niższej składki i demograficzne. Największe straty 
na działalności lokacyjnej mogą być spowodowane zmianami cen akcji i  stóp procentowych. 
Odszkodowania wypłacone przez zakłady ubezpieczeń z powodu największych powodzi  
w ostatnich latach (zarówno w 1997 r., jak i w 2010 r.) można uznać za porównywalne z wypłatami 
odszkodowań na skutek strat spowodowanych przez pojedyncze zdarzenia losowe w dużych 
obiektach przemysłowych. 

122 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).

123 Wskaźnik monitorowania działalności jest to wysokość środków własnych zakładów ubezpieczeń w relacji  
do marginesu wypłacalności lub kapitału gwarancyjnego (większej z tych wartości).

124  Wskaźnik pokrycia rezerw aktywami jest to wysokość aktywów, które stanowią pokrycie rezerw, w relacji  
do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto.
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4.7. Podmioty prowadzące działalność maklerską

Na krajowym rynku finansowym występują trzy rodzaje podmiotów prowadzących działalność 
maklerską (określanych także jako podmioty maklerskie lub firmy inwestycyjne): domy maklerskie, 
banki prowadzące działalność maklerską oraz zagraniczne podmioty prowadzące działalność 
maklerską. Te ostatnie działają na podstawie zezwolenia udzielonego przez organ nadzoru 
finansowego z kraju, w którym mają siedzibę, po  powiadomieniu przez niego KNF o zamiarze 
rozpoczęcia działalności w Polsce. Na koniec grudnia 2011  r. na polskim rynku funkcjonowało 
65 krajowych firm inwestycyjnych, w tym 51 domów maklerskich oraz 14 banków prowadzących 
działalność maklerską. Domy maklerskie, których bezpośrednimi większościowymi akcjonariuszami 
były banki, stanowiły 49% całego sektora domów maklerskich (według wartości aktywów). Liczba 
zagranicznych podmiotów maklerskich, które zgłosiły zamiar prowadzenia działalności maklerskiej 
w Polsce, wyniosła 1 774, przy czym jedynie niewielka ich część oferowała usługi.

Wśród firm inwestycyjnych działających na krajowym rynku kapitałowym można wyróżnić 
podmioty oferujące kompleksowe usługi oraz instytucje, których oferta jest wyspecjalizowana. 
W 2011  r. funkcjonowało 21 podmiotów prowadzących działalność maklerską, które mogły 
przyjmować lub przekazywać zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz 
wykonywać je na rachunek klienta. Ponadto 25 instytucji miało zezwolenie na świadczenie usługi 
doradztwa inwestycyjnego, a 37 – na oferowanie papierów wartościowych na rynku pierwotnym. 
W segmencie usług zarządzania aktywami działało 27 podmiotów. Dla 12 z nich świadczenie tych 
usług było podstawowym rodzajem działalności125. 

4.7.1. Warunki funkcjonowania podmiotów maklerskich 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 
zorganizowanym, a także od związanego z nimi zainteresowania inwestowaniem na tych rynkach. 
Na popyt na usługi świadczone przez firmy inwestycyjne duży wpływ ma także zainteresowanie 
emisjami akcji ze strony przedsiębiorstw (w Polsce organizacją emisji tych papierów wartościowych 
zajmują się głównie domy maklerskie) oraz napływ środków do funduszy inwestycyjnych (podmioty 
te pośredniczą w sprzedaży tytułów uczestnictwa i z tego tytułu pobierają istotną część opłaty 
dystrybucyjnej). Mniejsze znaczenie ma zapotrzebowanie przedsiębiorstw na finansowanie za 
pomocą emisji obligacji (w Polsce organizacją emisji instrumentów dłużnych zajmują się głównie 
banki).

W I połowie 2011 r. na krajowym rynku kapitałowym, podobnie jak na rynkach światowych, 
obserwowano umiarkowane wzrosty indeksów giełdowych. W sierpniu doszło jednak  
do gwałtownych spadków cen akcji, które zakończyły dotychczasową tendencję wzrostową. 
Ostatecznie na koniec grudnia wspomniane indeksy znalazły się blisko rocznych minimów (WIG 
był o 20,8% niższy w porównaniu z 2010 r.). Wartość obrotów na rynkach akcji i praw do akcji 
(PDA) zwiększyła się o 14,4% w porównaniu z 2010 r. (tabela 4.7.1). Jednocześnie odnotowano 
wzrost liczby debiutów zarówno na Głównym Rynku GPW, jak i na rynku NewConnect. Zwiększenie 
liczby IPO na Głównym Rynku GPW nie spowodowało jednak wzrostu ich łącznej wartości, która 
wyniosła 8,5 mld zł (wobec 15,9 mld zł w 2010 r.). Wynikało to z tego, że w 2011 r. niewiele dużych 
przedsiębiorstw zdecydowało się na debiut. W przypadku rynku NewConnect istotnie wzrosła nie 
tylko liczba nowych spółek, lecz również przeciętna wartość IPO (4,2 mln zł, wobec 1,9 w 2010 r.). 
Ponadto domy maklerskie coraz bardziej dywersyfikowały swoją działalność, organizując emisje 
obligacji przedsiębiorstw. W 2011  r. wartość tych emisji wyniosła ponad 2,5 mld  zł (1,0 mld  zł  
w 2010 r.). 

125 Podmioty te poza pozwoleniem na zarządzanie aktywami miały pozwolenie na maksymalnie jeden dodatkowy rodzaj 
działalności, który z reguły był komplementarny wobec usługi zarządzania aktywami.
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Tabela 4.7.1. Podstawowe wskaźniki związane z funkcjonowaniem podmiotów maklerskich  
w latach 2008−2011

  2008 2009 2010 2011

Obroty netto na rynku akcji i PDA (Główny Rynek GPW,  
w mld zł)

165,7 175,9 234,3 268,1

Liczba debiutów na rynkach organizowanych  
przez GPW: Główny Rynek GPW i NewConnect

33/61 13/26 34/86 38/172

Wartość indeksu WIG (koniec roku, w pkt) 27 228,64 39 985,99 47 489,91 37 595,44

Liczba krajowych podmiotów maklerskich 58 59 64 65

Aktywa domów maklerskich (w mld zł) 7,3 8,3 9,2 10,1

Kapitały własne domów maklerskich (w mld zł) 3,2 2,7 3,0 3,1

uwaga: obroty netto na rynku akcji i PDA uwzględniają transakcje sesyjne i pakietowe.

Źródło: GPW, KNF.

Dnia 14 grudnia 2011  r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie zasad ustalania przez 
dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 
kierownicze126. Wprowadziło ono na polskim rynku postanowienia dyrektywy w sprawie 
wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu 
nadzorczego polityki wynagrodzeń127. Rozwiązania zawarte w tych regulacjach mają zapewnić 
taką strukturę wynagrodzeń, która nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka, nie stanowi 
pokusy nadużycia, nie generuje konfliktu interesów i uwzględnia długoterminowe interesy firmy 
inwestycyjnej. W tym celu w domach maklerskich mają być utworzone komitety wynagrodzeń, 
odpowiedzialne za określenie polityki zmiennych składników wynagrodzeń, przewidującej m.in. 
wypłatę części wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz możliwość odroczenia, 
zmniejszenia lub wstrzymania części wynagrodzenia zmiennego w zależności od sytuacji 
finansowej spółki. Domy maklerskie prowadzące działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia 
miały dostosować się do jego przepisów do 31 marca 2012 r.

W II połowie 2011 r. nasiliła się publiczna dyskusja na temat opłat transakcyjnych pobieranych 
przez GPW. Krajowe podmioty maklerskie zabiegały o obniżenie tych opłat, uzasadniając to niższymi 
stawkami w pozostałych krajach europy. Ponadto przedstawiciele domów maklerskich zaznaczali,  
że nie mają możliwości dalszego obniżania prowizji, jakie płacą ich klienci, bez podjęcia  
odpowiednich działań ze strony giełdy. Zdaniem przedstawicieli GPW wyższe stawki w Polsce  
uzasadnione są ponoszonymi przez nią opłatami na rzecz KNF, sprawującej nadzór m.in. nad 
rynkiem kapitałowym.

4.7.2. Rynek usług maklerskich

W analizowanym okresie nastąpił niewielki wzrost liczby rachunków papierów wartościowych 
prowadzonych przez krajowe podmioty maklerskie: z 1 477 tys. na koniec 2010 r. do 1 501 tys.  
na koniec 2011  r. Do zakładania tych rachunków skłaniała m.in. oferta prywatyzacyjna skarbu 
Państwa o dużej wartości (Jastrzębskiej spółki Węglowej). Pogorszenie koniunktury giełdowej 
w II połowie roku zmniejszyło jednak skłonność nowych inwestorów do zakładania rachunków 
papierów wartościowych.

Zgodnie z dotychczasową tendencją rosło znaczenie Internetu w dystrybucji usług maklerskich. 
Na koniec 2011 r. liczba rachunków internetowych wyniosła 854 tys. (wzrost o 10%), a ich udział  
we wszystkich rachunkach maklerskich był najwyższy w historii (57%). Regularne zwiększanie się  

126 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki 
zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze (Dz.u. z 2011 r. nr 263 poz. 1569). 
Przepisy weszły w życie 15 grudnia 2011 r.

127 Dyrektywa nr 2010/76/ue Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 
2006/48/We oraz 2006/49/We w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji 
oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz. urz. ue L329 z 14 grudnia 2010 r., s. 3).



160

4

Instytucje finansowe

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

liczby rachunków internetowych należy wiązać z niższymi kosztami usług maklerskich  
realizowanych przez Internet oraz możliwością szybszej realizacji zleceń w reakcji na zmieniające się 
warunki rynkowe. W II połowie roku udział transakcji realizowanych za pośrednictwem Internetu  
w obrotach inwestorów indywidualnych na Głównym Rynku GPW osiągnął rekordowy poziom  
75%. Na rynku kontraktów terminowych udział ten zmniejszył się nieznacznie w  porównaniu  
z 2010 r. (wykres 4.7.1).

Wykres 4.7.1. Udział obrotów realizowanych za pośrednictwem Internetu w  obrotach 
inwestorów indywidualnych na Głównym Rynku GPW w latach 2008−2011
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Źródło: GPW, KNF.

Od 3 stycznia 2011 r. notowania na GPW kończą się o 17.35 – godzinę później niż w 2010 r. 
Zmiana ta była drugim etapem wydłużania sesji giełdowej, 1 września 2008 r. GPW zdecydowała się 
rozpoczynać obrót akcjami o godz. 9.00 (wcześniej była to godz. 9.30). Wydłużenie sesji upodobniło 
polski rynek kapitałowy do największych giełd europejskich (funkcjonujących w Paryżu, Frankfurcie  
i Londynie), ale jednocześnie wymusiło na krajowych podmiotach maklerskich opracowanie nowego 
harmonogramu pracy. Dotychczasowe godziny handlu pozwalały na to, aby ten sam makler 
rozpoczynał dzień od porannej analizy rynku i kontaktu z klientami, przekazywał zlecenia w ciągu 
dnia, a po zamknięciu notowań miał jeszcze czas na zarejestrowanie transakcji i podsumowanie 
sytuacji na rynkach finansowych w raportach i rozmowach z klientami. Po wydłużeniu sesji na GPW 
krajowe podmioty maklerskie musiały wprowadzić system zmianowy i podzielić te czynności albo 
wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe. W opinii przedstawicieli domów maklerskich 
wspomniana zmiana jest korzystna jedynie dla zdalnych członków giełdy, którzy już wcześniej 
funkcjonowali w podobnych godzinach i w związku z tym nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych 
kosztów. Zdaniem przedstawicieli GPW wydłużenie sesji giełdowej pozytywnie wpływa na wielkość 
i płynność obrotu, a także na międzynarodową konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego.

4.7.3. Działalność podmiotów maklerskich na rynku zorganizowanym

Firmy inwestycyjne mogą prowadzić działalność na rynkach zorganizowanych prowadzonych 
przez GPW (Główny Rynek, NewConnect oraz w ramach platformy Catalyst: giełdowy rynek 
regulowany i AsO), a także Bondspot (w ramach platformy Catalyst: pozagiełdowy rynek regulowany 
i AsO).

Główny Rynek GPW

Na koniec 2011  r. na Głównym Rynku GPW status członka giełdy miało 61 podmiotów 
prowadzących działalność maklerską. Po raz pierwszy w historii liczba zdalnych członków giełdy 
prowadzących działalność bezpośrednio z zagranicy (31) przekroczyła liczbę podmiotów z siedzibą 
na terenie Polski (30). Zdalni członkowie GPW prowadzili działalność z Austrii, Bułgarii, Cypru, 
Czech, estonii, Francji, Litwy, Niemiec, Rumunii, słowacji, szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii. Funkcję 
animatora Głównego Rynku GPW pełniło 22 członków giełdy (17 krajowych i pięciu zagranicznych). 
Tyle samo miało status animatora emitenta (20 krajowych i dwóch zagranicznych).
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W 2011 r. nasiliła się koncentracja w pośrednictwie obrotu na rynku akcji i PDA – udział pięciu 
największych podmiotów maklerskich w obrotach wzrósł do 49%, z 47,4% w poprzednim roku 
(wykres 4.7.2). Największa firma inwestycyjna zmniejszyła jednak swój udział w obrotach do 13,8%.

Z punktu widzenia udziału w obrotach trzech największych podmiotów maklerskich rynek akcji 
i PDA cechował się mniejszą koncentracją niż inne segmenty Głównego Rynku GPW (tabela 4.7.2).

Wykres 4.7.2. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami oraz PDA  
na Głównym Rynku GPW w 2010 i 2011 r.
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uwaga: dane obejmują: transakcje sesyjne, transakcje pakietowe, nabycie znacznych pakietów akcji (wezwania), publiczną ofertę sprzedaży 
oraz transakcje odkupu i odsprzedaży.

Źródło: GPW.

 Tabela 4.7.2. Podmioty o największym udziale w obrotach brutto na Głównym Rynku GPW  
w 2011 r. (udział w rynku w %, obroty w mln zł i sztukach)

Akcje i PDA Obligacje Kontrakty terminowe

DM BH 13,8% 
78 733,0 mln zł 

DM PKO BP 45,2% 
755,3 mln zł 

DM BOŚ 14,2% 
4 143 085 szt.

CS Securities 9,8% 
55 753,6 mln zł 

CDM Pekao 14,5% 
241,7 mln zł 

DI BRE Banku 13,9% 
4 063 549 szt.

DM BZ WBK 9,3% 
53 176,4 mln zł

Millennium DM 4,7% 
79,0 mln zł

DM BZ WBK 12,1% 
3 547 728 szt.

Certyfikaty inwestycyjne Produkty strukturyzowane Opcje

DM BZ WBK 35,6% 
120,3 mln zł 

Raiffeisen Centrobank 38,8% 
272,5 mln zł 

DM PKO BP 14,9% 
267 918 szt. 

DI BRE Banku 16,0% 
54,0 mln zł

DM BOŚ 12,5% 
87,8 mln zł

DM BZ WBK 14,6% 
263 025 szt.

DM BOŚ 12,4% 
42,1 mln zł

DI BRE Banku 9,5% 
66,4 mln zł

Unicredit BANK AG 12,9% 
231 491 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.

Na rynku certyfikatów inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych największe udziały 
utrzymały podmioty, które relatywnie szybko wzbogaciły swoją ofertę produktową o takie 
instrumenty. W każdym z segmentów GPW, z wyjątkiem rynku certyfikatów inwestycyjnych,  
w wyniku rosnącej konkurencji, łączny udział trzech największych podmiotów spadł w porównaniu 
z 2010 r. 
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Wydłużenie sesji giełdowej oraz zwiększenie liczby zdalnych członków giełdy spowodowały 
wzrost udziału tej grupy w obrotach w poszczególnych segmentach GPW. W przypadku rynku 
akcji i PDA wspomniany udział wyniósł 21,9% (16,7% w 2010 r.), natomiast na rynku kontraktów 
terminowych 9,2% (o 3 pkt proc. więcej niż w 2010 r.). W kolejnych latach można spodziewać się 
dalszego wzrostu udziału w obrotach zdalnych członków giełdy ze względu na planowane przez 
GPW zastąpienie systemu WARseT nowym systemem obrotu – uTP (universal Trading Platform). 
Mają oni bowiem duże doświadczenie w obsłudze tego systemu, ponieważ jest on wykorzystywany 
na giełdach grupy Nyse euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie 
i Brukseli, gdzie wielu zdalnych członków GPW prowadzi działalność operacyjną. Ponadto 
nowy system umożliwi zawieranie transakcji typu high-frequency trading, co zagraniczne firmy 
inwestycyjne czynią już od kilku lat. Dotychczasowy system – WARseT uniemożliwiał zawieranie 
tego rodzaju transakcji.

Na Głównym Rynku GPW najwięcej IPO (pięć) po raz kolejny zorganizował Dom Maklerski BZ 
WBK. Pierwszą ofertę publiczną akcji dla trzech spółek przeprowadził Mercurius DM, a po dwie takie 
oferty zorganizowały: DM IDM, DM PKO BP i DM Ipopema. 

Rynek NewConnect

Liczba członków rynku NewConnect na koniec 2011 r. wyniosła 34 (wzrost o trzy podmioty  
w porównaniu z 2010  r.). Funkcję animatorów rynku pełniło 14 podmiotów prowadzących 
działalność maklerską (10 domów maklerskich, trzy banki krajowe i jedna zagraniczna firma 
inwestycyjna).

Analiza struktury obrotów akcjami na rynku NewConnect według firm inwestycyjnych 
pośredniczących w zawieraniu transakcji wskazuje na zatrzymanie dotychczasowej tendencji do 
zmniejszania się koncentracji, charakterystycznej dla Głównego Rynku GPW (wykres 4.7.3). udział 
w obrotach pięciu największych firm inwestycyjnych nie zmienił się istotnie i wyniósł 65% (64,3% 
w 2010  r.). Wraz z rozwojem rynku NewConnect należy się spodziewać wzrostu aktywności 
podmiotów, które obecnie mają mniejsze udziały w obrocie.

Wykres 4.7.3. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami na  rynku 
NewConnect w 2010 i 2011 r.

DM BZ WBK

A. 2010 B. 2011

CDM Pekao
ING Securities

DI BRE Banku
DM PKO BP
Alior BM

DM BOŚ
DM Pekao
Pozostali

15,7%

12,0%

10,7%
8,6%

4,1%

3,7%

3,5%

24,4% 17,3%

15,3%

10,7%
10,0%

8,4%

5,5%

3,6%

3,5%

22,4% 20,5%

uwaga: CDM Pekao to dom maklerski Banku Pekao sA, a DM Pekao to biuro maklerskie tego banku.

Źródło: GPW.

Rynek Catalyst

Firmy inwestycyjne prowadziły także działalność na rynkach funkcjonujących w ramach 
platformy obrotu instrumentami dłużnymi – Catalyst. Na koniec 2011 r. status członka miało:

− 61 podmiotów na detalicznym giełdowym rynku regulowanym, organizowanym przez 
GPW, 
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− 16 podmiotów na hurtowym pozagiełdowym rynku regulowanym, organizowanym przez 
Bondspot, 

− 29 podmiotów w AsO dla klientów detalicznych, organizowanym przez GPW,

−15 podmiotów w AsO dla klientów hurtowych, organizowanym przez Bondspot.

Wykres 4.7.4. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach na rynkach należących 
do platformy Catalyst w 2011 r.

31,7%

12,4%

12,0%
7,5%

7,4%

4,9%

3,3%
2,4%

18,5%

74,7%

12,5%

3,2%

2,9%
2,4% 4,3%

DM PKO BP

A. Rynki prowadzone przez GPW B. Rynki prowadzone przez BondSpot

DI BRE Banku
DM Millennium

DM BPS
Copernicus Securities
ING Securities

UniCredit Group
DM BZ WBK
Pozostali

uwaga: grupa kapitałowa uniCredit składa się z następujących podmiotów: uniCredit Bank AG, uniCredit CAIB AG, uniCredit CAIB  
Poland sA, DM Pekao, CDM Pekao.

Źródło: GPW.

Działalność operacyjną w 2011 r. na rynkach prowadzonych przez GPW prowadziło 28 firm 
inwestycyjnych, a na rynkach obsługiwanych przez Bondspot – 13. Funkcję animatorów rynku  
we wszystkich segmentach platformy Catalyst pełniło jedynie 10 krajowych podmiotów  
maklerskich. Największy udział w obrotach na rynkach funkcjonujących w ramach platformy Catalyst 
miał w 2011  r. DM PKO BP. Wiązało się to z pełnieniem przez ten podmiot funkcji animatora  
w przypadku aż 85 serii nieskarbowych instrumentów dłużnych, przy czym był on jedynym 
animatorem w segmencie obligacji komunalnych.

4.7.4. Wyniki finansowe domów maklerskich

Czynnikami, które w 2011  r. najbardziej wpłynęły na wyniki finansowe krajowych domów 
maklerskich, były: pogorszenie koniunktury na rynku akcji oraz wydłużenie sesji giełdowej. Duża 
liczba IPO w I półroczu spowodowała wzrost przychodów prowizyjnych z tytułu oferowania 
instrumentów finansowych. W przypadku domów maklerskich, które sporządziły sprawozdanie 
finansowe zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, przychody te wyniosły w 2011  r. blisko 
122,1  mln  zł (99,6  mln  zł w 2010  r.). Pogorszenie koniunktury giełdowej, zapoczątkowane  
w sierpniu 2011 r., spowodowało jednak wstrzymanie wielu IPO. Kolejną konsekwencją spadków cen 
akcji, rzutujące na przychody krajowych podmiotów maklerskich, był odpływ środków z funduszy 
inwestycyjnych (głównie akcji i mieszanych). Dodatnie saldo nabyć i umorzeń obserwowano  
w funduszach papierów dłużnych, jednak w ich przypadku opłaty dystrybucyjne są relatywnie niskie 
w porównaniu z funduszami akcyjnymi i mieszanymi lub nie występują wcale. spadek przychodów 
z prowizji z tytułu pośredniczenia w obrocie tytułami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
wyniósł około 8%. Jednocześnie po raz kolejny zmniejszyły się przychody z tytułu zarządzania 
cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (o 11,1% w porównaniu z 2010 r.). Łącznie 
przychody z działalności maklerskiej spadły z 1,51 mld zł w 2010 r. do 1,41 mld zł w 2011 r.

W porównaniu z 2010  r. wzrosły koszty wynagrodzeń domów maklerskich, o około 8%,  
co należy wiązać głównie z wydłużeniem sesji giełdowej o godzinę. Niektóre podmioty rozpoczęły 
również inwestycje związane z przygotowaniem do wdrożenia nowego systemu giełdowego 
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– uTP. Łącznie koszty działalności maklerskiej wzrosły z 1,17  mld  zł w 2010  r. do 1,27  mld  zł  
w 2011  r. Wyższe koszty oraz niższe przychody spowodowały spadek wyniku z działalności  
maklerskiej do 143,8 mln zł (342,7 mln zł w 2010 r.). 

Wykres 4.7.5. Zysk brutto oraz wskaźnik rentowności obrotu brutto biur i domów maklerskich 
w latach 2004−2011
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uwaga: dane od 2010 r. nie uwzględniają biur maklerskich ze względu na zmiany w prawie.

Źródło: uKNF.

W przeciwieństwie do wyniku z działalności maklerskiej zysk z operacji instrumentami 
finansowymi poprawił się i wyniósł 520,9  mln  zł (456,7  mln  zł w 2010  r.). Tym samym wynik 
z działalności operacyjnej domów maklerskich wyniósł 653,0  mln  zł, wobec 793,9  mln  zł  
w 2010 r. Na zagregowany wynik finansowy brutto krajowych firm inwestycyjnych wpłynęły również 
przychody i koszty finansowe. Różnica między tymi kategoriami wyniosła -10,4 mln zł (139,0 mln zł 
w 2010  r.) i wynikała głównie z przeszacowania aktywów jednego z domów maklerskich128.  
W efekcie zagregowany zysk brutto oraz wskaźnik rentowności obrotu brutto129 domów maklerskich 
za 2011 r. spadły w porównaniu z 2010 r. (wykres 4.7.5).

128 Wartość odpisu trwałej utraty wartości inwestycji w jedną ze spółek zależnych tego podmiotu maklerskiego wyniosła 
198,5 mln zł.

129  Wskaźnik rentowności obrotu brutto liczony jako stosunek wyniku finansowego brutto do przychodów z działalności.
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5.1. Rynek pieniężny

5.1.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku pieniężnego

W 2011 r. nadal obserwowano wzrost płynności na krajowym rynku transakcji o charakterze 
lokacyjnym (tabela 5.1.1), przy czym w trakcie roku występowały istotne różnice między 
aktywnością banków w poszczególnych segmentach tego rynku. Średnie dzienne obroty na rynku 
fx swap złotego w Polsce istotnie się zwiększyły i były wyższe niż przed nasileniem się światowego 
kryzysu finansowego w 2008  r. W analizowanym okresie obserwowano także wyraźny wzrost 
obrotów na krajowym rynku transakcji warunkowych. Z kolei w segmencie niezabezpieczonych 
lokat międzybankowych średnia dzienna wartość transakcji spadła w porównaniu z 2010 r.

Najbardziej płynnym instrumentem krajowego międzybankowego rynku pieniężnego 
pozostawał swap walutowy. Znaczna część transakcji fx swap była wykorzystywana przez 
nierezydentów do finansowania inwestycji na krajowym rynku kapitałowym, w szczególności 
na rynku obligacji skarbowych. Małe limity kredytowe, które banki wzajemnie nakładają na 
siebie, oraz ich potrzeby płynnościowe determinowały strukturę terminową obrotów na rynku 
niezabezpieczonych lokat międzybankowych – w dalszym ciągu zawierano przede wszystkim 
transakcje jednodniowe. Podobnie jak w poprzednich latach na rynku transakcji warunkowych 
przeważały operacje SBB/BSB z podmiotami niebankowymi. W 2011  r. obserwowano jednak 
wyraźny wzrost wartości transakcji warunkowych między bankami krajowymi, co przyczyniło się do 
istotnego zmniejszenia różnicy pomiędzy obrotami w tym segmencie rynku a obrotami na rynku 
niezabezpieczonych lokat międzybankowych.

Tabela 5.1.1. Zadłużenie z tytułu poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego oraz 
wartość obrotów na krajowym rynku transakcji lokacyjnych w latach 2008−2011 (w mld zł)

2008 2009 2010 2011

Rynek instrumentów dłużnych (zadłużenie na koniec okresu)

Bony skarbowe 50,4 47,5 28,0 12,0

Bony pieniężne 10,2 41,0 74,6 93,4

Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne 2,1 3,0 2,6 7,7

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 11,6 6,2 11,7 15,9

Rynek transakcji lokacyjnych (średnie dzienne obroty netto)

Lokaty niezabezpieczone (lokaty międzybankowe) 10,3 7,3 7,0 6,2

FX swap 11,7 9,4 10,9 12,9

Transakcje repo/SBB/BSB 8,8 8,1 9,1 11,6

w tym: operacje między bankami krajowymi 3,2 2,4 2,7 3,6

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą różnić się od danych zaprezentowanych w poprzednich edycjach opracowania. 

Źródło: NBP.

Na koniec 2011 r. największym segmentem rynku krótkoterminowych papierów wartościowych 
pozostawał rynek bonów pieniężnych. Wzrost wartości tych instrumentów w obiegu wynikał  
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z rosnącej nadpłynności w krajowym sektorze bankowym. Jednocześnie konsekwentnie realizowana 
przez Ministerstwo Finansów strategia wydłużania średniego terminu  zapadalności długu 
publicznego prowadziła do dalszego zmniejszania się skali emisji bonów skarbowych i zadłużenia  
z tytułu tych instrumentów. 

Przedsiębiorstwa w nieznacznym stopniu finansowały swoją bieżącą działalność emisją 
krótkoterminowych papierów dłużnych. Wprawdzie w 2011 r. zwiększyła się zarówno wartość 
emisji tych instrumentów, jak i zadłużenie z ich tytułu, ale odzwierciedlało to głównie strategię 
zarządzania płynnością kilku dużych przedsiębiorstw. Pomimo istotnego wzrostu zadłużenia  
z tytułu krótkoterminowych bankowych papierów dłużnych na koniec 2011  r. rola tych 
instrumentów w finansowaniu działalności banków krajowych była nadal niewielka.

5.1.2. Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych

5.1.2.1. Bony skarbowe

Wielkość rynku

W 2011  r. istotnie zmniejszyło się znaczenie bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb 
pożyczkowych Skarbu Państwa. Średnia wartość tych instrumentów pozostających w obrocie 
wyniosła 24,0 mld zł, podczas gdy w 2010 r. było to 40,1 mld zł. Spadek przeciętnego zadłużenia 
z tytułu bonów skarbowych wynikał ze zwiększenia popytu inwestorów na instrumenty o dłuższym 
terminie zapadalności oraz polityki emisyjnej Ministerstwa Finansów. Zgodnie ze Strategią 
zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011–2014 kontynuowało ono, 
zapoczątkowane w II połowie 2009  r., stopniowe zmniejszanie skali emisji bonów skarbowych1. 
Miało to na celu ograniczenie ryzyka refinansowania długu państwa przez wydłużenie jego średniej 
zapadalności. Ponadto do zmniejszenia podaży bonów skarbowych przyczyniał się niższy niż  
w roku poprzednim zakładany deficyt budżetowy oraz mniejsze potrzeby pożyczkowe brutto. 
Wysoki stopień sfinansowania tych potrzeb w II połowie roku oraz oszczędności wynikające  
z wprowadzenia od 1 maja 2011  r. systemu zarządzania płynnością jednostek sektora finansów 
publicznych dodatkowo zmniejszyły skalę i liczbę emisji bonów skarbowych. W rezultacie  
od czerwca 2011 r. nie przeprowadzono żadnego przetargu tych instrumentów.

Chcąc uniknąć nadmiernego skumulowania wydatków wynikających z wykupu skarbowych 
papierów wartościowych oraz obniżyć wartość zadłużenia wykazywanego na koniec roku, 
Ministerstwo Finansów zwiększyło skalę przedterminowych wykupów bonów skarbowych. 
Począwszy od maja, zorganizowano pięć przetargów odkupu tych instrumentów. Największe z nich 
miały miejsce pod koniec grudnia. Ministerstwo Finansów zaoferowało wówczas wykup wszystkich 
pozostających w obrocie bonów skarbowych o wartości 16,7 mld zł (inwestorzy zdecydowali się 
sprzedać bony o wartości 2,2 mld zł). Na wszystkich przetargach odkupu przeprowadzonych  
w 2011 r. udało się wykupić przed terminem bony skarbowe o wartości 6,7 mld zł, z czego  
4,7 mld zł przypadało na bony zapadające w 2012 r.

Konsekwencją wspomnianej polityki Ministerstwa Finansów był spadek zadłużenia z tytułu 
bonów skarbowych z 28,0 mld zł na koniec 2010 r. do 12,0 mld zł na koniec 2011 r. Udział bonów 
skarbowych w całkowitym zadłużeniu państwa z tytułu skarbowych papierów wartościowych 
obniżył się o ponad połowę – z 5,5% do 2,3% (wykres 5.1.1).

W strefie euro również obserwowano spadek udziału bonów skarbowych w finansowaniu 
potrzeb pożyczkowych poszczególnych państw. Jednak ze względu na bardzo trudną sytuację 
fiskalną niektórych jej członków i ich problemy ze sprzedażą obligacji skarbowych udział bonów 
w całkowitym zadłużeniu z tytułu skarbowych papierów wartościowych obniżył się w porównaniu  
z 2010 r. jedynie o niecałe 2 pkt proc. i na koniec 2011 r. wyniósł 10,2%2.

1 Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011–2014, Warszawa 2010,  Ministerstwo 
Finansów.

2 Obliczono na podstawie danych EBC dostępnych na stronie internetowej http://www.ecb.int/stats/ money/securities/
debt/html/index.en.html.
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Wykres 5.1.1. Bony skarbowe w obiegu oraz ich udział w krajowym zadłużeniu z tytułu 
emisji skarbowych papierów wartościowych w latach 2008−2011 (według stanu zadłużenia  
na koniec okresów)
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Źródło: NBP, MF.

Rynek pierwotny

Bony skarbowe są sprzedawane na rynku pierwotnym w ramach systemu Dealerów 
Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW). Jest to rynek hurtowy, do którego dostęp 
mają instytucje wyłaniane każdego roku w drodze konkursu. Zasady funkcjonowania systemu 
określa corocznie opracowywany Regulamin pełnienia funkcji Dealerów Skarbowych Papierów 
Wartościowych. Głównym kryterium wyboru DSPW jest aktywność na krajowym rynku skarbowych 
instrumentów dłużnych. W 2011 r., podobnie jak przed rokiem, funkcję DSPW pełniło 12 
podmiotów. Wśród nich było osiem banków krajowych, działający w Polsce oddział instytucji 
kredytowej oraz trzy instytucje kredytowe z UE. Ponadto prawo uczestnictwa w przetargach miał 
BGK. Organizatorem przetargów bonów skarbowych był NBP, który pełnił również funkcję agenta 
emisji oraz prowadził system depozytowo-rozrachunkowy dla tych papierów dłużnych.

Od stycznia nastąpiły istotne zmiany w regulacjach dotyczących funkcjonowania pierwotnego 
rynku bonów skarbowych, wynikające z wejścia w życie rozporządzenia w sprawie warunków 
emitowania bonów skarbowych3. Do najważniejszych zmian należało umożliwienie sprzedaży 
bonów skarbowych na przetargach jednej ceny, na których wszyscy uczestnicy nabywają 
bony po tej samej cenie – nie niższej niż cena minimalna wyznaczona przez emitenta. 
System ten funkcjonuje na większości najbardziej rozwiniętych rynków skarbowych papierów 
dłużnych. Jak wskazują niektóre badania, stosowanie przetargów jednej ceny może wpływać 
na wzrost efektywności rynku tych instrumentów oraz obniżenie kosztów finansowania.  
W przypadku takich przetargów inwestorzy chętniej proponują bowiem wyższe ceny za oferowane 
przez emitenta instrumenty dłużne4. W 2011 r. Ministerstwo Finansów nie przeprowadziło jednak 
przetargu sprzedaży bonów skarbowych w tej formie. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo 
Finansów zamierza zacząć stosować nową formułę przetargu od stycznia 2012 r. 

We wspomnianym rozporządzeniu przewidziano również możliwość składania ofert 
niekonkurencyjnych, czyli takich, które nie zawierają ceny. Składając tego typu ofertę, inwestorzy 
godzą się na zakup (bądź sprzedaż emitentowi) bonów skarbowych po cenie ustalonej przez 
pozostałych uczestników rynku w ramach przetargu. Celem wprowadzenia tego typu aukcji 
jest ułatwienie uczestnictwa w rynku bonów skarbowych mniej doświadczonym podmiotom. 
Dodatkowo, zgodnie z nowymi regulacjami, Ministerstwo Finansów otrzymało możliwość 
zawierania umów zakupu lub przedstawienia do odkupu bonów poza przetargiem.

3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych 
(Dz.U. z 2010 r., nr 250, poz. 1679).

4 P.F. Malvey, C.M. Archibald, Uniform-Price Auctions: Update of the Treasury Experience, 1998, opracowanie dostępne 
na stronie internetowej: http://ipv6.treasury.gov/resource-center/fin-mkts/Documents/upas2.pdf.



168

5

Rynki finansowe

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

W 2011 r. Ministerstwo Finansów sprzedało bony skarbowe o wartości 18,7  mld zł  
(w 2010 r. 35,0 mld zł). Ze względu na zmianę strategii emitowania tych instrumentów, polegającą 
na częstszym ponownym otwieraniu i uzupełnianiu wyemitowanych wcześniej serii bonów  
o kolejne instrumenty o tym samym terminie zapadalności, średni pierwotny okres do wykupu 
wyemitowanych bonów skarbowych był nieznacznie krótszy niż w 2010 r. (tabela 5.1.2). 

Realizując wspomnianą strategię zarządzania długiem publicznym, Ministerstwo Finansów 
zorganizowało tylko cztery przetargi bonów 52-tygodniowych, a na 13 przetargach oferowano 
bony z terminem zapadalności od 44 do 51 tygodni, stanowiące uzupełnienie emisji będących 
już w obrocie. Na dwóch przetargach zaoferowano jedną serię bonów skarbowych o pierwotnym 
terminie wykupu innym niż 52 tygodnie.

Tabela 5.1.2. Struktura terminowa bonów skarbowych wyemitowanych w latach 2008−2011 
(w %, wartość bonów oferowanych na rynku pierwotnym)

Bony skarbowe 2008 2009 2010 2011

13-tygodniowe 21,4 0,0 0,0 0,0

26-tygodniowe 14,7 10,3 0,0 0,0

39-tygodniowe 3,8 0,9 3,3 0,0

49-tygodniowe 1,8 0,0 0,0 19,7

50-tygodniowe 0,0 0,0 0,0 14,2

52-tygodniowe 51,6 83,8 92,8 25,6

Inne 6,7 5,0 3,9 40,5

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0

Średni pierwotny okres do wykupu (w tygodniach) 35,1 48,3 51,4 47,4

Uwaga: kategoria „Inne” obejmowała bony: w 2008  r. 2-dniowe oraz  3- i 5-tygodniowe, w 2009  r. 25- i 28-tygodniowe, w 2010 r. 
48-tygodniowe, a w 2011 r. 27-, 28-, 44-, 45-, 46-, 48- i 51-tygodniowe.

Źródło: obliczono na podstawie danych MF.

Wartość emisji bonów skarbowych w poszczególnych miesiącach zależała przede wszystkim 
od bieżących potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa i popytu na określone rodzaje papierów 
skarbowych (wykres 5.1.2). Dobra koniunktura w polskiej gospodarce, która przyczyniła  
się do lepszego, niż planowano, wykonania budżetu państwa, wpłynęła na decyzję Ministerstwa 
Finansów o rezygnacji ze sprzedaży bonów skarbowych od czerwca 2011  r. W rezultacie  
w 2011 r. zorganizowano jedynie 19 przetargów tych instrumentów, podczas gdy w 2010 r. było 
ich 36. Średnia wartość bonów skarbowych sprzedanych w 2011  r. na pojedynczym przetargu 
była nieznacznie większa niż w roku poprzednim i wyniosła 986,7 mln zł (w 2010  r. było  
to 973,5 mln zł).

W 2011 r. relacja popytu na bony skarbowe zgłaszanego przez inwestorów do ich podaży 
była podobna jak w roku poprzednim. Oferty zakupu tych instrumentów ponadtrzykrotnie 
przekroczyły oferowaną podaż. Tak jak w przypadku obligacji skarbowych nadwyżka ta ma 
charakter strukturalny i wynika m.in. z aukcyjnego systemu ustalania cen papierów skarbowych 
na rynku pierwotnym. Na utrzymujący się wysoki stopień redukcji złożonych przez inwestorów 
ofert wpływała także ograniczona podaż tych instrumentów oraz zapowiedzi zaprzestania emisji 
bonów skarbowych w II połowie roku. Na ostatnim przetargu sprzedaży tych instrumentów, 
zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów w maju 2011 r., relacja popytu do przyjętych ofert 
wyniosła blisko 4,8.

Pomimo utrzymującego się dużego popytu średnia rentowność 52-tygodniowych bonów 
skarbowych na rynku pierwotnym była wyższa niż w 2010  r., ale kształtowała się wciąż poniżej 
stawki 1Y WIBOR (wykres 5.1.3). Wzrost kosztów emisji tych instrumentów w porównaniu  
z poprzednim rokiem wynikał z podwyżek stóp procentowych NBP w styczniu oraz kwietniu  
2011 r., jak również z oczekiwań uczestników rynku na dalsze podwyżki tych stóp w kolejnych 
miesiącach roku.
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Wykres 5.1.2. Miesięczna wartość emisji bonów skarbowych w latach 2008−2011  
na przetargach bonów skarbowych oraz miesięczne saldo budżetu państwa
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Źródło: NBP, MF.

Wykres 5.1.3. Rentowność instrumentów rynku pieniężnego w latach 2008−2011
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Źródło: NBP.

Rynek wtórny

Na zmiany płynności rynku wtórnego bonów skarbowych w Polsce największy wpływ mają 
wahania wartości tych instrumentów pozostających w obiegu. Spadek znaczenia bonów skarbowych 
w finansowaniu potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa wpłynął na istotne zmniejszenie się wartości 
zawieranych transakcji. Średnie dzienne obroty netto były w 2011  r. o  ponad 40% niższe niż  
w poprzednim roku i wyniosły 1,25 mld zł, z czego 0,55 mld zł stanowiły operacje outright (tabela 
5.1.3). Spadek obrotów obserwowano zarówno w segmencie transakcji bezwarunkowych, jak  
i warunkowych. Niższa wartość bonów skarbowych w obiegu i związane z tym zmniejszenie 
wartości portfeli tych instrumentów w bankach krajowych ograniczyły możliwości wykorzystania 
ich jako zabezpieczenia w transakcjach sell-buy-back/buy-sell-back (SBB/BSB) bądź repo. W 2011 r. 
operacje warunkowe, wśród których zdecydowanie dominowały transakcje SBB/BSB, stanowiły  
56% obrotów netto na krajowym rynku bonów skarbowych.

Spadek wartości transakcji na rynku wtórnym bonów skarbowych był jednak mniejszy 
niż spadek średniej wartości tych instrumentów w obrocie, dzięki czemu w 2011  r. poprawił 
się wskaźnik płynności tego rynku. W przypadku transakcji bezwarunkowych relacja średniej 
miesięcznej wartości obrotów netto do średniego miesięcznego stanu zadłużenia wzrosła z 0,43  
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w 2010  r. do 0,48 w 2011  r. Na wartość transakcji outright pozytywnie oddziaływała polityka 
emisyjna Ministerstwa Finansów, polegająca na uzupełnianiu otwartych już emisji nowymi 
instrumentami. Dla całego rynku wtórnego bonów skarbowych, uwzględniającego również 
transakcje warunkowe, wskaźnik ten nie zmienił się istotnie w 2011 r. i wyniósł 1,09.

Tabela 5.1.3. Średnie dzienne obroty netto bonami skarbowymi w latach 2008−2011  
(w mld zł)

2008 2009 2010 2011

Obroty netto, w tym: 1,24 2,45 2,11 1,25

− transakcje bezwarunkowe 0,33 0,77 0,81 0,55

− transakcje warunkowe 0,91 1,68 1,30 0,70

Uwaga: średnie dzienne obroty netto obliczono, uwzględniając następującą liczbę dni roboczych: 254 w 2008  r., 255 w 2009  r.,  
256 w 2010 r. oraz 252 w 2011 r.

Źródło: NBP.

Wykres 5.1.4. Miesięczne obroty netto bonami skarbowymi w latach 2008−2011 według 
rodzajów transakcji
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Źródło: NBP.

Głównymi uczestnikami rynku wtórnego bonów skarbowych były banki krajowe, tworzące 
największą grupę podmiotów pełniących funkcję DSPW. Zawierano głównie transakcje między 
bankami krajowymi a niebankowymi inwestorami krajowymi (48,0% obrotów brutto na rynku 
wtórnym, w 2010 r. 58,7%), przy czym tylko niewielką ich część stanowiły transakcje, w których 
banki odsprzedawały zakupione na przetargach bony pozostałym inwestorom. W 2011  r. nadal 
zwiększał się udział nierezydentów w obrotach brutto – z 13,3% w 2010 r. do 17,0% w 2011 r.

Obrót wtórny bonami skarbowymi odbywał się przede wszystkim na nieregulowanym rynku 
OTC. Operacje na tym rynku stanowiły 98,0% wartości wszystkich transakcji. Pozostałe transakcje 
były zawierane na elektronicznej platformie Treasury BondSpot Poland. W porównaniu z poprzednim 
rokiem udział tej platformy w całości obrotów bonami skarbowymi nieznacznie się zwiększył, mimo 
że w II połowie roku nie zawarto na niej żadnej transakcji tymi instrumentami. Średnia miesięczna 
wartość obrotów netto na tym rynku wzrosła z około 415 mln zł w 2010 r. do blisko 527 mln zł  
w 2011 r. 

Cechą charakterystyczną elektronicznej platformy Treasury BondSpot Poland jest przewaga 
transakcji warunkowych. Rozwój tego segmentu rynku bonów skarbowych w ostatnich dwóch 
latach mógł się wiązać z umożliwieniem pod koniec 2009  r. zawierania transakcji typu general 
collateral repo, w których zabezpieczeniem mogą być dowolne instrumenty z koszyka dłużnych 
papierów wartościowych określonego przez organizatora rynku. W przypadku Treasury BondSpot 
Poland są to wszystkie bony skarbowe notowane na tym rynku.
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Inwestorzy

Najważniejszą grupą inwestorów na rynku bonów skarbowych w 2011 r. pozostawały banki 
krajowe (wykres 5.1.5). Mimo że wartość bonów skarbowych posiadanych przez te podmioty 
zmniejszyła się ponaddwukrotnie: z 15,9 mld zł w grudniu 2010 r. do 7,0 mld zł na koniec 2011 r., 
ich udział w strukturze nabywców tych instrumentów był wyższy niż na koniec 2010 r. i wyniósł 
58,6%. W ujęciu średniorocznym wartość portfela bonów skarbowych w posiadaniu banków 
krajowych obniżyła się z 26,5 mld zł w 2010 r. do 13,2 mld zł w 2011 r. Spadek ten był nieznacznie 
mniejszy niż zmniejszenie się stanu zadłużenia na koniec okresów. Wynikało to z zaprzestania emisji 
bonów skarbowych w II połowie roku oraz ich przedterminowych wykupów w grudniu (o wartości 
2,2 mld zł).

Wśród pozostałych kategorii inwestorów największe zaangażowanie na rynku bonów 
skarbowych wykazywały podmioty zagraniczne, które zwiększyły swój udział w strukturze 
nabywców do 14,4% na koniec 2011  r. Obserwowany napływ nierezydentów na krajowy rynek 
skarbowych papierów dłużnych mógł wynikać z przebudowy portfeli inwestycyjnych zagranicznych 
instytucji finansowych. W reakcji na kryzys zadłużeniowy w niektórych krajach strefy euro 
nabywały one m.in. wyemitowane przez Polskę bony skarbowe. Wynikało to z pozytywnej oceny 
fundamentów polskiej gospodarki oraz atrakcyjności stóp procentowych na krajowym rynku 
pieniężnym z punktu widzenia ryzyka inwestycyjnego.

Wykres 5.1.5. Struktura nabywców bonów skarbowych w 2010 i 2011 r. (wg stanu zadłużenia 
na koniec okresów)
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Źródło: NBP.

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  

Skala emisji bonów pieniężnych w 2011 r. została zwiększona w odpowiedzi na dalszy wzrost 
nadpłynności sektora bankowego, spowodowany głównie przez czynniki autonomiczne (wykres 
5.1.6). W ujęciu średniorocznym wartość bonów pieniężnych w obiegu wyniosła 96,7 mld zł,  
co oznacza wzrost o 29% w porównaniu ze średnim poziomem w 2010 r. (75,0 mld zł).

Czynnikiem, który najbardziej przyczynił się do wzrostu nadpłynności, był prowadzony 
przez NBP skup środków pochodzących z funduszy UE oraz rachunku walutowego Ministerstwa 
Finansów. Zakup walut obcych przez NBP zwiększył nadpłynność w skali całego roku o 11,6 mld zł. 
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W celu ograniczenia wpływu tego typu transakcji na sytuację płynnościową w krajowym sektorze 
bankowym w kwietniu 2011 r. postanowiono przeprowadzać regularną wymianę znacznej części 
środków unijnych na złote bezpośrednio na rynku kasowym5. Do wzrostu nadpłynności banków 
istotnie przyczyniła się również wpłata do budżetu państwa z zysku NBP za 2010 r., w wysokości 
około 6,2 mld zł. 

Do ograniczenia nadpłynności w sektorze bankowym przyczyniało się natomiast przede 
wszystkim zwiększenie rezerwy obowiązkowej utrzymywanej na rachunkach bieżących w NBP, 
średniorocznie o około 6,0 mld zł. W dużej mierze spowodowała to decyzja RPP o podwyższeniu 
stopy rezerwy obowiązkowej o 50 pkt bazowych począwszy od okresu utrzymania rezerwy 
rozpoczynającego się 31  grudnia 2010  r.6 Ze względu na poprawę sytuacji płynnościowej  
w krajowym sektorze bankowym RPP postanowiła przywrócić wysokość tej stopy, obowiązującą 
przed 30 czerwca 2009 r. Ponadto do zwiększenia rezerwy obowiązkowej przyczyniła się wyższa 
wartość depozytów złotowych składanych przez podmioty niebankowe, będących podstawą 
jej naliczania. Skalę nadpłynności sektora bankowego zmniejszał również wzrost pieniądza 
gotówkowego w obiegu, który w 2011 r. wyniósł średnio 5,2 mld zł7.

Wykres 5.1.6. Bony pieniężne w obiegu w latach 2008−2011 (wg stanu na koniec miesięcy)
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Źródło: Rejestr Papierów Wartościowych NBP.

Rynek pierwotny

Zgodnie z założeniami polityki pieniężnej w 2011 r. bank centralny za pomocą operacji 
otwartego rynku oddziaływał na płynność w sektorze bankowym w taki sposób, aby stabilizować 
stawkę POLONIA na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej NBP8. Od 2005  r. NBP  
przeprowadza podstawowe operacje otwartego rynku, emitując bony pieniężne z 7-dniowym 
terminem zapadalności9. Przetargi bonów pieniężnych w ramach podstawowych operacji 
otwartego rynku odbywają się regularnie raz w tygodniu, w piątek. Ich rozrachunek jest 
dokonywany tego samego dnia. Od 1 stycznia 2006 r. w przetargach na bony pieniężne emitowane 
w ramach operacji podstawowych mogą uczestniczyć wszystkie banki działające w Polsce, które 
spełniają wymogi techniczne związane z przeprowadzaniem tych operacji, oraz Bankowy Fundusz 

5 Komunikat po spotkaniu Prezesa NBP i Ministra Finansów z 21 kwietnia 2011 r. dostępny na stronie: http://nbp.pl/home.
aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2011/nbp_mf.html.

6 Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 26–27 października 2010 r. dostępna pod adresem 
internetowym: http://nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2010_10_27.pdf oraz uchwała nr 9/2010 Rady 
Polityki Pieniężnej z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków  
i wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej (Dz.Urz. NBP z 2010 r., nr 15, poz. 16). 

7 Szerzej na temat czynników kształtujących płynność krajowego systemu bankowego w 2011 r. w: Płynność sektora 
bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, Warszawa 2012, NBP, s. 12–18. 

8  Założenia polityki pieniężnej na rok 2011, Warszawa 2010, NBP, s. 14. 
9 Uchwała nr 14/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego 

rynku (Dz. Urz. NBP z 2004 r., nr 21, poz. 39) zmieniona przez uchwałę nr 20/2008 Rady Polityki Pieniężnej z dnia  
23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku (Dz. Urz. NBP z dnia 23 grudnia 2008 r.)
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Gwarancyjny10. Rentowność oferowanych bonów pieniężnych (określona według 360-dniowej 
bazy odsetkowej) jest równa ustalanej przez RPP stopie referencyjnej11.

W 2011 r. popyt na bony pieniężne zgłaszany przez banki na przetargach w ramach 
operacji podstawowych był z reguły nieznacznie niższy od podaży, chociaż niektóre przetargi 
charakteryzowały się nadwyżką popytu (wykres 5.1.7). Średnia wartość bonów wyemitowanych  
w 2011 r. na przetargach w ramach operacji podstawowych wyniosła około 93,8 mld zł (75,0 mld 
zł w 2010 r.). Ze względu na utrzymywanie relatywnie niskich limitów kredytowych, które banki 
krajowe wzajemnie na siebie nakładały, oraz małą płynność rynku niezabezpieczonych depozytów 
międzybankowych o terminach innych niż O/N banki krajowe nie lokowały wszystkich nadwyżek 
płynnych środków w bony pieniężne, lecz pozostawiały bufory płynnościowe. Taką strategię 
banki najczęściej stosowały pod koniec okresu utrzymania rezerwy obowiązkowej, szczególnie  
w miesiącach kończących kwartał, co wynikało z chęci uniknięcia korzystania z kredytu 
lombardowego NBP na koniec okresów sprawozdawczych. Prowadziło to do tego, że pomimo 
stabilnej sytuacji na krajowym rynku pieniężnym pod koniec okresów utrzymywania rezerwy 
obowiązkowej stawka POLONIA często zbliżała się do stopy depozytowej (wykres 5.1.8).

Wykres 5.1.7. Wartość nominalna wyemitowanych bonów i relacja popytu do podaży  
na rynku pierwotnym bonów pieniężnych NBP w latach 2010−2011
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Źródło: NBP.

Wykres 5.1.8. Stawka POLONIA i stopy NBP oraz odchylenie stawki POLONIA od stopy 
referencyjnej NBP w latach 2010−2011
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Źródło: NBP.

10 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 9, poz. 
131 z późn. zm.) oraz uchwała nr 30/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. w sprawie emitowania bonów 
pieniężnych NBP (Dz. Urz. NBP z 2003 r., nr 15, poz. 24). 

11 Uchwała nr 11/2007 Rady Polityki Pieniężnej zmieniająca uchwałę w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego 
rynku (Dz. Urz. NBP z 2007 r., nr 17, poz. 31).
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W celu ograniczania wspomnianego wpływu zmian warunków płynnościowych w sektorze 
bankowym na wysokość krótkoterminowych stóp procentowych w 2011  r. NBP oprócz operacji 
podstawowych przeprowadzał również operacje dostrajające o terminie zapadalności krótszym 
niż siedem dni. Do udziału w przetargach na bony pieniężne emitowane w  ramach operacji 
dostrajających uprawnieni są Dealerzy Rynku Pieniężnego (DRP)12. W uzasadnionych przypadkach 
Zarząd NBP może jednak dopuścić do udziału w tych operacjach kontrahentów niemających statusu 
DRP13. 

W 2011 r. NBP w ramach operacji dostrajających przeprowadził łącznie 27 emisji 1-, 2-, 3- 
lub 4-dniowych bonów pieniężnych. Niektóre z nich miały charakter regularny. Od czerwca bank 
centralny co miesiąc, w ostatnim dniu okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej emitował 
bony pieniężne w celu zbilansowania płynności w sektorze bankowym i ograniczenia zmienności 
krótkoterminowych stóp procentowych na rynku lokat międzybankowych14. Średnia wartość 
bonów wyemitowanych na przetargu w ramach operacji dostrajających wyniosła około 1,45 mld zł. 
Bezpośrednim rezultatem operacji dostrajających NBP był spadek wykorzystywania przez banki 
depozytu na koniec dnia – jego średnia wartość w 2011 r. wyniosła 711 mln zł i była o ponad 31% 
niższa niż w 2010 r. Działania banku centralnego przyczyniły się także do istotnego zmniejszenia 
średniego absolutnego odchylenia stawki POLONIA od stopy referencyjnej – w 2011  r. wyniosło 
ono 46 pkt bazowych (a w okresie czerwiec – grudzień 34 pkt bazowe) wobec 69 pkt bazowych  
w 2010 r. (po przeliczeniu stopy referencyjnej według bazy 365 dni w roku).

Rynek wtórny

Obrót bonami pieniężnymi odbywał się na nieregulowanym rynku międzybankowym OTC.  
Ze względu na funkcje bonów pieniężnych oraz ich krótki pierwotny termin do wykupu rynek 
wtórny tych instrumentów charakteryzował się małą płynnością. W 2011 r. obserwowano jednak 
istotny wzrost średnich dziennych obrotów na rynku tych instrumentów.  Wyniosły one 0,40 mld 
zł i były o ponad 83% wyższe od obrotów w poprzednim roku (0,22 mld zł). Wzrost aktywności, 
widoczny szczególnie w II połowie roku, był prawdopodobnie związany z operacjami dostrajającymi 
regularnie przeprowadzanymi przez NBP od czerwca 2011 r. W operacjach tych udział brały jedynie  

Wykres 5.1.9. Miesięczne obroty netto na rynku wtórnym bonów pieniężnych NBP w latach 
2008−2011
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Uwaga: prezentowane wartości obejmują zarówno transakcje bezwarunkowe, jak i transakcje warunkowe. W  przypadku transakcji 
warunkowych uwzględniono wartości wymiany początkowej i końcowej.

Źródło: Rejestr Papierów Wartościowych NBP.

12 Banki te są wybierane co roku w konkursie na podstawie jednolitych kryteriów Indeksu Aktywności Dealerskiej 
opracowanego przez NBP.

13 Uchwała nr 56/2010 Zarządu NBP z dnia 21 października 2010 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, 
oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych 
przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP z 2010 r., nr 14, poz. 15).

14 Komunikaty NBP w sprawie dostrajających operacji otwartego rynku z 30 maja i 20 lipca 2011 r. dostępne są  
pod adresami internetowymi http://nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/Wiadomosci_2011/20110530_dok.html oraz  
http://nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2011/20110720_dok.html.
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banki mające status DRP. Pozostałe banki zainteresowane nabyciem tych instrumentów zgłaszały  
swoje oferty za ich pośrednictwem i po rozliczeniu przetargu odkupywały bony na rynku wtórnym.  
Ze względu na krótki termin zapadalności i jeszcze krótszy okres, w którym może nastąpić 
przeniesienie własności bonów pieniężnych, a więc m.in. ustanowienie na nich zabezpieczenia 
w transakcjach warunkowych, na rynku wtórnym przeważały transakcje bezwarunkowe. Udział 
operacji typu repo w obrotach netto wyniósł około 8%.

5.1.2.3. Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne15

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 terminie wykupu do jednego roku. 
Oba rodzaje tych dłużnych papierów wartościowych mogą być emitowane w Polsce przez banki 
komercyjne i banki spółdzielcze16. 

Wielkość rynku

Na koniec 2011  r. wartość KBPD pozostających w obiegu była znacznie wyższa niż rok 
wcześniej i wynosiła 7,7  mld  zł (wykres 5.1.10). Mimo to banki działające w Polsce nadal  
w niewielkim stopniu finansowały się za pomocą emisji papierów dłużnych na rynku pieniężnym. 
Świadczy o tym niski udział KBPD w pasywach sektora bankowego (wzrost z  0,23% na koniec 
2010 r. do 0,59% na koniec 2011 r.).

Wykres 5.1.10. Zadłużenie banków krajowych z tytułu emisji krótkoterminowych papierów 
dłużnych na rynek krajowy w latach 2008−2011 (wg stanu na koniec okresów)

2,1 
3,0 2,6 

7,7 
24,4 

26,3 

25,4 

36,7 
8 40 

35 

30 

25 

20

15 

10 

5

0 

mld zł %

7 

6 
5

4

3 

2 

1 

0 

Wartość zadłużenia sektora bankowego z tytułu emisji KBPD na rynek krajowy – lewa oś

2008 2009 2010 2011

Udział KBPD w zobowiązaniach banków krajowych z tytułu emisji papierów dłużnych w Polsce – prawa oś

Źródło: NBP.

Liczba emisji KBPD istotnie wzrosła: z 241 w 2010 r. do 327 w 2011 r. Zwiększyła się także 
ich wartość z 9,3 mld zł do 13,4 mld zł. Bankowe papiery wartościowe stanowiły pod względem 
wartości około 46% wszystkich emisji KBPD przeprowadzonych w 2011  r. Emisja bankowych 
papierów wartościowych nie podlega przepisom ustawy o ofercie publicznej. Oznacza to, że 
banki nie muszą sporządzać prospektu emisyjnego ani uzyskiwać pozwolenia KNF na ich sprzedaż. 
Zgodnie z ustawą Prawo bankowe mają jednak obowiązek zawiadomić KNF o zamiarze ich 
emisji17. Krótkoterminowe obligacje banków były oferowane w trybie oferty niepublicznej i nie 
wprowadzano ich do obrotu na rynkach zorganizowanych.

15 W podrozdziale analizowane są jedynie zobowiązania i wielkość emisji bankowych papierów dłużnych skierowanych 
na rynek krajowy. W związku ze zmianą w sprawozdawczości bankowej dane o bankowych papierach dłużnych za lata 
2009–2011 pochodzą z Systemu Informacji Sprawozdawczej, a dane za 2008 r. z Bankowej Informacji Sprawozdawczej. 
Ze względu na różnice w metodologii sprawozdawczej dane z tych dwóch źródeł nie są w pełni porównywalne. 

16 Krótkoterminowe obligacje emitowane są na podstawie ustawy o obligacjach. Krótkoterminowe bankowe papiery 
wartościowe emitowane są na podstawie Prawa bankowego. Banki spółdzielcze mogą za zgodą banku zrzeszającego 
emitować bankowe papiery wartościowe i zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych od 
28 sierpnia 2009  r. Umożliwiła im to nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu  
i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2009 r., nr 127, poz. 1050).

17 Art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665  
z późn. zm.).
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Krótkoterminowe papiery dłużne banków emitowane na krajowym rynku były nominowane 
w złotych. Średnia wartość pojedynczej emisji wzrosła z 10,5 mln zł w 2010  r. do 41  mln  zł  
w 2011  r. Emisje były często dokonywane w ramach jednego programu i następowały w dniu 
wykupu instrumentów z poprzedniej emisji. Na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych 
aktywnych było jedynie 10 banków komercyjnych. Wraz ze wzrostem wartości i liczby ich emisji 
istotnie zwiększyła się koncentracja na rynku tych instrumentów – w 2011 r. około 74% wartości 
emisji przypadło na dwa banki komercyjne. 

Rynek wtórny i inwestorzy

KBPD były przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym. Dane o wartości transakcji 
tymi instrumentami nie są dostępne. Z  informacji pozyskanych od banków pełniących funkcję 
organizatora emisji wynika, że transakcje na rynku wtórnym są zawierane sporadycznie.  
Ze względu na bardzo krótki pierwotny termin zapadalności tych instrumentów inwestorzy 
zazwyczaj utrzymują je do terminu wykupu.

Struktura nabywców KBPD jest zróżnicowana i zależy od formy prawnej tych instrumentów. 
W przypadku bankowych papierów wartościowych najważniejszymi grupami inwestorów w 2011 r. 
były banki oraz fundusze inwestycyjne (wykres 5.1.11). Na rynku krótkoterminowych obligacji 
bankowych dominującą grupą nabywców były banki. W 2011 r. w strukturze inwestorów istotnie 
zwiększyło się zaangażowanie funduszy emerytalnych.

Wykres 5.1.11. Inwestorzy na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych banków w latach 
2009−2011 (wg stanu na koniec okresów)
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Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza emisji.

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 finansowe18.

Wielkość rynku

Na koniec 2011 r. wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP wyniosła około 
15,9 mld zł (tabela 5.1.4), co oznacza wzrost o 36% w porównaniu z poprzednim rokiem. 
Zadłużenie to stanowiło około 1% PKB Polski. W krajach strefy euro przedsiębiorstwa relatywnie 
częściej korzystały z emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (wykres 5.1.12).

18 Przedstawione kategorie emitentów odpowiadają sektorowemu podziałowi gospodarki European System of Accounts 
1995. Używane w dalszej części rozdziału pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje wspomniane trzy kategorie podmiotów.
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Tabela 5.1.4.  Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP i wartość nowych 
emisji w latach 2008−2011 (w mld zł)

2008 2009 2010 2011

 Wartość zadłużenia 11,6 6,2 11,7 15,9

 Wartość nowych emisji 87,5 86,9 68,8 116,6

Źródło: oszacowano na podstawie danych NBP.

Wykres 5.1.12. Wartość zadłużenia z tytułu emisji KPDP w wybranych krajach europejskich  
i w Polsce oraz jego relacja do PKB w latach 2010−2011
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Uwaga: wartość zadłużenia z tytułu emisji KPDP w Polsce przeliczono według średniego kursu EUR/PLN ogłoszonego przez NBP  
na koniec grudnia 2010 r. (3,9603) oraz grudnia 2011 r. (4,4168). Wartości zadłużenia za 2010 r. mogą się różnić w porównaniu z danymi 
opublikowanymi w poprzedniej edycji tego opracowania ze względu na korekty danych w EBC.

Źródło: opracowano na podstawie danych Statistical Data Warehouse, EBC, Eurostat oraz danych NBP.

W analizowanym okresie w Polsce przeprowadzono emisje o wartości około 116,6 mld zł, tj. 
o 47,8 mld zł więcej niż w 2010 r. Tak duży wzrost wielkości rynku KPDP był wynikiem wzmożonej 
aktywności kilku emitentów. Zaledwie pięć podmiotów odpowiadało za połowę wartości obligacji 
wyemitowanych w 2011 r.19 Istotny wzrost wartości nowych emisji KPDP w 2011 r. bardziej zatem 
świadczy o dużym znaczeniu tych instrumentów w modelu finansowania pojedynczych spółek niż 
o ogólnym trendzie rozwojowym rynku KPDP w Polsce. Emitenci wykazywali największą aktywność 
w IV kwartale. W styczniu, lutym, maju i grudniu wartość wykupionych instrumentów przekroczyła 
wartość nowych emisji.

Struktura rynku

Podobnie jak w poprzednich latach KPDP były najczęściej emitowane przez przedsiębiorstwa 
niefinansowe. W 2011 r. ich udział w wartości nowych emisji tych instrumentów wyniósł 95,3%. 
Największymi emitentami były spółki z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej oraz 
paliwowej. W grupie aktywnych emitentów znalazły się ponadto porty lotnicze, które wykorzystywały 
środki z emisji KPDP na prefinansowanie dotacji z UE oraz podatku VAT od poniesionych nakładów 
inwestycyjnych. Wartość pojedynczych emisji często przekraczała kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
milionów złotych. Częstą praktyką na rynku KPDP było emitowanie nowych obligacji w dniu wykupu 
poprzedniej emisji (rolowanie zadłużenia).

Na rynku KPDP obserwowano silną koncentrację aktywności emitentów. Jedna duża spółka 
telekomunikacyjna wyemitowała w 2011 r. instrumenty o wartości blisko 44 mld zł, co stanowiło 
około 38% wartości nowych emisji w 2011  r. Inna spółka z sektora gazownictwa wyemitowała 

19 Oszacowano na podstawie danych NBP oraz bieżących raportów emitentów.



178

5

Rynki finansowe

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

w 2011 r. KPDP o wartości około 7 mld zł. Jako cel emisji podawano optymalizację zarządzania 
krótkoterminową płynnością w grupie kapitałowej20. W obu przypadkach instrumenty zostały  
w całości nabyte przez spółki z tej samej grupy kapitałowej. Strategia finansowania z wykorzystaniem 
obligacji krótkoterminowych sprzyjała optymalizacji podatkowej całej grupy kapitałowej. Emisja 
obligacji nie wiązała się bowiem z obowiązkiem uiszczenia przez emitenta podatku od czynności 
cywilnoprawnych, co byłoby konieczne, gdyby podmioty działające w tej samej grupie wzajemnie 
udzielały sobie pożyczek. Ta forma finansowania umożliwiała także obniżenie kosztu kapitału oraz, 
w przeciwieństwie do kredytu bankowego, nie wymagała ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń. 

Zdecydowana większość emisji była nominowana w złotych. KPDP były emitowane w formie 
zdematerializowanej jako obligacje dyskontowe, bez zabezpieczenia i przeważnie nie miały ratingu. 
KPDP są najczęściej instrumentami na okaziciela. Imienne KPDP należą do rzadkości; w 2011  r. 
takie papiery na kwotę 2,3 mld zł wyemitowała spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.  
Ich nabywcami były banki.

Podobnie jak w poprzednich latach organizatorami emisji KPDP było kilkanaście dużych 
banków. Rynek usług podmiotów obsługujących emisje KPDP cechował się silną koncentracją.  
Na koniec 2011  r. na trzech największych organizatorów emisji przypadało około 77,5% 
całkowitego zadłużenia z tytułu KPDP (wykres 5.1.13). Wartość emisji zorganizowanych przez 
najbardziej aktywny bank stanowiła ponad 45% wartości KPDP sprzedanych na rynku pierwotnym 
w 2011 r.

Wykres 5.1.13. Udział banków pełniących funkcję organizatorów emisji w rynku KPDP 
pozostających w obrocie na koniec 2010 i 2011 r.
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Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza emisji oraz danych Fitch  
Polska SA.

Rynek wtórny i inwestorzy

Obrót KPDP odbywał się na rynku OTC, co wynikało z niepublicznego charakteru emisji tych 
instrumentów. Podobnie jak w poprzednich latach organizacją rynku wtórnego oraz rozliczaniem 
i rozrachunkiem transakcji zajmowały się banki organizujące poszczególne emisje i prowadzące 
ewidencję tych papierów. Płynność rynku wtórnego KPDP była nadal niewielka, gdyż ze względu  
na ich krótki okres do wykupu inwestorzy najczęściej utrzymywali je do terminu zapadalności.

W strukturze nabywców KPDP największy udział miały przedsiębiorstwa (wykres 5.1.14). 
Wynikało to przede wszystkim ze wspomnianej strategii optymalizacji podatkowej stosowanej 
przez grupy kapitałowe, która umożliwiała tańsze pozyskanie kapitału niż wówczas, gdy 
podmioty z jednej grupy wzajemnie udzielają sobie pożyczek. W 2011 r. w strukturze inwestorów  
na rynku KPDP znacznie wzrósł udział banków. Pełniąc funkcję organizatora lub gwaranta emisji,  
w przypadku braku popytu na KPDP ze strony innych inwestorów banki nabywały te instrumenty  

20 Na podstawie informacji opublikowanych przez emitentów w raportach bieżących za 2011 r.
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do własnego portfela i utrzymywały je do terminu wykupu. Zainteresowanie KPDP wśród 
pozostałych podmiotów było niewielkie. 

Wykres 5.1.14. Nabywcy KPDP wprowadzonych do obrotu na rynku OTC (stan na koniec roku)
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Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza emisji.

5.1.3. Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym

Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym służy do bieżącego zarządzania płynnością 
finansową, gdyż umożliwia jego uczestnikom lokowanie przejściowych nadwyżek lub pożyczanie 
brakujących środków. Ze względu na ryzyko kredytowe wśród transakcji lokacyjnych wyróżnia się 
lokaty niezabezpieczone oraz lokaty zabezpieczone walutami (fx swap) i papierami wartościowymi 
– operacje warunkowe: repo i sell-buy-back (SBB). Najważniejszymi uczestnikami rynku transakcji 
o charakterze lokacyjnym są banki krajowe, które każdego dnia roboczego pożyczają sobie wolne 
środki pieniężne. Na rynku międzybankowym dokonuje się wysokokwotowych pożyczek środków 
pieniężnych na okres od jednego dnia do jednego roku.

W I połowie 2011  r. obserwowano poprawę sytuacji na krajowym rynku pieniężnym. 
Wyrazem tego był istotny spadek marży na ryzyko kredytowe, mierzonej spreadem pomiędzy 
kwotowaniami transakcji 3M WIBOR21 i 3M OIS (wykres 5.1.15), i stopniowy wzrost płynności  
w poszczególnych segmentach rynku. 

Wzrost awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych w II połowie roku, związany 
głównie z zaostrzeniem się kryzysu zadłużeniowego w niektórych krajach Europy Zachodniej, 
spowodował istotne pogorszenie się warunków na rynku pieniężnym strefy euro. W sierpniu 
2011  r. premia za ryzyko kredytowe kontrahenta na tym rynku gwałtownie wzrosła, o czym 
świadczy zwiększenie się spreadu między stawką 3M EURIBOR a kwotowaniami transakcji 3M OIS 
(wykres 5.1.15); osiągnął on prawie 100 pkt bazowych. Był to jeden z czynników, który skłonił 
EBC do dwukrotnego obniżenia stóp procentowych: w listopadzie i grudniu 2011 r. (łącznie o 50 
pkt bazowych), oraz wznowienia programu skupu obligacji państw najsilniej dotkniętych kryzysem 
zadłużeniowym (tzw. Securities Markets Programme). W grudniu w celu poprawy płynności w euro 
i USD Europejski Bank Centralny przeprowadził trzyletnią długoterminową operację refinansującą 
(Longer-term Refinancing Operation – LTRO) oraz przywrócił dostęp do trzymiesięcznych linii 
swapowych w Banku Rezerwy Federalnej. Przyczyniło się to do stabilizacji sytuacji na rynku 
pieniężnym w strefie euro. 

21 Stosowana na rynku forma zapisu terminów zapadalności transakcji lokacyjnych. Standardowe terminy lokat: 
jednodniowe – O/N, T/N, S/N, tygodniowe – SW, dwutygodniowe – 2W, trzytygodniowe – 3W, miesięczne – 1M, 
dwumiesięczne – 2M, trzymiesięczne – 3M, sześciomiesięczne – 6M, dziewięciomiesięczne – 9M i roczne – 1Y. 
Wszystkie lokaty oprócz O/N i T/N rozpoczynają się drugiego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji. Lokata O/N 
(ang. overnight) rozpoczyna się w dniu zawarcia transakcji i zapada w następnym dniu roboczym. T/N (ang. tomorrow 
next) jest depozytem rozpoczynającym się w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji i zapadającym  
w następnym dniu roboczym.
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Wykres 5.1.15. Premia za ryzyko kredytowe na rynku pieniężnym strefy euro oraz w Polsce  
w latach 2009−2011
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Źródło: NBP.

Wspomniane zaburzenia spowodowały wzrost postrzeganego ryzyka kredytowego również 
na krajowym rynku pieniężnym. W III kwartale 2011  r. spread 3M WIBOR/3M OIS wrócił  
do poziomu z końca 2010 r. W II połowie roku istotnie spadła aktywność banków na krajowym 
rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych. Pomimo tego sytuacja na krajowym rynku 
pieniężnym była stabilna, a postrzegane ryzyko kredytowe niższe niż na rynku pieniężnym strefy 
euro. Redystrybucja środków pieniężnych na tym rynku nadal jednak nie była w pełni efektywna. 
Było to spowodowane utrzymywaniem niskich limitów kredytowych, które uczestnicy krajowego 
rynku lokat międzybankowych wzajemnie na siebie nakładają. Limity te nie odzwierciedlały dobrej 
kondycji finansowej banków. 

Do nieefektywności redystrybucji środków pieniężnych na rynku międzybankowym w Polsce 
przyczyniła się także struktura transakcji lokacyjnych, która nadal znacznie różniła się od struktury 
w strefie euro (wykres 5.1.16). Do zarządzania płynnością na rynku pieniężnym strefy euro banki 
najczęściej wykorzystywały transakcje warunkowe – głównie repo22. Ich popularność wynikała 
przede wszystkim z potrzeby ograniczania ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta23  
i mniejszych wymogów kapitałowych związanych z tym ryzykiem. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się transakcje repo rozliczane przez podmioty pełniące funkcję centralnego kontrahenta 
(central counterparty – CCP). Zaletą transakcji rozliczanych przez CCP jest bowiem ograniczenie 
do minimum ryzyka kredytowego, prawnego i operacyjnego. Po jej zawarciu kontrahentem dla 
każdej ze stron staje się bowiem, najczęściej w wyniku nowacji24, izba rozliczeniowa, która m.in. na 
bieżąco wycenia, przyjmuje i uwalnia zabezpieczenia. Większa aktywność na rynku repo w 2011 r. 
przyczyniła się do wzrostu obrotów na rynku transakcji warunkowych strefy euro o około 10%.  
W porównaniu z 2010  r. wyższe były także (o około 12%) obroty na rynku niezabezpieczonych 
lokat międzybankowych. Nadal przeważały na nim transakcje O/N. Płynność rynku fx swap 
strefy euro utrzymywała się na podobnym poziomie jak w poprzednim roku. Na rynku swapów 
walutowych również dominowały transakcje o najkrótszych terminach zapadalności – tj. od T/N 
do jednego miesiąca. 

W Polsce podstawowym instrumentem zarządzania płynnością w bankach były natomiast 
niezabezpieczone lokaty międzybankowe. Krajowy międzybankowy rynek transakcji repo był 

22 Informacje o strukturze rynku pieniężnego w strefie euro na podstawie: Euro Money Market Survey – September 2011, 
Frankfurt 2011, EBC, s. 6–15, 29. 

23 Ekspozycja na ryzyko kredytowe w transakcjach repo i SBB, a więc i kwota obciążenia limitu kredytowego, zależy 
od wiarygodności emitenta papierów wartościowych będących zabezpieczeniem tych transakcji, zmienności cen tych 
papierów i tego, czy transakcje te są rozliczane przez CCP. W związku z tym kwota obciążenia limitu kredytowego  
z tytułu transakcji warunkowych stanowi około 10% wartości nominału transakcji, podczas gdy dla klasycznej lokaty 
międzybankowej jest to 100% nominału.

24 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.
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nadal słabo rozwinięty ze względu na uwarunkowania prawno-podatkowe, brak powszechnie 
akceptowanej umowy ramowej i przyzwyczajenia banków. W rezultacie dla pewnej grupy 
uczestników krajowego rynku pieniężnego niezabezpieczone lokaty międzybankowe stanowiły 
jedyny instrument zarządzania płynnością. Dominowały transakcje O/N, gdyż ze względu na 
codzienne zmiany płynności w systemie bankowym i  zapotrzebowania na płynne środki banki 
chciały zapewnić sobie elastyczność w zarządzaniu własną płynnością. Ponadto zawieranie 
transakcji o najkrótszych terminach zapadalności pozwalało ograniczać ryzyko kredytowe  
i elastycznie wykorzystywać niskie limity zaangażowania względem kontrahentów. 

Do finansowania krótkoterminowych potrzeb płynnościowych w złotych banki w Polsce 
znacznie rzadziej niż w strefie euro wykorzystywały swapy walutowe. Były one zawierane przede 
wszystkim z bankami zagranicznymi, które odnawiając krótkoterminowe pożyczki w złotych – 
głównie transakcje T/N fx swap – finansowały swoje inwestycje na krajowym rynku kapitałowym.  
Z kolei banki krajowe za pomocą m.in. tych transakcji pozyskiwały waluty obce i domykały otwarte 
bilansowe pozycje walutowe wynikające z portfeli kredytów mieszkaniowych nominowanych  
w euro i we franku szwajcarskim. 

Wykres 5.1.16. Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym  
w Polsce i w strefie euro w latach 2008−2011
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Uwaga: obroty netto na międzybankowym rynku transakcji o charakterze lokacyjnym w Polsce i w strefie euro są równe wartości nominalnej 
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 2010, Frankfurt 2010, EBC.

5.1.3.1. Lokaty niezabezpieczone

Niezabezpieczone lokaty międzybankowe są najprostszym i najczęściej wykorzystywanym 
instrumentem zarządzania płynnością w bankach działających w Polsce. Potrzeby płynnościowe 
banku, wynikające z jego funkcjonowania w różnych segmentach rynku finansowego oraz 
konieczności utrzymywania średniego poziomu rezerwy obowiązkowej, są codzienne zaspokajane 
na międzybankowym rynku lokat. W tym celu banki najczęściej wykorzystują transakcje O/N.

Wielkość rynku

W 2011  r. średnie dzienne obroty na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych 
wyniosły 6,2 mld zł, co oznacza spadek o około 12% w porównaniu z obrotami zarejestrowanymi 
w poprzednim  roku (wykres 5.1.17). W dalszym ciągu utrzymywała się wysoka koncentracja 
aktywności w segmencie transakcji O/N. Średnia dzienna wartość transakcji O/N stanowiących 
podstawę wyznaczania stawki POLONIA wyniosła 3,2 mld zł i była o 14% niższa niż w 2010 r. Nadal 
rzadkie były depozyty międzybankowe o terminach zapadalności dłuższych niż dwa tygodnie. 
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Wykres 5.1.17. Dzienne obroty netto na rynku lokat międzybankowych w latach 2010−2011
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Płynność rynku lokat międzybankowych w segmencie transakcji powyżej dwóch tygodni 
była ograniczona z powodu relatywnie niewielkiej liczby podmiotów dysponujących strukturalnymi 
nadwyżkami płynności oraz niskich limitów kredytowych, które banki wzajemnie na siebie nakładają. 
Limity zaangażowania kredytowego pozostawały znacznie niższe niż przed wystąpieniem zaburzeń 
na krajowym rynku pieniężnym w 2008  r. i nie zawsze były adekwatne do sytuacji finansowej 
banków krajowych.

Wykres 5.1.18. Obroty na rachunkach banków w NBP w latach 2010−2011
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Ważnym instrumentem zarządzania płynnością banków w ciągu dnia operacyjnego był 
kredyt techniczny udzielany przez NBP uczestnikom systemu SORBNET w zamian za przeniesienie 
prawa własności do skarbowych papierów wartościowych, papierów dłużnych emitowanych przez 
NBP oraz nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych zdeponowanych w KDPW, wskazanych 
na stronie internetowej NBP25. Średnia dzienna wartość kredytu technicznego w 2011 r. wyniosła 
30,0 mld zł (20,3 mld zł w poprzednim roku). Odnotowano także wyraźny wzrost średniej 
dziennej wartości obrotów na rachunkach bieżących banków w NBP. W dużym stopniu wynikał on  

25 Uchwała nr 7/2010 Zarządu NBP z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania 
banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. 
NBP z 2010 r., nr 4, poz. 4).
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z większego zainteresowania inwestorów zagranicznych instrumentami nominowanymi w złotych 
(m.in. znacznie zwiększyło się zaangażowanie nierezydentów na rynku obligacji skarbowych  
i wzrosły obroty na rynku offshore instrumentów pochodnych OTC) i związanego z tym wzrostu,  
o 16%, średniej dziennej wartości klientowskich zleceń międzybankowych (wykres 5.1.18). 

Struktura rynku

Utrzymywanie niskich limitów kredytowych oraz niechęć do lokowania nadwyżek płynności 
w innych bankach determinowały strukturę terminową operacji na rynku niezabezpieczonych lokat 
międzybankowych. W strukturze tej dominowały operacje O/N. W 2011  r. stanowiły one około 
90% wartości zawartych transakcji (tabela 5.1.5). Sporadycznie banki były skłonne do lokowania 
środków na miesiąc, a nawet trzy miesiące, jednak udział transakcji o takim pierwotnym terminie 
zapadalności w strukturze obrotów był nadal niewielki. 

W 2011 r. stopa O/N WIBOR oraz stawka POLONIA26 utrzymywały się w przedziale wahań 
wyznaczonym przez stopy NBP – depozytową i lombardową (wykres 5.1.19). Gdy banki kupiły 
mniej bonów pieniężnych, niż wynikało to ze skali nadpłynności w sektorze bankowym, wartość 
środków lokowanych w transakcjach O/N istotnie wzrastała, co powodowało spadek stawki 
referencyjnej takich lokat poniżej stopy referencyjnej. W rezultacie na początku 2011 r. widoczne 
były duże wahania stawek depozytów jednodniowych i jednoczesne ich obniżanie się do poziomu 
stopy depozytowej NBP. W celu ograniczenia wpływu zmian płynności w sektorze bankowym na 
wysokość krótkoterminowych stóp procentowych na rynku lokat międzybankowych w 2011 r. NBP 
stosował w poszczególnych okresach utrzymywania rezerwy obowiązkowej nieregularne operacje 
dostrajające. Emitował bony pieniężne z krótszym terminem zapadalności niż w  przypadku 
operacji podstawowych, absorbując w ten sposób nadwyżki płynności na rynku międzybankowym.  
Od czerwca 2011  r. bank centralny przeprowadzał także regularne operacje dostrajające  
w ostatnim dniu okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Tabela 5.1.5. Struktura terminowa obrotów na rynku niezabezpieczonych lokat 
międzybankowych w 2010 i 2011 r. (%)

Termin pierwotny lokaty I połowa 2010 II połowa 2010 I połowa 2011 II połowa 2011

O/N                                                                                                                86,2 92,6 88,8 94,0

Do 1 tygodnia włącznie (bez O/N)                                                                                              13,1 6,6 9,4 5,5

Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie                                                                                                0,6 0,7 1,5 0,2

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie                                                                                                   0,1 0,1 0,2 0,3

Powyżej 3 miesięcy 0,0 0,0 0,1 0,0

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: NBP.

Powyższe działania ograniczyły konieczność korzystania przez banki z operacji depozytowo-
-kredytowych banku centralnego, zwłaszcza w ostatnich dniach okresu utrzymywania rezerwy. 
Spowodowało to spadek średniej dziennej wartości depozytów złożonych na koniec dnia w NBP 
z 1 mld zł w 2010 r. do 0,5 mld zł w 2011  r. (w 2009 r. średnia dzienna wartość depozytów 
wyniosła 2,5 mld zł). Ponadto w wyniku tych działań stawki O/N WIBOR i POLONIA zbliżyły się  
do stopy referencyjnej NBP, a ich zmienność wyraźnie spadła, do poziomu z 2007 r. Średnie  
absolutne odchylenie stawki O/N WIBOR od stopy referencyjnej wyniosło w 2011 r. 21 pkt bazowych 
(49 pkt bazowych w 2010  r., po przeliczeniu stopy referencyjnej według bazy 365 dni w roku).  
W grudniu 2011 r. poinformowano, że z dniem 2 styczna 2012 r. Bank Handlowy w Warszawie 
utraci status uczestnika fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR, a tym samym liczba 
uczestników tego fixingu zmniejszy się do 14 banków.

26 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 Thomson Reuters na stronie NBP. Kalkulacją stawki POLONIA zajmuje się NBP.
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Wykres 5.1.19. Stawki WIBOR i stopy NBP w 2010 i 2011 r.
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Źródło: NBP i Thomson Reuters.

Uczestnicy i infrastruktura rynku

Rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych jest rynkiem lokalnym z małą liczbą 
aktywnych uczestników, co wynika m.in. z silnej asymetrii i nierównomiernego rozkładu płynności 
w systemie bankowym. W rezultacie płynność rynku w dużym stopniu zależy od transakcji kilku 
dużych banków mających strukturalne nadwyżki płynności. Największą aktywność na rynku 
niezabezpieczonych lokat międzybankowych wykazywały banki mające silną bazę depozytową 
i rozwiniętą sieć detaliczną oraz pełniące funkcje korespondentów banków zagranicznych  
i pośredniczące w ich płatnościach z tytułu transakcji na rynku instrumentów nominowanych  
w złotych. 

Rynek transakcji O/N charakteryzował się umiarkowaną koncentracją obrotów. Wśród 
uczestników fixingu stawki POLONIA, którzy dostarczali krótkoterminową płynność, transakcje 
pięciu najbardziej aktywnych banków stanowiły w 2011 r. 67% obrotów brutto na krajowym 
rynku lokat międzybankowych (uwzględnionych w kalkulacji tej stawki). Z kolei wśród banków 
pozyskujących płynność na tym rynku udział operacji pięciu najbardziej aktywnych podmiotów  
w wartości transakcji O/N, będących podstawą wyznaczania stawki POLONIA, wyniósł 57%.

Do zawierania transakcji na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych wykorzysty-
wano głównie elektroniczny system konwersacyjny Reuters Dealing Direct. Transakcje te zawierano 
także za pośrednictwem brokerów głosowych. Potencjalni kontrahenci woleli pozostać anonimowi, 
przez co ustalanie warunków transakcji za pośrednictwem brokerów głosowych było częstsze niż  
w przypadku innych instrumentów finansowych. Ponadto dzięki takiemu sposobowi przeprowa-
dzania transakcji można było aranżować tzw. switches, czyli transakcje między dwoma bankami, 
zawierane za pośrednictwem trzeciego banku. Takie transakcje były wykorzystywane w sytuacji, gdy 
bank składający depozyt wyczerpał limit kredytowy nałożony na kontrahenta i nie wyczerpał limitu 
przypadającego na bank pośredniczący, a bank pośredniczący nie przekroczył limitu nałożonego  
na bank chcący pozyskać środki pieniężne.

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, których rozrachunek następuje w różnych terminach. W sensie ekonomicznym składają się  
na niego dwie zabezpieczone transakcje depozytowe w różnych walutach. Swap walutowy może  
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być wykorzystywany m.in. do zarządzania płynnością. Sprzedaż obcej waluty w wymianie  
początkowej, a następnie jej obowiązkowe odkupienie w wymianie końcowej umożliwiają 
pozyskanie złotych na czas określony w warunkach transakcji. 

Wielkość i uczestnicy rynku 

Krajowy rynek swapów walutowych złotego był największym rynkiem spośród walut naszego 
regionu (tabela 5.1.6). Jednocześnie swap walutowy pozostawał najbardziej płynnym instrumentem 
rynku pieniężnego w Polsce. W 2011  r. na krajowym rynku międzybankowym fx swap złotego 
(operacje, w których przynajmniej jedną ze stron transakcji jest bank z Polski) nadal obserwowano 
stopniowe zwiększanie się aktywności banków, zapoczątkowane w 2009 r. Średnie obroty netto  
na tym rynku były o około 14% wyższe niż w 2010 r. i wyniosły 11,3 mld zł (wykres 5.1.20). 

Dane NBP, Banku Rozrachunków Międzynarodowych i Banku Anglii wskazują na to, że średnie 
dzienne obroty netto na globalnym rynku fx swap złotego silnie zmieniały się w poszczególnych 
kwartałach 2011 r. i wynosiły w od 18 do 25 mld USD. Były zatem średnio o około 15% większe niż 
2010 r. Zdecydowaną większość tych transakcji (ponad 80%) zawierano na rynku offshore (operacje 
między nierezydentami), a najważniejszym ośrodkiem obrotu swapami walutowymi z udziałem 
złotego był Londyn. Średnia dzienna wartość transakcji zawieranych na rynku londyńskim27  
w 2011 r. wynosiła 9–12 mld USD. Transakcje na rynku krajowym stanowiły tylko niecałe 20%  
obrotów na globalnym rynku fx swap złotego.

Tabela 5.1.6. Średnie dzienne obroty na krajowym rynku fx swap złotego, korony czeskiej  
i forinta w 2011 r. (w mln USD)

Złoty Korona czeska Forint

Obroty ogółem, w tym: 4 377 2 989 2 628

− transakcje EUR/waluta krajowa 987    934 741

− transakcje USD/waluta krajowa 3 309    1 964 1 838

Uwaga: dane dla korony czeskiej na podstawie transakcji zarejestrowanych w kwietniu, lipcu i październiku 2011  r. zawierają również 
wartość obrotów na rynku transakcji outright forward.

Źródło: dane Narodowego Banku Czech, Narodowego Banku Węgier i NBP.

Do zwiększenia się obrotów na rynku fx swap złotego w 2011 r. przyczynił się dalszy 
napływ inwestycji nierezydentów na krajowy rynek kapitałowy, w szczególności na rynek obligacji 
skarbowych. Pozycje zagranicznych banków oraz niektórych niebankowych instytucji finansowych 
w polskich papierach skarbowych emitowanych na rynku lokalnym były częściowo finansowane 
złotymi pozyskiwanymi na rynku krótkoterminowych transakcji fx swap. Na koniec 2011 r. wartość 
portfela obligacji skarbowych posiadanych przez inwestorów zagranicznych wyniosła 152,5 mld 
zł, co oznacza wzrost o około 22% w stosunku do stanu na koniec 2010  r. Ponadto na rynku 
offshore utrzymywała się wysoka aktywność niebankowych instytucji finansowych, w tym funduszy 
hedgingowych. Wykorzystywały one transakcje fx swap w syntetycznych transakcjach forward  
do spekulacji na kursie złotego, a także w strategiach carry trade, które były finansowane 
pożyczkami w walutach o niskim oprocentowaniu (np. euro lub dolarach amerykańskich). 

Na aktywność na globalnym rynku fx swap złotego oddziaływała także także sytuacja  
na światowych rynkach finansowych. Od sierpnia 2011  r. obserwowano znaczny wzrost awersji  
do ryzyka związany z obniżeniem oceny wiarygodności kredytowej Stanów Zjednoczonych przez 
agencję ratingową Standard & Poor’s oraz nasilającym się kryzysem zadłużeniowym w niektórych 
krajach strefy euro. Powodował on wycofywanie przez inwestorów kapitału o charakterze 
spekulacyjnym, co przyczyniało się do ograniczenia płynności rynku fx swap złotego w II połowie 
roku. Na spadek obrotów w tym okresie mogło także wpłynąć to, że niektóre podmioty zagraniczne 
wolały zawierać mniej transakcji fx swap, ale o dłuższych terminach zapadalności. Strategia taka 
zapewniała bowiem stabilniejsze finansowanie pozycji na polskim rynku kapitałowym.

27 Rynek ten obejmuje transakcje, w których przynajmniej jedną ze stron jest bank zlokalizowany w Wielkiej Brytanii 
raportujący do Banku Anglii, ale bez operacji dokonywanych z bankami z Polski.
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Wykres 5.1.20. Miesięczne obroty netto na międzybankowym rynku fx swap złotego w Polsce 
w latach 2008−2011

360 mld zł % 100
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

320
280
240
200 
160
120
80
40 
0 

Obroty netto ogółem – lewa oś Udział transakcji z bankami zagranicznymi – prawa oś

I III
2008 2009
V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI

2010 2011

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 pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Wykres 5.1.21. Implikowane oprocentowanie złotego w trzymiesięcznych swapach 
walutowych EUR/PLN i WIBOR 3M oraz bid-ask spread na rynku jednotygodniowych swapów 
walutowych USD/PLN w latach 2009−2011
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Źródło: obliczono na podstawie danych Thomson Reuters.

Wzmożony popyt na złotego, związany ze wspomnianym napływem nierezydentów  
na krajowy rynek obligacji skarbowych, spowodował wzrost implikowanego oprocentowania  
złotego w transakcjach fx swap. W II połowie 2011 r. wyraźnie zbliżyło się ono do stawek 
referencyjnych WIBOR i w większym stopniu odzwierciedlało koszt pozyskania pieniądza  
na krajowym rynku depozytów międzybankowych. Jednocześnie różnica pomiędzy ceną kupna  
a ceną sprzedaży w kwotowaniach swapów (spread bid-ask) wróciła do poziomów obserwowanych 
przed wystąpieniem zaburzeń na globalnym rynku finansowym (wykres 5.1.21). W rezultacie spadły 
koszty pozyskania walut obcych przez banki krajowe w transakcjach fx swap. 

Podobnie jak w poprzednich latach na krajowym międzybankowych rynku fx swap złotego 
dominowały transakcje z nierezydentami. W 2011 r. stanowiły one około 85% wartości obrotów 
netto. Banki zagraniczne pozyskiwały złote na krajowym rynku międzybankowym, najczęściej  
w postaci wielokrotnie odnawianych jednodniowych transakcji T/N. Rynek ten charakteryzował 
się silną koncentracją obrotów. W 2011  r. udział pięciu najaktywniejszych banków krajowych  
w obrotach netto przekraczał 60%, przy czym największą aktywność wykazywały podmioty 
należące do międzynarodowych grup finansowych.
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W 2011  r. obserwowano dalszy wzrost aktywności krajowych podmiotów niebankowych 
na rynku swapów walutowych w Polsce. Średnie dzienne obroty na rynku klientowskim wzrosły 
o około 15% w porównaniu z 2010  r. i wyniosły około 612 mln zł (tj. około 206 mln USD). 
Znacznie większą aktywnością podmiotów niebankowych charakteryzował się rynek offshore  
fx swap złotego. Średnia dzienna wartość transakcji podmiotów niebankowych na londyńskim rynku 
fx swap złotego wynosiła w 2011 r. około 1,6 mld USD, co stanowiło około 15% ogółu obrotów 
na tym rynku, przy czym zdecydowaną większość takich operacji (prawie 75%) przeprowadziły 
niebankowe instytucje finansowe.

Struktura rynku

W 2011  r. w strukturze walutowej transakcji fx swap złotego nadal wyraźnie przeważały 
operacje wymiany USD/PLN – ich udział w obrotach na rynku krajowym wyniósł 77,6% (75,0% 
w poprzednim roku), a w obrotach na rynku londyńskim około 85%. Wynikało to ze standardu 
wykorzystywania USD w międzybankowych transakcjach fx swap, który od lat funkcjonuje 
na światowym rynku walutowym. Banki zagraniczne pożyczają nisko oprocentowane waluty, 
następnie wymieniają je na dolary i dopiero wtedy pozyskują waluty lokalne (np. złote w operacjach 
fx swap USD/PLN). 

Średni udział operacji wymiany EUR/PLN w obrotach na krajowym rynku fx swap złotego 
nieznacznie spadł – z 22,5% w 2010 r. do 20,7% w 2011 r. Struktura walutowa zawieranych 
transakcji podlegała jednak istotnym zmianom w trakcie roku. W II połowie 2011 r. obserwowano 
wzrost popularności transakcji EUR/PLN (wykres 5.1.22). Podobna tendencja była widoczna rów-
nież na rynku londyńskim. Spowodował to wspomniany wzrost awersji do ryzyka w III kwartale, 
związany przede wszystkim z nasileniem się kryzysu zadłużeniowego w niektórych państwach 
strefy euro. Inwestorzy, przenosząc środki na rynki krajów postrzeganych jako mniej narażone  
na skutki tego kryzysu (tzw. safe havens), takich jak Stany Zjednoczone, zwiększali popyt na USD, 
co powodowało wzrost kosztów pozyskania tej waluty w transakcjach fx swap. Z tego względu 
banki zagraniczne wolały pozyskać złotego w transakcjach fx swap, wykorzystując w tym celu 
relatywnie tańsze euro. Było to korzystne również dla części banków krajowych, pozwalało im 
bowiem uniknąć dodatkowej transakcji EUR/USD, przeprowadzanej zwykle w celu pozyskania euro  
i zabezpieczenia pozycji walutowej z tytułu kredytów mieszkaniowych nominowanych w tej walu-
cie. Sytuacja na rynku USD poprawiła się pod koniec roku, kiedy w wyniku skoordynowanych działań 
EBC oraz Rezerwy Federalnej ułatwiono bankom europejskim dostęp do płynności w tej walucie. 

W 2011  r. struktura obrotów na rynku klientowskim transakcji fx swap złotego w Polsce 
zmieniła się w niewielkim stopniu. Operacje wymiany USD/PLN stanowiły niespełna 48% wartości 
transakcji na tym rynku (50% w 2010 r.), a transakcje EUR/PLN 43% (41% w 2010 r.). 

W 2011  r. istotnie wzrosły obroty na krajowym międzybankowym rynku transakcji  
fx swap bez udziału złotego. Średnia dzienna wartość takich operacji wyniosła 4,4 mld zł, wobec  
2,4 mld w 2010 r. Ponad połowę transakcji stanowiły swapy EUR/USD. Innymi popularnymi  
parami walutowymi w tym segmencie rynku były USD/CHF oraz EUR/CHF.

Zarówno krajowy, jak i londyński rynek fx swap złotego charakteryzował się silną koncentracją 
obrotów w segmencie transakcji o najkrótszych terminach zapadalności. W 2011 r. udział operacji 
o terminie poniżej miesiąca, podobnie jak w poprzednim roku, przekroczył 80% obrotów na 
tych rynkach (wykres 5.1.23). Taka struktura terminowa transakcji wynikała ze stosowanej przez 
uczestników rynku strategii zarządzania płynnością. Banki zagraniczne, wykorzystujące swapy 
walutowe m.in. do finansowania swoich pozycji w papierach wartościowych nominowanych  
w złotych, preferowały codzienne odnawianie krótkoterminowych transakcji fx swap (głównie 
T/N i S/W). Taki sposób finansowania inwestycji charakteryzował się dużą elastycznością, pozwalał  
na zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym wynikającym z zaangażowania na krajowym 
rynku kapitałowym oraz w niewielkim stopniu obciążał limity kredytowe. 
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Wykres 5.1.22. Struktura walutowa obrotów na krajowym międzybankowym rynku fx swap  
w Polsce w latach 2008−2011
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Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

W związku ze wzrostem niepewności na rynku fx swap w II połowie 2011 r. niektóre 
podmioty zagraniczne, chcąc zminimalizować  ryzyko związane z refinansowaniem pozycji, 
były skłonne do przeprowadzania transakcji o dłuższych terminach zapadalności. Banki krajowe 
również były zainteresowane zawieraniem operacji co najmniej jednomiesięcznych, stosowanych 
do zabezpieczenia portfeli kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych  
(tj. we frankach szwajcarskich i euro). Przyczyniło się to do wzrostu udziału transakcji o dłuższych 
terminach zapadalności w strukturze terminowej rynku fx swap złotego w III i IV kwartale  
2011 r. Ponadto transakcje o terminie zapadalności powyżej jednego miesiąca były  
wykorzystywane do spekulacji na zmiany stóp procentowych i kursu walutowego, a także do 
niwelowania ekspozycji wynikających z transakcji terminowych zawieranych z podmiotami 
niebankowymi. 

Wykres 5.1.23. Struktura terminowa obrotów na rynku swapów walutowych w Polsce  
w latach 2008−2011
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Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Infrastruktura rynku

W 2011 r. banki krajowe ustalały warunki transakcji fx swap głównie za pomocą elektronicz-
nego systemu konwersacyjnego Reuters Dealing Direct, przez telefon lub za pośrednictwem broke-
rów głosowych. Do zawierania transakcji fx swap wykorzystywano również platformy elektroniczne,  
które automatycznie kojarzyły oferty kupna i sprzedaży, takie jak Reuters Forward Matching. 
Standardowa wartość pojedynczej transakcji międzybankowej fx swap złotego o terminie zapa-
dalności do siedmiu dni wynosiła na rynku krajowym 50 mln euro, a swapów walutowych  
o dłuższych terminach zapadalności: 25–50 mln euro.
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 5.1.3.2.2. Transakcje warunkowe

Zaletą pożyczek pieniężnych w transakcjach warunkowych jest to, że ze względu  
na zabezpieczenie wiążą się z mniejszą ekspozycją kredytową na ryzyko kontrahenta niż 
tradycyjne lokaty międzybankowe. Ryzyko kredytowe w tych transakcjach głównie wynika bowiem  
ze zmienności cen papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie28. Z tego względu 
transakcje warunkowe umożliwiają zarządzanie płynnością nawet w sytuacji zaburzeń na rynku 
pieniężnym i ograniczonych limitów na ryzyko kredytowe kontrahentów, o ile uczestnicy tego rynku 
stosują odpowiednią dokumentację prawną i 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 
występujących między nimi przed 2004  r., dotyczących m.in. księgowania tych instrumentów, 
zasad odprowadzania rezerwy obowiązkowej oraz dokumentacji prawnej, na podstawie której były 
zawierane. Różnice te oraz rozwój niebankowych instytucji finansowych wykorzystujących operacje 
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 banków29. W odniesieniu 
do środków pozyskiwanych przez banki od podmiotów niebankowych w obu typach operacji 
obowiązuje zerowa stawka rezerwy obowiązkowej. Transakcje repo i SBB/BSB zawierane  
na podstawie standardowej umowy ramowej różnią się jedynie warunkami przekazywania pożytków 
i zasadami substytucji zabezpieczenia oraz ewidencją w depozytach papierów wartościowych.  
Na krajowym rynku pieniężnym zawierane są także transakcje SBB/BSB bez standardowej umowy 
ramowej. Są one określane jako undocumented i w sensie ekonomicznym oraz prawnym powinny 
być traktowane jako dwie odrębne transakcje: kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

Wielkość rynku30

W 2011 r. średnia dzienna wartość transakcji warunkowych zawieranych na krajowym rynku 
pieniężnym wzrosła o 26% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła prawie 11,6 mld zł. 
Podobnie jak w poprzednich latach w strukturze obrotów na tym rynku dominowały operacje 
SBB/BSB, zawierane przez banki krajowe głównie z niebankowymi instytucjami finansowymi. 
Czynnikiem mającym istotny wpływ na płynność krajowego rynku transakcji warunkowych  
w 2011 r. była duża aktywność nierezydentów. 

Transakcje warunkowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi wyemitowanymi w Polsce były 
zawierane także między nierezydentami – na rynku offshore. Od II połowy 2010 r. obserwowano 
dynamiczny wzrost obrotów na rynku takich operacji. Na podstawie danych KDPW można 
oszacować, że średnia dzienna wartość transakcji warunkowych zawartych między nierezydentami, 
zabezpieczonych krajowymi obligacjami skarbowymi wyniosła w 2011  r. 2,3 mld zł (0,8 mld zł  
w 2010 r.). Kontrahentami w tych operacjach często były banki londyńskie, które wykorzystywały  
je do zwiększania dźwigni finansowej w spekulacji na zmiany stóp procentowych NBP.

W 2011  r. średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku operacji SBB/BSB zwiększyły 
się o około 28%, do 11,2 mld zł. Przyczyniła się do tego przede wszystkim rosnąca aktywność 
niebankowych instytucji finansowych, głównie funduszy inwestycyjnych, które wykorzystują 
operacje SBB/BSB w celach lokacyjnych jako substytut depozytów niezabezpieczonych. 

28 W transakcjach typu repo występuje także ryzyko prawne. Niestosowanie odpowiedniej umowy ramowej (dokumentacji 
szczegółowo opisującej stosunek prawny, którym jest transakcja warunkowa) rodzi ryzyko zmiany charakteru prawnego 
tej transakcji, co w przypadku upadłości kontrahenta może być przyczyną nieefektywności zabezpieczenia. 

29 Zgodnie z MSR  39 strona pozyskująca środki powinna nadal ujmować w swoich aktywach papiery wartościowe 
stanowiące zabezpieczenie tych transakcji.

30 Ze względu na dokonane korekty dane dotyczące wartości obrotów netto na krajowym rynku transakcji warunkowych 
za lata 2008−2010 mogą się różnić od danych prezentowanych w poprzednich edycjach opracowania.
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Wykres 5.1.24. Miesięczne obroty netto na krajowych rynkach SBB/BSB i repo w latach 
2008−2011
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Źródło: opracowano na podstawie danych NBP, KDPW oraz MF.

Krajowy rynek transakcji repo charakteryzował się znacznie mniejszą płynnością. Średnie 
dzienne obroty na tym rynku wyniosły w 2011 r. niespełna 0,4 mld zł, co oznacza spadek o około 
20% w porównaniu z 2010 r. Relatywnie słabo rozwinięty był nadal rynek międzybankowy. Średnia 
wartość transakcji repo zawieranych między bankami krajowymi wyniosła około 0,1 mld zł.

Przeszkodą w powstaniu efektywnego rynku repo w Polsce jest rzadkie stosowanie umowy 
ramowej zgodnej ze standardami rozwiniętych rynków finansowych oraz brak jednolitej siatki 
pojęciowej w zakresie transakcji warunkowych. Pewną barierę w rozwoju tego rynku stanowią 
również regulacje podatkowe, zgodnie z którymi strona przekazująca papiery wartościowe 
w wymianie początkowej jest zobowiązana do odprowadzenia podatku z tytułu czasowego 
przeniesienia własności tych papierów. Prowadzi to do zmniejszenia rentowności transakcji repo  
i SBB/BSB oraz wymusza na uczestnikach rynku prowadzenie dwóch niezależnych rejestrów operacji 
– księgowego i podatkowego. W 2011  r. organy podatkowe zmieniły jednak stanowisko w tej 
kwestii. W interpretacji indywidualnej Ministra Finansów wskazano, że środki uzyskane w ramach 
wymiany początkowej w transakcji repo lub SBB nie powinny stanowić przychodu podatkowego31. 

Z punktu widzenia rozwoju oraz stabilności rynku finansowego w Polsce wskazane 
byłoby stworzenie CCP rozliczającego transakcje repo. Taka infrastruktura potransakcyjna wraz 
elektronicznymi platformami transakcyjnymi na rynku repo funkcjonuje w strefie euro i w czasie 
zaburzeń na rynku pieniężnym cieszyła się dużym zainteresowaniem banków. W 2011  r. żaden 
podmiot nie pełnił funkcji CCP (centralnego kontrahenta) na krajowym rynku repo i nie oferował 
usług collateral management. Dnia 1 lipca 2011  r. w ramach grupy kapitałowej KDPW została 
powołana spółka KDPW_CCP, która m.in. przejęła rozliczenia transakcji instrumentami pochodnymi 
w obrocie zorganizowanym. Zgodnie z zapowiedziami spółka ta, korzystając z przygotowywanej 
do wprowadzenia w polskim prawodawstwie konstrukcji nowacji rozliczeniowej, ma pełnić funkcję 
CCP na krajowym rynku finansowym i od IV kwartału 2012 r. obsługiwać rozliczanie m.in. transakcji 
repo. 

Ważną barierę rozwoju tego rynku w Polsce stanowiły także niejasne przepisy ustawy Prawo 
upadłościowe i naprawcze, dotyczące zapewnienia skuteczności tzw. klauzul kompensacyjnych, 
umożliwiających w przypadku ogłoszenia upadłości kontrahenta rozwiązanie umowy ramowej  
i kompensację niewymagalnych zobowiązań32. Z dniem 20 lipca 2011  r. weszły w życie zmiany 
we wspomnianej ustawie. W przypadku upadłości kontrahenta33 jednoznacznie regulują one 
kwestię praw do papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie transakcji warunkowych, 
zawieranych na podstawie umowy ramowej.

31 Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 23 września 2011 r., sygn. DD6/033/70/SOH/PK-961/11.
32 Art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz. 1361 z późn. 

zm.).
33 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2011 r., nr 138, poz. 

810).
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Uczestnicy rynku

Na polskim rynku pieniężnym przeważały transakcje warunkowe, w których kontrahentami 
były podmioty niebankowe (wykres 5.1.27). W 2011 r. średnia dzienna wartość operacji na rynku 
klientowskim wzrosła o około 6%, do ponad 6,5 mld zł. Transakcje te stanowiły około 57% 
obrotów netto na krajowym rynku transakcji typu repo. Najbardziej aktywnymi uczestnikami 
krajowego rynku klientowskiego były niebankowe instytucje finansowe (fundusze inwestycyjne, 
zakłady ubezpieczeń oraz fundusze emerytalne). Zmiany składu portfela inwestycyjnego oraz 
terminy rozrachunku transakcji papierami wartościowymi powodują, że niebankowe instytucje 
finansowe dysponują dużymi przejściowymi nadwyżkami środków. Do ich lokowania najczęściej 
wykorzystują krótkoterminowe transakcje warunkowe. Zaletą tych transakcji, w porównaniu  
z niezabezpieczonymi depozytami bankowymi, jest ich niskie ryzyko kredytowe. Ponadto transakcje 
warunkowe były wykorzystywane ze względu na obowiązujące limity niezabezpieczonych 
depozytów, które można składać w jednym banku. 

W 2011  r. średnia dzienna wartość zabezpieczonych lokat składanych przez działające  
w Polsce niebankowe instytucje finansowe wyniosła około 5,3 mld zł, z czego ponad 80% stanowiły 
transakcje funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Podobnie jak w poprzednich latach podmioty 
te zawierały głównie transakcje SBB/BSB (ponad 95-procentowy udział). Było to rezultatem m.in. 
wątpliwości prawnych dotyczących możliwości wykorzystywania transakcji repo przez OFE oraz 
niestosowania standardowych umów ramowych. 

Wykres 5.1.25. Miesięczne obroty netto na krajowym międzybankowym i klientowskim rynku 
transakcji warunkowych w latach 2008−2011
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Źródło: opracowano na podstawie danych NBP, KDPW oraz MF.

Banki oferowały transakcje warunkowe jako produkty lokacyjne również instytucjom 
rządowym i samorządowym oraz przedsiębiorstwom. Udział instytucji rządowych i samorządowych 
w obrotach netto na klientowskim rynku transakcji warunkowych wyniósł niecałe 10%. Wśród 
przedsiębiorstw taka forma lokowania nadwyżek nie była popularna.

W 2011 r. wyraźnie zwiększyła się aktywność nierezydentów na krajowym rynku transakcji 
typu repo. Średnia dzienna wartość transakcji warunkowych zawartych przez banki krajowe  
z podmiotami zagranicznymi wzrosła z 0,3 mld zł w 2010 r. do 1,5 mld zł (prawie 13% obrotów 
netto na krajowym rynku transakcji warunkowych). Nierezydenci byli szczególnie aktywni  
w segmencie transakcji zabezpieczonych obligacjami skarbowymi. Na krajowym rynku repo prawie 
80% takich transakcji było dokonywanych z nierezydentami. Inwestorzy zagraniczni wykorzystywali 
transakcje warunkowe do zwiększenia skali spekulacji na wzrost stóp procentowych na krajowym 
rynku finansowym. Strategia ta, realizowana przede wszystkim w I kwartale 2011  r., polega  
na krótkoterminowym lokowaniu środków przez zawieranie transakcji warunkowych i jednoczesnej 
sprzedaży obligacji skarbowych otrzymanych jako zabezpieczenie w oczekiwaniu na możliwość 
odkupienia ich po niższej cenie. Ponadto banki zagraniczne zawierały transakcje cross currency 
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repo, w których banki krajowe mogły pozyskiwać na określony termin waluty obce w zamian  
za przekazanie prawa własności do obligacji skarbowych.

W 2011 r. wyraźnie wzrosła także (o 33% w porównaniu z 2010 r.) wartość transakcji repo  
i SBB/BSB zawieranych między bankami krajowymi. Średnie dzienne obroty w tym segmencie rynku 
były najwyższe w historii i wyniosły 3,6 mld zł, co stanowiło 31% obrotów netto na krajowym rynku 
transakcji warunkowych. Wśród operacji między bankami krajowymi nadal dominowały transakcje 
SBB/BSB (ponad 95%). Podobnie jak w poprzednich latach na rynku tym aktywny był BGK. Lokował 
on na rynku pieniężnym wolne środki Ministerstwa Finansów, zawierając transakcje BSB z bankami 
pełniącymi funkcję DSPW. 

Struktura rynku

Podobnie jak w poprzednich latach na krajowym rynku transakcji warunkowych dominowały 
operacje zabezpieczane obligacjami skarbowymi (wykres 5.1.28). W porównaniu z 2010 r. obniżył 
się udział bonów skarbowych w strukturze zabezpieczeń transakcji repo i SBB/BSB. Wynikało  
to przede wszystkim z konsekwentnego ograniczania przez Ministerstwo Finansów skali emisji tych 
krótkoterminowych papierów dłużnych, co wiązało się ze zmniejszeniem ich portfela w bankach 
krajowych (średnia wartość bonów skarbowych w posiadaniu banków na koniec poszczególnych 
miesięcy spadła z 26,5 mld zł w 2010  r. do 13,2 mld zł w 2011  r.). W 2011  r. sporadycznie 
zawierano transakcje zabezpieczone nieskarbowymi papierami wartościowymi.

Wykres 5.1.26. Struktura zabezpieczeń transakcji warunkowych w Polsce w latach 2008−2011
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Źródło: opracowano na podstawie danych NBP oraz MF.

Struktura terminowa transakcji warunkowych na rynku pieniężnym w Polsce była podobna 
jak w poprzednim roku i wynikała głównie z celu, w jakim były one  wykorzystywane. Większości 
banków krajowych transakcje te służyły do wzbogacania oferty depozytowej, a nie do zarządzania 
bieżącą płynnością. Na rynku klientowskim dominowały transakcje o terminie zapadalności  
do siedmiu dni włącznie, co wynikało ze specyfiki aktywności funduszy inwestycyjnych oraz innych 
niebankowych instytucji finansowych (tabela 5.1.8). Podmioty te lokowały na kilka dni wolne 
środki, którymi dysponowały pomiędzy terminami rozrachunku transakcji na rynku kapitałowym. 
Na międzybankowym rynku repo obserwowano zmiany w strukturze terminowej transakcji. Nadal 
przeważały operacje z terminem zapadalności O/N, jednak ich udział spadł z 78% w 2010  r.  
do 56% w 2011  r. Jednocześnie banki chętniej zawierały transakcje o terminie zapadalności 
powyżej tygodnia.
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Tabela 5.1.8. Struktura terminowa transakcji warunkowych w Polsce w 2011 r. (w %) 

Transakcje ogółem Transakcje między bankami krajowymi

SBB/BSB repo razem SBB/BSB repo razem

O/N                                                                                                                27,8 43,2 28,3 33,4 55,7 34,2

T/N i S/N                                                                                                                14,1 15,7 14,1 15,0 2,5 14,5

Do 1W włącznie (bez O/N, T/N, S/N)                                                                                            52,0 29,0 51,3 45,1 23,0 44,3

Do 1W do 1M włącznie                                                                                              5,3 6,0 5,3 5,2 7,6 5,2

Powyżej 1M                                                                                                            0,9 6,2 1,0 1,4 11,2 1,7

Suma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: NBP.

Infrastruktura rynku

Transakcje repo i SBB/BSB były zawierane głównie na nieregulowanym rynku pozagiełdowym. 
Kontrahenci ustalali warunki transakcji w systemie konwersacyjnym Reuters Dealing Direct, 
telefonicznie lub korzystając z pośrednictwa brokerów głosowych. Operacje warunkowe 
zabezpieczone papierami skarbowymi były także przeprowadzane na elektronicznej platformie 
Treasury BondSpot Poland. W 2011  r. średnia dzienna wartość transakcji warunkowych 
zabezpieczonych bonami oraz obligacjami skarbowymi zawartych na tej platformie wyniosła 
ponad 1,5 mld zł i była ponadczterokrotnie wyższa niż w 2010  r. Transakcje te stanowiły około 
11% obrotów netto na krajowym rynku transakcji warunkowych. Jedną z przyczyn zwiększonej 
popularności rynku Treasury BondSpot Poland mogło być uwzględnienie dokonywanych na nim 
transakcji w ocenie kandydatów do pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.
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5.2. Rynek kapitałowy

5.2.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku kapitałowego

W 2011 r. najważniejszymi segmentami rynku kapitałowego w Polsce były: rynek akcji oraz 
rynek obligacji skarbowych. Rynek nieskarbowych instrumentów dłużnych był nadal relatywnie 
słabo rozwinięty, choć we wszystkich jego segmentach obserwowano wyraźny wzrost emisji.

Wartość rynkowa spółek, których akcje są notowane na Głównym Rynku GPW, była  
na koniec 2011 r. o 19,3% niższa niż na koniec 2010  r. i wyniosła 642,9 mld zł (tabela 5.2.1).  
Na kapitalizację tego rynku niekorzystnie wpłynęły spadki cen akcji w II połowie 2011 r. Wynikały 
one przede wszystkim z obniżenia ratingu Stanów Zjednoczonych do AA+ oraz nasilenia się kryzysu 
zadłużeniowego w niektórych krajach strefy euro i związanych z tym obaw uczestników rynku  
o kondycję finansową banków europejskich mających duże portfele obligacji wspomnianych krajów. 
Mniejsza niż w poprzednim roku była wartość akcji wyemitowanych na Głównym Rynku GPW – 
15,6 mld zł wobec 24,2 mld zł w 2010 r. W kapitalizacji tego rynku nieznacznie zwiększył się udział 
spółek krajowych. Ich wartość na koniec 2011 r. wyniosła 446,2 mld zł i stanowiła równowartość 
29,3% PKB (38,3% na koniec 2010 r.).

Kapitalizacja rynku NewConnect na koniec 2011 r. była o 3,3 mld zł wyższa niż na koniec 
2010 r. i wyniosła 8,4 mld zł. Przyczyniło się do tego przede wszystkim wprowadzanie akcji 
debiutujących spółek do obrotu oraz nowe emisje akcji przez spółki już notowane na tym rynku.  
W 2011 r. rekordowo dużo podmiotów, aż 172, wprowadziło papiery wartościowe (akcje i PDA)  
do obrotu na NewConnect.

Tabela 5.2.1. Wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego w latach 2008−2011 
(w mld zł)1

2008 2009 2010 2011

Instrumenty dłużne 399,4 444,2 523,7 570,2

Obligacje rynkowe Skarbu Państwa 360,8 405,4 471,3 495,2

Obligacje BGK na rzecz KFD 0,0 7,9 13,9 21,7

Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 16,0 15,5 19,9 26,6

Obligacje komunalne 4,5 6,9 10,9 14,4

Długoterminowe bankowe papiery dłużne
2

7,4 5,5 5,2 10,4

Listy zastawne 2,9 3,0 2,5 2,9

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

Instrumenty udziałowe 466,5 718,3 801,6 651,4

Główny Rynek GPW 465,1 715,8 796,5 642,9

NewConnect 1,4 2,5 5,1 8,5

1  Dla instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona jest wartością tych instrumentów  
w obiegu, a dla instrumentów udziałowych – kapitalizacją spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku GPW oraz 
platformie NewConnect.

2 Dane obejmują wyłącznie obligacje i bankowe papiery wartościowe nominowane w złotych i w walutach obcych, wyemitowane w Polsce 
przez banki krajowe. W obrocie na rynku krajowym znajdowały się także obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz instytucji 
kredytowych z UE.

Źródło: opracowano na podstawie danych MF, NBP, KDPW, GPW, Fitch Polska.

Rynek obligacji skarbowych pozostawał w 2011 r. dominującym segmentem krajowego rynku 
długoterminowych papierów dłużnych. Zadłużenie z tytułu obligacji skarbowych emitowanych na 
rynku krajowym na koniec 2011 r. wyniosło 495,2 mld zł i było o 5,1% wyższe niż na koniec 2010 r. 
Do spadku emisji skarbowych papierów dłużnych przyczyniły się mniejsze potrzeby pożyczkowe 
Skarbu Państwa. Do ograniczenia podaży obligacji skarbowych przyczyniało się także finansowanie 
części wydatków publicznych w drodze emisji obligacji infrastrukturalnych przez BGK. Obligacje 
skarbowe cieszyły się w 2011  r. dużym zainteresowaniem inwestorów, zwłaszcza podmiotów 



5

Rynki finansowe

ROZWÓJ SyStEMU FINANSOWEGO W POlSCE W 2011 R. 195

zagranicznych, które podobnie jak przed rokiem istotnie zwiększyły swoje zaangażowanie na 
rynku tych instrumentów. W reakcji na nasilający się kryzys zadłużeniowy w niektórych państwach 
strefy euro zagraniczne instytucje finansowe przebudowywały swoje portfele papierów dłużnych, 
zwiększając w nich udział obligacji skarbowych Polski. Skłaniała ich do tego stabilna sytuacja 
finansów publicznych oraz optymistyczne oceny perspektyw rozwoju gospodarczego w Polsce.

Wykres 5.2.1. Struktura rynku długoterminowych papierów dłużnych w latach 2004−2011 
(wg stanów zadłużenia na koniec okresów)
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Obligacje NBP
Listy zastawneDługoterminowe bankowe papiery dłużne
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Uwaga: kategoria długoterminowych bankowych papierów dłużnych obejmuje wyłącznie obligacje i bankowe papiery wartościowe  
nominowane w złotych i w walutach obcych, wyemitowane w Polsce przez banki krajowe. 

Źródło: opracowano na podstawie danych MF, NBP, GPW, Fitch Polska.

Udział papierów nieskarbowych w całym krajowym rynku długoterminowych papierów 
dłużnych wzrósł z 10,0% na koniec 2010 r. do 13,2% na koniec 2011 r. (wykres 5.2.1). Zadłużenie 
z tytułu tych instrumentów wyraźnie zwiększyło się w przedsiębiorstwach i bankach krajowych. 
Obligacje przedsiębiorstw najczęściej emitowane były przez spółki z branży energetycznej oraz 
budowlanej (blisko połowa wszystkich obligacji przedsiębiorstw wprowadzonych do obrotu  
w 2011 r.). Istotnie wyższa w porównaniu z 2010 r. była także wartość pozostających w obrocie 
dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Podobnie jak w poprzednich latach do największych emitentów obligacji komunalnych należała 
Warszawa: wartość jej zadłużenia z tytułu papierów dłużnych stanowiła 10% całego rynku tych 
instrumentów. Ponadto BGK przeprowadził kolejne emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu 
Drogowego, gwarantowanych przez Skarb Państwa, o łącznej wartości 7,8 mld zł.

We wszystkich segmentach rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, 
z wyjątkiem rynku listów zastawnych, dominowały emisje przeprowadzane w trybie oferty 
niepublicznej oraz kierowane na rynek OtC. Częściej jednak niż w poprzednich latach emitenci 
decydowali się na wprowadzanie obligacji na rynek zorganizowany (platformę obrotu instrumentami 
dłużnymi Catalyst).

5.2.2. Rynek długoterminowych papierów dłużnych

5.2.2.1. Obligacje skarbowe

Wielkość rynku

Obserwowana w 2011  r. poprawa koniunktury krajowej oraz wolniejszy, niż zakładano  
w ustawie budżetowej, wzrost wydatków państwa, wynikający m.in. z  obniżenia od maja 
wysokości składki emerytalnej odprowadzanej do OFE, przyczyniły się do istotnego spadku deficytu 
budżetowego. W 2011  r. deficyt ten wyniósł 25,1 mld zł i był niemal dwukrotnie niższy niż  
w poprzednim roku. Do obniżenia deficytu budżetowego przyczyniała się również wprowadzona 
w maju 2011  r. konsolidacja zarządzania płynnością finansową jednostek sektora finansów 
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publicznych. Wpłynęła ona na obniżenie potrzeb pożyczkowych netto państwa o 24,5 mld zł.  
W rezultacie całkowite potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa w 2011 r. były o 43,7 mld zł niższe 
niż w 2010 r. i wyniosły 136,1 mld zł. Pozwoliło to zmniejszyć skalę emisji obligacji skarbowych 
nominowanych w złotych, stanowiących główny instrument finansowania długu publicznego. 
Zadłużenie z tytułu tych instrumentów na koniec 2011  r. wyniosło 502,3 mld zł i było o blisko  
5% wyższe niż w 2010 r. (tabela 5.2.2).

Ze względu na wzrost zadłużenia zagranicznego oraz wykorzystania depozytów składanych 
przez jednostki sektora finansów publicznych (na koniec 2011  r. zobowiązania Skarbu Państwa 
z tego tytułu wyniosły 10,4 mld zł) udział obligacji skarbowych nominowanych w złotych  
w całkowitym zadłużeniu Skarbu Państwa spadł z 68,2% na koniec 2010 r. do 65,1% w 2011 r. 
Wzrost skali emisji obligacji skarbowych na rynkach zagranicznych był związany z utrzymującym się 
dużym popytem na skarbowe instrumenty dłużne państw charakteryzujących się wysokim tempem 
wzrostu gospodarczego oraz stabilną sytuacją finansów publicznych. Czynnik ten oddziaływał 
także na krajowy rynek papierów skarbowych, na którym obserwowano silny napływ inwestorów 
zagranicznych. W połączeniu z relatywnie dobrą sytuacją gospodarczą oraz fiskalną Polski  
na tle większości państw UE pozwoliło to Ministerstwu Finansów efektywnie zarządzać ryzykiem 
refinansowania długu i utrzymywać wystarczająco długi termin jego średniej zapadalności, zgodnie 
z założeniami strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych34.

Tabela 5.2.2. Zadłużenie Skarbu Państwa w latach 2008−2011 (w mld zł, wg stanów na koniec 
okresów)

2008 2009 2010 2011

Zadłużenie Skarbu Państwa 569,9 631,5 701,9 771,1

I. Zadłużenie krajowe 420,2 462,8 507,0 524,7

1. Dług z tytułu papierów skarbowych 419,4 462,4 507,0 514,3

1.1. Bony skarbowe 50,4 47,5 28,0 12,0

1.2. Obligacje skarbowe 369,0 414,9 479,0 502,3

1.2.1. Obligacje rynkowe 360,8 405,4 471,3 495,2

1.2.2. Obligacje oszczędnościowe 7,9 9,3 7,6 7,1

1.2.3. Obligacje nierynkowe 0,3 0,2 0,1 0,0

Uwaga: kategoria obligacje nierynkowe obejmuje obligacje restrukturyzacyjne wyemitowane w latach 1993–1994, przeznaczone  
na zwiększenie funduszy własnych i rezerw 10 banków, oraz obligacje z 1996 r., których emisja miała na celu zwiększenie funduszy własnych 
BGŻ. Na koniec 2011 r. żadne ze wspomnianych obligacji nie pozostawały w obiegu.

Źródło: MF.

Polski rynek obligacji skarbowych był największym lokalnym rynkiem tych instrumentów  
w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dziesiątym rynkiem w Unii Europejskiej. Wśród krajów UE  
o mniejszej niż Polska gospodarce lokalny rynek skarbowych papierów dłużnych był większy jedynie 
w Belgii oraz Grecji.

Struktura rynku

Podstawowym instrumentem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 
rynku kapitałowym, podobnie jak w poprzednich latach, były obligacje o stałym oprocentowaniu 
(wykres 5.2.2). Ich udział w strukturze zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji skarbowych 
emitowanych na rynku krajowym na koniec 2011  r. wyniósł 81,8%. Duże znaczenie tych 
instrumentów w finansowaniu potrzeb pożyczkowych państwa wynikało z popytu uczestników 
rynku na tego typu obligacje, zwłaszcza inwestorów zagranicznych, oraz polityki Ministerstwa 
Finansów, które zgodnie ze strategią zarządzania długiem finansów publicznych preferowało 

34	Strategia	 zarządzania	 długiem	 sektora	 finansów	 publicznych	 w	 latach	 2011–14, Warszawa 2010, Ministerstwo 
Finansów, s. 5.
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przeprowadzanie emisji dużych i płynnych serii obligacji o stałym oprocentowaniu35. Podobną 
strukturą obligacji skarbowych charakteryzowały się rozwinięte rynki finansowe. W krajach strefy 
euro na koniec 2011 r. udział obligacji o stałym kuponie w całkowitym zadłużeniu z tytułu obligacji 
skarbowych wyniósł około 89,5%36.

Wykres 5.2.2. Struktura krajowych obligacji skarbowych w latach 2008−2011  
(według stanów zadłużenia na koniec okresów)
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Źródło: MF.

W 2011 r. struktura zadłużenia z tytułu obligacji o stałym oprocentowaniu nie zmieniła się 
istotnie. Największy udział miały nadal obligacje z 5-letnim terminem do wykupu (tabela 5.2.3). 
Popyt na te instrumenty, wyrażony relacją przyjętych ofert do wartości obligacji sprzedanych na 
przetargach, był w 2011 r. wyższy niż w poprzednim roku. Zwiększyło się także zainteresowanie 
inwestorów obligacjami o dłuższym terminie zapadalności. Wynikało to z bardziej optymistycznych 
ocen perspektyw rozwoju gospodarczego w Polsce, stabilnej sytuacji finansów publicznych oraz 
większej skłonności inwestorów do podejmowania ryzyka kredytowego. Pozwoliło to Ministerstwu 
Finansów na zwiększenie podaży obligacji 10-letnich oraz ograniczenie skali emisji instrumentów 
o najkrótszych terminach zapadalności. W rezultacie oferta dwuletnich zerokuponowych obligacji 
skarbowych była w 2011 r. wyraźnie niższa niż w poprzednich dwóch latach. Ze względu 
na utrzymujący się wysoki popyt inwestorów na tego typu instrumenty, zwłaszcza ze strony 
nierezydentów (wykres 5.2.3), oraz konieczność częstego ich refinansowania były one nadal 
najczęściej wykorzystywanym instrumentem finansowania potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa.

Tabela 5.2.3. Struktura zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych o  stałym 
oprocentowaniu w latach 2009−2011 (według stanów na koniec okresów)

Rodzaj obligacji według 
pierwotnego terminu do wykupu

Wartość obligacji
(w mld zł)

Struktura obligacji (w %)

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Obligacje 2-letnie zerokuponowe 59,9 105,5 108,8 17,5 27,0 26,5

Obligacje 5-letnie 128,9 131,9 135,6 37,5 33,7 33,0

Obligacje 10-letnie 123,1 120,6 133,1 35,9 30,8 32,4

Obligacje 20-letnie 29,0 31,6 32,0 8,5 8,1 7,8

Obligacje 30-letnie 1,4 1,4 1,4 0,4 0,4 0,3

Ogółem 342,9 391,0 410,9 100,0 100,0 100,0

Źródło: MF.

35	Strategia	 zarządzania	 długiem	 sektora	 finansów	 publicznych	 w	 latach	 2011–14, Warszawa 2010, Ministerstwo 
Finansów, s. 5.

36 Obliczono na podstawie: ECB	Monthly	Bulletin,	July	2012, Frankfurt 2012, s. S36.
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Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych o zmiennym oprocentowaniu  
na koniec 2011  r. było nieznacznie mniejsze niż na koniec 2010  r. (tabela 5.2.4). Wynikało to 
przede wszystkim z terminowego wykupu kilku serii takich obligacji o dużej wartości, w tym dwóch 
ostatnich serii instrumentów, których oprocentowanie zależało od rentowności 52-tygodniowych 
bonów skarbowych. Wartość obligacji o zmiennym oprocentowaniu wyemitowanych w 2011 r. była 
bowiem wyższa niż w 2010 r., choć cieszyły się one nieznacznie słabszym popytem, wyrażonym 
mniejszą redukcją zgłoszonych ofert nabycia. Na koniec 2011 r. wszystkie pozostające w obrocie 
obligacje o zmiennym oprocentowaniu miały sześciomiesięczny okres odsetkowy i kupony naliczane 
według stawki referencyjnej 6M WIBOR.

Tabela 5.2.4. Struktura zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych o zmiennym 
oprocentowaniu w latach 2009−2011

Rodzaj obligacji według  
pierwotnego terminu do wykupu

Wartość obligacji (w mld zł) Struktura obligacji (w %)

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Obligacje 3-letnie detaliczne 1,2 1,0 0,6 2,4 1,6 0,9

Obligacje 4-letnie hurtowe – – 19,3 0,0 0,0 30,3

Obligacje 8-letnie hurtowe 25,6 25,6 – 49,7 39,2 0,0

Obligacje 10-letnie hurtowe 2,2 1,3 – 4,3 2,0 0,0

Obligacje 11-letnie hurtowe 21,8 36,7 43,0 42,2 56,1 67,6

Emisje typu private placement 0,8 0,8 0,8 1,4 1,1 1,2

Ogółem 51,6 65,4 63,6 100,0 100,0 100,0

Źródło: obliczono na podstawie danych MF.

Największe zainteresowanie obligacjami o zmiennym oprocentowaniu wykazywały banki 
oraz krajowe fundusze emerytalne. Popyt OFE na tego typu instrumenty wynikał z braku prawnych 
możliwości zabezpieczania się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych za pomocą instrumentów 
pochodnych. Ekspozycja na to ryzyko w przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu jest 
znacznie niższa niż w przypadku obligacji o stałym kuponie. Duży udział wymienionych dwóch 
grup inwestorów w strukturze nabywców tych instrumentów (wykres 5.2.3) mógł się wiązać 
także z ich aktywnością na rynku transakcji warunkowych, w których ze względu na wspomniane 
mniejsze wahania cen chętnie wykorzystywano obligacje o zmiennym oprocentowaniu.

Wykres 5.2.3. Struktura obligacji skarbowych w obiegu w podziale na kategorie inwestorów 
w latach 2010−2011 (według stanów zadłużenia na koniec roku)
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o zmiennym oprocentowaniu.

Źródło: opracowano na podstawie danych MF.
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Obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji są coraz częściej wykorzystywane w finansowaniu 
potrzeb pożyczkowych. Wartość zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu tych instrumentów w 2011 r. 
ponownie istotnie się zwiększyła i wyniosła 17,4 mld zł (o 33,8% więcej niż na koniec 2010 r.).  
Na wzrost wartości obligacji indeksowanych pewien wpływ miała konstrukcja tych papierów 
dłużnych. Wartość nominalna tych obligacji jest bowiem korygowana o wskaźnik inflacji. Oprócz 
obligacji z 15-letnim pierwotnym terminem do wykupu w obiegu znajdowały się także papiery 
12-letnie. Ze względu na relatywnie małą płynność rynku wtórnego oraz długi okres do wykupu 
obligacji indeksowanych wskaźnikiem inflacji zainteresowanie inwestycjami w te papiery dłużne 
wykazywały przede wszystkim podmioty o długim horyzoncie inwestycyjnym, zwłaszcza fundusze 
emerytalne (wykres 5.2.3).

W 2011 r. odnotowano spadek zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji oszczędnościo-
wych (tabela 5.2.5). Były one nabywane prawie wyłącznie przez krajowe osoby fizyczne, których  
udział w strukturze inwestorów na rynku tych instrumentów na koniec 2011 r. wyniósł 97,6%.

Tabela 5.2.5. Struktura obligacji oszczędnościowych w latach 2009−2011 (według stanu 
zadłużenia na koniec okresów) 

Rodzaj obligacji wg pierwotnego terminu do wykupu

Wartość obligacji
(w mld zł)

Struktura obligacji
(w %)

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu 5,7 3,4 2,3 61,2 44,7 32,9

Obligacje 4-letnie indeksowane 1,5 1,6 1,8 15,7 21,1 25,7

Obligacje 10-letnie emerytalne 2,1 2,6 2,9 23,1 34,2 41,4

Ogółem 9,3 7,6 7,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: MF.

Rynek pierwotny

Ze względu na znacznie niższe potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa w 2011  r. wartość 
emisji obligacji skarbowych na rynku krajowym była mniejsza niż w poprzednim roku. Wartość 
emisji brutto, które obejmują nowe emisje oraz przetargi zamiany, była o ponad 16% mniejsza niż 
w 2010 r. i wyniosła 106,6 mld zł (wykres 5.2.4). Do ograniczenia podaży obligacji skarbowych 
przyczyniało się, podobnie jak w latach 2009–2010, finansowanie części wydatków publicznych  
za pomocą emisji obligacji infrastrukturalnych gwarantowanych przez Skarb Państwa (ramka 5.2.1).

Wykres 5.2.4. Wartość emisji brutto obligacji skarbowych na rynku krajowym w  latach 
2008−2011
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Źródło: dane NBP i MF.

W 2011 r. nastąpiły zmiany w regulacjach dotyczących funkcjonowania pierwotnego rynku 
obligacji skarbowych, wynikające z wejścia w życie 1 stycznia 2011 r. kilku rozporządzeń Ministra 
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Finansów w sprawie warunków emitowania tych instrumentów, wydanych zgodnie z delegacją 
zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych37. Do najważniejszych 
zmian należało umożliwienie sprzedaży obligacji skarbowych na przetargach jednej ceny, na 
których wszyscy uczestnicy nabywają obligacje po tej samej cenie – nie niższej niż cena minimalna 
wyznaczona przez emitenta38. W  2011  r. nie przeprowadzono jednak sprzedaży obligacji 
skarbowych w tej formie. Ministerstwo Finansów zamierza zacząć korzystać z przetargów jednej 
ceny od stycznia 2012 r. Nowa formuła ma zwiększyć popyt na papiery skarbowe oraz ograniczyć 
ryzyko wahań cen obligacji skarbowych po przetargu39.

Ponadto zmiany umożliwiają składanie przez inwestorów ofert niekonkurencyjnych, czyli 
takich, które nie zawierają ceny. Składając tego typu ofertę, inwestorzy godzą się na zakup obligacji 
skarbowych po cenie ustalonej przez pozostałych uczestników przetargu. Celem wprowadzenia 
tej formuły sprzedaży jest zachęcenie mniej doświadczonych podmiotów do aktywniejszego 
uczestnictwa w rynku pierwotnym obligacji skarbowych.

Obligacje rynkowe o charakterze hurtowym były oferowane na rynku pierwotnym wyłącznie 
DSPW w trybie przetargów obsługiwanych przez NBP. W 2011 r. funkcję DSPW pełniło 
osiem banków krajowych, działający w Polsce oddział instytucji kredytowej oraz trzy  instytucje 
kredytowe z UE. Ponadto prawo uczestnictwa w przetargach miał BGK. Podstawową formą 
wprowadzania obligacji hurtowych na rynek były przetargi sprzedaży, odbywające się zwyczajowo 
w środy. Wartość uplasowanych w ten sposób obligacji w 2011 r. wyniosła 57,2 mld zł, wobec  
94,2 mld zł w 2010 r.

Podobnie jak w poprzednich latach emisjom obligacji hurtowych towarzyszyła nadwyżka 
popytu nad podażą (wykres 5.2.5). Nadwyżka ta ma charakter strukturalny i  wynika m.in. z 
aukcyjnego systemu ustalania cen obligacji na rynku pierwotnym. W takim systemie instytucje 
finansowe pełniące funkcję DSPW, aby optymalizować cenę nabycia oraz zrealizować zamówienia 
swoich klientów, zgłaszają kilka ofert z różnymi cenami. Wartość ofert kupna na przetargach 
sprzedaży była najczęściej ponaddwukrotnie wyższa od wartości sprzedanych obligacji, przy czym 
zmieniała się w zależności od sytuacji rynkowej oraz rodzaju oferowanych instrumentów (tabela 
5.2.6). Największe redukcje zgłoszonych ofert (pod względem ich wartości) dotyczyły pięcioletnich 
obligacji o stałym oprocentowaniu.

Wykres 5.2.5. Popyt na obligacje skarbowe i ich podaż oraz iloraz popytu i przyjętych ofert  
na przetargach tych instrumentów w 2010 i 2011 r.
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Źródło: NBP.

37 Art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240). Szerzej  
na ten temat w: Rozwój	systemu	finansowego	w	Polsce	w	2010 r., Warszawa 2011, NBP, s. 33–34.

38 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych 
oferowanych w sprzedaży hurtowej (Dz.U. z 2010 r., nr 250, poz. 1680).

39 Modyfikacja	 zasad	 przeprowadzania	 aukcji	 Skarbowych	 Papierów	Wartościowych, 15 grudnia 2011  r., komunikat 
dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/os2011/
informacja_zmiany_w_aukcjach_od_01_01_2012.pdf.
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Tabela 5.2.6. Popyt na wybrane obligacje hurtowe na przetargach w 2010 i 2011 r.

Typ obligacji

Wartość ofert zakupu  
(w mld zł)

Wartość sprzedaży
(w mld zł)

Relacja ofert kupna  
do sprzedaży

2010 2011 2010 2011 2010 2011

2-letnie zerokuponowe 125,2 58,6 53,7 30,1 2,3 1,9

4-letnie o zmiennym oprocentowaniu − 6,7 − 1,8 − 3,7

5-letnie o stałym oprocentowaniu 30,6 40,4 16,8 13,7 2,0 3,0

10-letnie o stałym oprocentowaniu 39,9 9,9 17,4 5,3 2,3 1,9

10-letnie o zmiennym oprocentowaniu 18,1 11,0 4,7 4,5 3,9 2,5

15-letnie indeksowane do inflacji 1,8 2,7 1,0 1,6 1,8 1,7

20-letnie o stałym oprocentowaniu 1,8 1,1 0,6 0,3 3,1 4,4

Źródło: MF.

Oprócz przetargów sprzedaży obligacje skarbowe były wprowadzane do obrotu za 
pośrednictwem przetargów zamiany, które odbywały się regularnie każdego miesiąca. W 2011 r. 
Ministerstwo Finansów w większym stopniu niż w  poprzednich latach korzystało z tej formy emisji. 
W ten sposób wprowadzono do obrotu obligacje skarbowe o wartości 49,4 mld zł, co stanowiło 
blisko 46,4% emisji brutto tych papierów dłużnych (w 2010 r. jedynie 26,3%). Odkupiono przy tym 
przedterminowo inne obligacje o wartości 49,2 mld zł. Przetargi zamiany dotyczyły instrumentów, 
których rezydualny termin zapadalności wynosił do kilku miesięcy. Pozwalały one Ministerstwu 
Finansów na uelastycznienie terminarza wykupu obligacji bez jednoczesnego angażowania 
środków pieniężnych. 

Na koniec 2011 r. w obrocie pozostawało, podobnie jak na koniec 2010 r., 27 serii obligacji 
hurtowych, w tym 14 emisji benchmarkowych o wartości powyżej 20 mld zł, spośród których do 
największych należały pięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu. Średnia wartość pojedynczej 
serii obligacji skarbowych pozostającej w obiegu na koniec 2011  r. wyniosła 18,2  mld zł i była  
o blisko 5% wyższa niż w poprzednim roku. Wzrost ten był zgodny z realizowaną przez 
Ministerstwo Finansów strategią zwiększania wartości pojedynczych serii obligacji skarbowych.

Sprzedaż rynkowych obligacji detalicznych oraz obligacji oszczędnościowych przeprowadzano 
za pośrednictwem sieci oddziałów PKO BP, który od 2003  r. pełni funkcję agenta emisji.  
W ramach pełnionej funkcji prowadzi on także rejestr nabywców obligacji oraz realizuje zlecenia 
wykupu tych instrumentów. W 2011  r. odnotowano dalszy spadek zainteresowania inwestorów 
indywidualnych obligacjami detalicznymi. Wartość tych obligacji sprzedanych przez Ministerstwo 
Finansów wyniosła 2,1 mld zł i była o 12,5% niższa niż w 2010 r.

Ramka 5.2.1. Obligacje infrastrukturalne Krajowego Funduszu Drogowego

Obligacje infrastrukturalne emitowane przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu 
Drogowego1 są papierami wartościowymi na okaziciela, zdematerializowanymi (ich ewidencją 
zajmuje się KDPW), oprocentowanymi lub oferowanymi z dyskontem. te dłużne papiery 
wartościowe objęte są gwarancjami Skarbu Państwa. Zadłużenie z tytułu tych instrumentów 
zaciągnięte przez BGK na rzecz KFD zaliczane jest do długu sektora instytucji rządowych  
i samorządowych, nie wpływa jednak na wzrost deficytu budżetowego.

Wartość emisji obligacji infrastrukturalnych w 2011 r. wyniosła 7,8 mld zł (7,9 mld zł  
w  2010  r.). Były to instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu. Ich poszczególne serie  

1 Krajowy Fundusz Drogowy został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 27 października 1994 r.  
o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2004  r., nr 256, poz. 2571). Stanowi 
wsparcie finansowe realizacji rządowego Programu Budowy Dróg i Autostrad i gromadzi środki finansowe na przygotowanie, 
budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę autostrad, dróg ekspresowych, a także innych dróg krajowych. Środki  
te pochodzą m.in. z opłat paliwowych oraz opłat za korzystanie z autostrad.
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różniły się jedynie terminami do wykupu. Największą serią tych obligacji pozostającą  
w obrocie na koniec 2011 r. były obligacje z dziewięcioletnim pierwotnym okresem do wykupu 
(IDS1018), o wartości blisko 11,7 mld zł. Kolejną dużą serię tych instrumentów stanowiły 
obligacje pięcioletnie (IPS1014). W 2011  r. wprowadzono do obrotu dwie nowe serie tych 
papierów dłużnych z 11-letnim (IDS1022) oraz 34-letnim (IWS0645) terminem wykupu. 
Całkowita wartość zadłużenia z tytułu obligacji infrastrukturalnych na koniec 2011 r. wyniosła 
21,7 mld zł.

Tabela I. Zestawienie emisji obligacji infrastrukturalnych oferowanych przez BGK na rzecz 
KFD w latach 2009−2011

Data
przetargu

Okres
zapadalności

Wielkość emisji
(w mld zł)

Relacja popytu
do sprzedaży

Średnia rentowność
na rynku pierwotnym 

(w %)

Rentowność 
porównywalnych obligacji 

skarbowych (w %)

11.08.2009 3 lata 0,60 – – –

14.10.2009 5 lat 0,80 3,64 6,008 5,685

21.10.2009 9 lat 1,80 2,19 6,429 6,096

04.11.2009 5 lat 1,50 1,70 6,068 5,738

18.11.2009 9 lat 1,24 1,77 6,524 6,170

09.12.2009 9 lat 1,91 2,24 6,583 6,254

19.05.2010 9 lat 3,01 1,60 5,995 5,717

09.06.2010 5 lat 3,03 1,80 5,750 5,324

25.05.2011 5 lat 0,65 7,24 5,474 5,165

25.05.2011 9 lat 2,50 1,66 6,112 5,689

22.06.2011 34 lata 1,00 1,27 6,144 6,045

22.07.2011 5 lat 0,91 1,10 5,096 4,570

22.07.2011 9 lat 1,20 1,13 5,822 5,372

24.08.2011 11 lat 0,62 2,24 5,996 5,657

23.11.2011 11 lat 0,90 1,19 6,287 6,008

Źródło: opracowano na podstawie danych BGK oraz serwisu Bloomberg.

Tabela II. Wartość obrotu obligacjami infrastrukturalnymi w podziale na miejsce zawarcia 
transakcji w latach 2010−2011 (w mld zł)

Rodzaj transakcji
Rynek OTC

Catalyst

rynek regulowany GPW rynek regulowany BondSpot

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Bezwarunkowe 5,64 11,54 0,04 0,14 0,04 −

Buy-sell-back 0,15 0,32 − − − −

Repo 0,03 − − − − −

Razem 5,82 11,86 0,04 0,14 0,04 0,00

Uwaga: transakcje warunkowe są liczone pojedynczo, tzn. według wartości wymiany początkowej.

Źródło: opracowano na podstawie danych KDPW.

Obligacje infrastrukturalne sprzedawane są na przetargach organizowanych przez 
NBP, w których mogą uczestniczyć DSPW. Obligacje te cieszą się dużym popytem ze strony 
inwestorów, ponieważ oferują wyższą rentowność niż obligacje skarbowe charakteryzujące 
się zbliżonym ryzykiem inwestycyjnym (z inwestycjami w obligacje infrastrukturalne wiąże 
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się wyższe ryzyko płynności niż w przypadku obligacji skarbowych).Obrót obligacjami 
infrastrukturalnymi odbywał się na rynku OtC oraz na rynkach regulowanch: giełdowym i 
pozagiełdowym (działających w ramach platformy Catalyst: regulowanym rynku detalicznym 
GPW oraz regulowanym rynku hurtowym organizowanym przez BondSpot). Wartość obrotów 
netto obligacjami infrastrukturalnymi była relatywnie niewielka. Wskaźnik płynności dla całego 
rynku w 2011  r. wyniósł 0,05. Najwyższa płynność cechowała największą pozostającą w 
obrocie serię obligacji dziewięcioletnich. Zdecydowana większość transakcji (98,9% wartości 
obrotów) została zawarta na rynku OtC. Obroty na platformie Catalyst wyniosły w 2011 r. 
jedynie 135,8 mln zł. transakcje warunkowe zabezpieczone obligacjami infrastrukturalnymi 
zawierano sporadycznie, przy czym były one dokonywane wyłącznie na rynku OtC.

Źródło: opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej BGK: http://www.bgk.com.pl/emisje-obligacji-
infrastrukturalnych-banku-gospodarstwa-krajowego-na-rzecz-krajowego-funduszu-drogowego oraz danych KNF zawartych  
w Biuletynie	 Kwartalnym.	 Rynek	 OFE	 4/2011, dostępnym na stronie internetowej: http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_
emerytalny/ dane_o_rynku/rynek_ofe/Dane_kwartalne/dane_kwartalne_ofe.html.

Rynek wtórny

W 2011 r. średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku obligacji skarbowych wyniosły 
29,6 mld zł i były o blisko 23,1% wyższe niż w 2010  r.40 Odnotowany wzrost dotyczył przede 
wszystkim transakcji warunkowych (ich wartość w 2011  r. była o ponad połowę większa niż  
w 2010 r.) oraz – w mniejszym stopniu – transakcji outright (wykres 5.2.6). W przypadku segmentu 
transakcji bezwarunkowych, najlepiej odzwierciedlających płynność krajowego rynku obligacji 
skarbowych, wartość obrotów w 2011  r. była jedynie o 6,5% większa niż w poprzednim roku.  
Na skutek większego wzrostu przeciętnej wartości tych instrumentów pozostających w obrocie 
obniżył się wskaźnik płynności tego rynku z 0,74 w 2010 r. do 0,70 w 2011 r.41

Wykres 5.2.6. Średnia dzienna wartość transakcji (obroty netto) na rynku obligacji skarbowych 
w latach 2008−2011
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Istotny wzrost wartości transakcji warunkowych i zwiększenie ich udziału w strukturze 
obrotów obligacjami skarbowymi (tabela 5.2.7) wynikały w znacznej mierze z dużej aktywności 
zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Mogło się to wiązać z wykorzystywaniem przez 
nich transakcji warunkowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi do spekulacji na podwyżki 
stóp procentowych NBP, o czym może świadczyć wzrost udziału nierezydentów w obrotach  

40 Prezentowane w tym rozdziale obroty netto na rynku obligacji skarbowych stanowią sumę wartości transakcji 
bezwarunkowych oraz transakcji warunkowych liczonych według wartości wymiany początkowej. W latach  
2008–2011 liczba dni roboczych wyniosła: 254, 255, 256 oraz 252 dni.

41 Wskaźnik ten jest liczony jako iloraz średniej wartości transakcji bezwarunkowych oraz średniego stanu zadłużenia 
Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych w danym roku.
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w segmencie transakcji bezwarunkowych (wykres 5.2.8). Inwestycje te, dokonywane przede  
wszystkim w I kwartale 2011  r., polegały na krótkoterminowym lokowaniu środków przez 
zawieranie transakcji warunkowych oraz jednoczesnej sprzedaży papierów dłużnych otrzymanych 
jako zabezpieczenie. Realizując taką strategię, inwestorzy liczyli na odkupienie w przyszłości 
obligacji skarbowych po niższej cenie, odzwierciedlającej oczekiwane podwyżki stóp procentowych 
NBP. Ponadto do wzrostu udziału nierezydentów w obrotach na krajowym rynku transakcji 
warunkowych przyczyniło się oferowanie przez banki zagraniczne długoterminowych transakcji 
cross	 currency	 repo, w których banki krajowe mogły pozyskiwać na określony termin waluty 
obce, potrzebne m.in. do domykania pozycji walutowych wynikających z portfeli kredytów 
mieszkaniowych.

Wykres 5.2.7. Miesięczna wartość transakcji krajowymi obligacjami skarbowymi oraz 
wskaźnik płynności w latach 2008−2011
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Uwagi
1. Wartość transakcji warunkowych liczona była według wartości wymiany początkowej.
2. Wskaźnik płynności obliczony był jako iloraz miesięcznej wartości transakcji bezwarunkowych oraz zadłużenia Skarbu Państwa w danym 

miesiącu z tytułu obligacji rynkowych. 

Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Tabela 5.2.7. Udział poszczególnych rodzajów transakcji w wartości transakcji ogółem 
krajowymi obligacjami skarbowymi w latach 2008−2011 (w %)

Transakcje bezwarunkowe Transakcje SBB/BSB Transakcje repo

2008 55,0 42,5 2,5

2009 55,7 41,1 3,2

2010 64,3 33,3 2,4

2011 55,6 39,2 5,2

Źródło: obliczono na podstawie danych MF. 

W rezultacie wzrostu aktywności nierezydentów na rynku transakcji warunkowych udział 
instytucji krajowych w obrotach brutto obniżył się z 93,3% w 2010 r. do 82,7% w 2011 r. Najczęściej 
zawierane były transakcje typu sell-buy-back, które dla krajowych niebankowych instytucji 
finansowych stanowiły sposób lokowania przejściowych nadwyżek finansowych. Zainteresowanie 
transakcjami repo było większe niż w poprzednim roku; w 2011 r. stanowiły one 11,7% zawartych 
transakcji warunkowych. tego typu transakcje zawierali najczęściej nierezydenci (ich operacje  
w 2011 r. stanowiły blisko 80% wszystkich transakcji repo zabezpieczonych krajowymi obligacjami 
skarbowymi, wobec 45% w 2010 r.)

W operacjach warunkowych najczęściej wykorzystywane były największe i  najbardziej 
płynne serie obligacji o stałym oprocentowaniu. Ze względu na większą stabilność cen obligacji 
o zmiennym oprocentowaniu, pozwalającą ograniczyć ryzyko zmiany wartości zabezpieczenia, 
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instrumenty te stosowano w transakcjach warunkowych częściej, niż wynikałoby to z ich znaczenia 
w strukturze zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu dłużnych papierów wartościowych. W 2011  r. 
operacje zabezpieczone skarbowymi papierami dłużnymi o zmiennym oprocentowaniu stanowiły 
24,7% wszystkich transakcji warunkowych, których przedmiotem były krajowe obligacje skarbowe. 

Wykres 5.2.8. Udział inwestorów zagranicznych w obrotach obligacjami skarbowymi na rynku 
krajowym w latach 2008−2011
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Źródło: NBP.

Pod względem wartości zawieranych transakcji bezwarunkowych najważniejszymi 
uczestnikami wtórnego rynku obligacji skarbowych pozostały banki krajowe (wykres 5.2.9). Wiązało 
się to z pełnieniem przez wiele z tych podmiotów funkcji DSPW oraz market makera. Oprócz banków 
krajowych do aktywnych uczestników rynku wtórnego obligacji skarbowych w Polsce należały banki 
zagraniczne. Ich udział w strukturze podmiotowej obrotów obniżył się jednak w porównaniu  
z 2010 r.

Wykres 5.2.9. Struktura podmiotowa obrotów brutto na rynku krajowych obligacji  
skarbowych w 2010 i 2011 r.
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Uwaga: dane dotyczą wyłącznie transakcji bezwarunkowych.

Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Obligacje skarbowe były przedmiotem obrotu na czterech rynkach: rynku OtC, platformie 
elektronicznej treasury BondSpot Poland oraz na dwóch rynkach funkcjonujących w ramach 
platformy Catalyst: regulowanym rynku giełdowym GPW dla inwestorów detalicznych oraz  
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na hurtowym regulowanym rynku pozagiełdowym organizowanym przez BondSpot. Ewidencję, 
rozliczanie oraz rozrachunek transakcji krajowymi obligacjami skarbowymi prowadziły spółki  
z grupy kapitałowej KDPW (od lipca 2011 r. działalność związaną z rozliczaniem transakcji przejęła 
od KDPW spółka zależna tego podmiotu – izba rozliczeniowa KDPW_CCP).

Obroty obligacjami skarbowymi, podobnie jak w przypadku większości rynków rozwiniętych, 
były skoncentrowane na rynku OtC (tabela 5.2.8). transakcje na tym rynku zawierano przeważnie 
za pośrednictwem elektronicznych systemów konwersacyjnych bądź, w mniejszym stopniu, 
brokerów głosowych. Popularność rynku OtC wśród inwestorów wynika z jego wysokiej płynności 
oraz mniejszej przejrzystości niż w przypadku rynków zorganizowanych. Średnia dzienna 
wartość obrotów netto obligacjami skarbowymi na rynku OtC była w 2011 r. o 17% wyższa niż  
w 2010 r. i wyniosła 26,9 mld zł. transakcje warunkowe stanowiły 43,4% tych obrotów i ich wartość  
była o blisko 42,0% wyższa w porównaniu z 2010 r.

Tabela 5.2.8. Udział poszczególnych rynków w obrotach obligacjami skarbowymi w latach 
2010−2011 (w %)

  Rynek OTC
Treasury BondSpot 

Poland
Catalyst

GPW BondSpot

Obroty ogółem w 2010 r. 96,27 3,71 0,02 0,00

− transakcje bezwarunkowe 96,58 3,39 0,03 0,00

− transakcje warunkowe 95,71 4,29 0,00 0,00

Obroty ogółem w 2011 r. 91,03 8,96 0,01 0,00

− transakcje bezwarunkowe 92,55 7,43 0,02 0,00

− transakcje warunkowe 89,12 10,88 0,00 0,00

Źródło: obliczono na podstawie danych KDPW.

W 2011 r. wzrosło znaczenie elektronicznej platformy treasury BondSpot Poland w obrotach 
na rynku wtórnym obligacji skarbowych. Średnia dzienna wartość transakcji netto na tej platformie 
w 2011 r. była blisko trzykrotnie wyższa niż w poprzednim roku i wyniosła 2,6 mld zł (z czego 
54% stanowiły transakcje warunkowe). Udział transakcji zawartych na treasury BondSpot Poland 
w całym rynku wtórnym obligacji skarbowych pozostawał jednak niewielki. Obroty netto na 
tej platformie elektronicznej nie przekroczyły 9% wszystkich transakcji i 11% w segmencie 
operacji warunkowych. Zainteresowanie inwestorów treasury BondSpot Poland mogło wynikać  
z premiowania tego rynku w konkursie o uzyskanie statusu DSPW. Zgodnie z obowiązującym do 
października 2011 r. Regulaminem	pełnienia	funkcji	Dealera	Skarbowych	Papierów	Wartościowych42 
w wyborze podmiotów, które mogą brać udział w przetargach na skarbowe papiery dłużne, 
Ministerstwo Finansów brało pod uwagę m.in. wartość transakcji zawartych na tej elektronicznej 
platformie obrotu. Według niektórych uczestników rynku takie kryterium oceny mogło przyczyniać 
się do tego, że niektórzy kandydaci na DSPW zawierali między sobą transakcje na rynku treasury 
BondSpot Poland, których warunki nieco wcześniej uzgadniali telefonicznie lub w elektronicznym 
systemie konwersacyjnym. W rezultacie w nowym Regulaminie, obowiązującym od 1 października 
2011 r., przy ubieganiu się o status DSPW pod uwagę brana jest jakość kwotowania cen obligacji na 
tym rynku, obliczana za pomocą specjalnego algorytmu43. Zmiana ta nie wpłynęła jednak istotnie 
na wartość transakcji zawieranych na tym rynku pod koniec 2011 r.

Platforma obrotu instrumentami dłużnymi Catalyst była najmniejszym segmentem rynku 
wtórnego krajowych obligacji skarbowych. W 2011  r. średnie dzienne obroty netto na tej 
platformie (na obu rynkach regulowanych, prowadzonych przez GPW i BondSpot) nie przekroczyły  

42	Regulamin	pełnienia	funkcji	Dealera	Skarbowych	Papierów	Wartościowych z 24 sierpnia 2010 r., dostępny na stronie 
internetowej: http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/primary_dealers/regulamindspw2011.pdf.

43 Zgodnie z art. 15 Regulaminu	pełnienia	funkcji	Dealera	Skarbowych	Papierów	Wartościowych z 13 września 2011 r., 
dostępnego na stronie internetowej: http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/primary_dealers /regulamindspw 
2012.pdf. 
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250 tys. zł i stanowiły około 0,01% wartości transakcji ogółem. Były to wyłącznie operacje  
bezwarunkowe. Na koniec 2011 r. w obrocie na obu rynkach funkcjonujących w ramach platformy 
Catalyst znajdowało się łącznie 38 serii obligacji skarbowych, w tym 12 serii obligacji detalicznych, 
co czyniło ten rynek dostępnym także dla inwestorów indywidualnych. Nadal dominowały jednak 
transakcje hurtowymi obligacjami skarbowymi. Obrót obligacjami detalicznymi stanowił około 10% 
transakcji zawartych na platformie Catalyst.

Inwestorzy

W 2011 r. obserwowano istotny wzrost postrzeganego ryzyka kredytowego większości państw 
Unii Europejskiej, w tym Polski. Jednak ze względu m.in. na silne fundamenty polskiej gospodarki 
i stabilny system finansowy wzrost ten, odzwierciedlony w kwotowaniach kontraktów CDS  
na euroobligacje Polski, był znacznie mniejszy niż w przypadku wysoko zadłużonych państw strefy 
euro lub niektórych krajów regionu (wykres 5.2.10). Coraz bardziej ograniczony wybór obligacji  
o ratingu inwestycyjnym skłaniał wiele instytucji finansowych do przebudowy ich portfeli papierów 
dłużnych. W reakcji na kryzys zadłużeniowy ograniczały one inwestycje w niektórych krajach 
strefy euro oraz chętniej nabywały obligacje skarbowe emitowane przez państwa o dobrej sytuacji 
gospodarczej i fiskalnej. Pomimo obserwowanej w 2011 r. deprecjacji lokalnych walut, która przy 
ewentualnym braku zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym mogłoby się przyczynić do strat  
z tytułu tych inwestycji44, obserwowano silny napływ kapitału z krajów rozwiniętych na lokalne 
rynki obligacji skarbowych, m.in. Polski i turcji.

Wykres 5.2.10. Kwotowania kontraktów CDS w wybranych krajach UE w 2010 i 2011 r.
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Źródło: Bloomberg.

W  rezultacie w 2011  r. nierezydenci zwiększyli swoje zaangażowanie na krajowym rynku 
obligacji skarbowych o 27,7 mld zł, do 152,5 mld zł (wykres 5.2.11). Stanowiło to 30,4% obligacji 
wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym. Popyt inwestorów zagranicznych 
koncentrował się na obligacjach skarbowych o krótkich terminach do wykupu, o czym może 
świadczyć istotne obniżenie średniej zapadalności portfela obligacji skarbowych tych instytucji 
(wykres 5.2.12).

Zmiany zaangażowania różnych grup inwestorów zagranicznych na krajowym rynku obligacji 
skarbowych w 2011 r. nie były jednorodne. Wyraźny wzrost inwestycji na tym rynku odnotowano 
w przypadku zagranicznych niebankowych instytucji finansowych (w tym funduszy hedginowych), 
które spośród wszystkich grup inwestorów miały największy portfel krajowych obligacji skarbowych 
na koniec 2011  r. (wykresy 5.2.13 i 5.2.14). Wartość zaangażowania niebankowych instytucji 
finansowych była o 32,6% wyższa niż na koniec 2010 r. i wyniosła 136,3 mld zł. W warunkach niskich 
stóp procentowych na rynkach rozwiniętych obligacje krajów rozwijających się o stabilnej sytuacji 
makroekonomicznej mogły być szczególnie atrakcyjne dla zagranicznych zakładów ubezpieczeń 

44 Wyrażony w USD CitiGroup Poland Government Bond Index obniżył się w 2011 r. o 11,3%.
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i funduszy emerytalnych typu defined	 benefit. Podmioty te mogły mieć bowiem trudności  
z uzyskaniem stóp zwrotu na poziomie technicznych stóp zwrotu lub benchmarków, założonych 
przed globalnym kryzysem finansowym. Dodatkowo do wzrostu zaangażowania niebankowych 
instytucji finansowych przyczyniał się duży napływ środków do zagranicznych funduszy 
inwestycyjnych, lokujących kapitał w  instrumenty dłużne emitowane przez kraje rozwijające się.  
W odróżnieniu od niebankowych instytucji finansowych banki zagraniczne zmniejszyły swoje 
portfele obligacji skarbowych na rynku krajowym o 5,7 mld zł, do 16,2 mld zł na koniec 2011 r.

Wykres 5.2.11. Obligacje skarbowe w posiadaniu inwestorów zagranicznych oraz rentowność 
obligacji benchmarkowych Polski i wybranych państw strefy euro w latach 2010−2011
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF oraz serwisu Bloomberg.

Wykres 5.2.12. Średnia zapadalność portfela krajowych obligacji skarbowych według typu 
inwestorów w latach 2010–2011 (według stanu zadłużenia na koniec okresów)
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Źródło: dane MF.

Do najważniejszych inwestorów krajowych należały fundusze emerytalne, które  
w ostatnich latach miały największy portfel obligacji skarbowych. W 2011 r. fundusze te zwiększyły 
swoje zaangażowanie jedynie o 5,2 mld zł (do 122,2 mld zł). Był to najniższy roczny przyrost 
wartości portfela tych instrumentów od 2000  r. – drugiego roku funkcjonowania tych instytucji 
finansowych. Wynikało to przede wszystkim ze zmniejszenia udziału składki emerytalnej, od maja 
2011 r. przekazywanej do OFE. Spośród inwestorów krajowych zaangażowanie na krajowym rynku 
obligacji skarbowych zwiększyły także fundusze inwestycyjne, co wiązało się z napływem środków 
do krajowych funduszy pieniężnych i papierów dłużnych. Zmalało natomiast zainteresowanie 
inwestycjami w obligacje skarbowe ze strony banków krajowych oraz zakładów ubezpieczeń. 
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Instytucje te ograniczyły w 2011 r. wartość portfela tych instrumentów. Zaangażowanie banków 
krajowych w obligacje skarbowe było na koniec 2011 r. o 7,2 mld zł niższe niż na koniec 2010 r. 
i wyniosło 103,3 mld zł. Nie oznaczało to jednak istotnego ograniczenia ekspozycji tych instytucji 
na ryzyko zmian stóp procentowych, ponieważ wydłużyły one średni termin zapadalności swojego 
portfela obligacji skarbowych.

Wykres 5.2.13. Inwestorzy na rynku obligacji skarbowych w 2010 i 2011  r. (według stanu 
zadłużenia na koniec okresów)
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Źródło: dane MF.

Wykres 5.2.14. Struktura nabywców obligacji skarbowych w 2010 i 2011  r. (według stanu 
zadłużenia na koniec okresów)
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Źródło: dane MF.

5.2.2.2. Obligacje komunalne

Rynek obligacji komunalnych stanowi niewielką część krajowego rynku kapitałowego.  
Na koniec 2011  r. instrumenty te stanowiły około 2,5% wartości długoterminowych papierów 
dłużnych pozostających w obrocie. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego (JSt) z tytułu 
emisji obligacji wyniosło około 0,9% PKB Polski.

W porównaniu z najbardziej rozwiniętymi rynkami państw UE krajowy rynek obligacji 
komunalnych był stosunkowo niewielki, jednak największy w Europie Środkowo-Wschodniej 
(wykres 5.2.15). Rozwój tego segmentu rynku kapitałowego w poszczególnych krajach UE był 
bardzo zróżnicowany i w dużym stopniu zależał od ustroju administracyjnego państwa oraz stopnia 
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samodzielności jednostek terytorialnych. Największy rynek tych instrumentów w UE funkcjonował 
w Niemczech.

Wykres 5.2.15. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych w latach 2009−2011 w wybranych krajach Unii Europejskiej
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Źródło: opracowano na podstawie danych EBC.

Wielkość rynku

Pomimo spadku deficytu jednostek samorządu terytorialnego w 2011  r. na skutek dobrej 
koniunktury w polskiej gospodarce wartość zadłużenia z tytułu obligacji komunalnych na koniec 
2011  r. była o  32% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 14,4  mld  zł (wykres 5.2.16). Wartość 
wszystkich przeprowadzonych emisji była podobna jak w 2010  r. i wyniosła 4,5 mld zł (wykres 
5.2.17). Wiele emisji obligacji było realizowanych w ramach wcześniej otwartych programów, 
przez co nie wymagały uruchamiania dodatkowych procedur. Największym emitentem pozostała 
Warszawa, która w 2011 r. uplasowała na rynku krajowym obligacje o wartości 600 mln zł, a jej 
całkowite zadłużenie z tytułu instrumentów dłużnych wyemitowanych na tym rynku wyniosło 
blisko 2,2 mld zł.

Wykres 5.2.16. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych w latach 2004−2011
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF i Fitch Polska SA.

Obserwowany w latach 2009−2011 dynamiczny wzrost zadłużenia JSt z tytułu emisji 
obligacji wiązał się z realizacją wielu projektów inwestycyjnych, przede wszystkim inwestycji 
infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków UE. Oprócz finansowania inwestycji dużą część 
środków pozyskanych z emisji obligacji przeznaczano na refinansowanie bądź przedterminową 
spłatę zaciągniętych zobowiązań. tendencja ta w znacznym stopniu wynikała z dostosowywania 
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harmonogramu spłaty zadłużenia (przez jego wydłużenie) do nowych limitów zadłużenia 
zaczynających obowiązywać od 2014  r., wynikających z ustawy o  finansach publicznych z dnia  
27 sierpnia 2009  r.45 Ponadto potrzeby pożyczkowe JSt wiązały się ze wzrostem wydatków  
bieżących. Często wynikały one z realizacji rozszerzonych zadań nałożonych na władze lokalne,  
czemu nie zawsze towarzyszyło odpowiednie zwiększenie finansowania z budżetu państwa  
(np. subwencji na oświatę).

Wykres 5.2.17. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu kredytów, pożyczek 
i emisji obligacji komunalnych oraz udział tych źródeł finansowania w przychodach ogółem 
w latach 2008−2011
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

W ostatnich latach emisje obligacji komunalnych stawały się coraz ważniejszym źródłem 
zewnętrznego finansowania samorządów terytorialnych, o czym świadczy rosnący udział tych 
instrumentów w ich całkowitym zadłużeniu (wykres 5.2.16). Wpływa na to m.in. możliwość 
zastosowania w przypadku emisji obligacji uproszczonej formuły wyboru organizatora emisji. 
Kredytodawców JSt wyłaniają w drodze przetargu, tymczasem w przypadku emisji obligacji 
organizator może zostać wybrany w konkursie. Ponadto środki pozyskane z emisji obligacji mogą 
być wykorzystane w bardziej elastyczny sposób niż w przypadku kredytu i nie ma konieczności 
ustanawiania zabezpieczenia dla tej formy finansowania.

Według danych Ministerstwa Finansów spośród jednostek samorządu terytorialnego 
emisje obligacji komunalnych najczęściej wykorzystywały miasta na prawach powiatu. Na koniec  
2011 r. ich zadłużenie stanowiło około 84% całego zadłużenia JSt z tytułu emisji tych instrumentów. 
Udział województw w zadłużeniu z tytułu obligacji komunalnych wyniósł około 7%, gmin – 5%,  
a powiatów – 4%.

Struktura rynku

W 2011 r. emisje obligacji komunalnych były dokonywane prawie wyłącznie w trybie oferty 
niepublicznej. Wyjątek stanowiły przeprowadzone w ramach oferty publicznej trzy emisje obligacji 
Warszawy o łącznej wartości 600 mln zł.

Podobnie jak w poprzednich latach na rynku obligacji komunalnych przeważały niewielkie 
emisje. Oprócz relatywnie niskich potrzeb pożyczkowych mniejszych jednostek samorządowych 
przyczyną tego były także obowiązujące JSt limity zadłużenia i  dzielenie poszczególnych emisji  
na wiele serii. Dzięki temu zadłużenie mogło zostać dogodnie rozłożone w czasie i nie stanowiło 
tak dużego obciążenia dla ich budżetów, jak jednorazowy wykup całej emisji. W rezultacie średnia 
wartość pojedynczej serii emisji wyniosła jedynie 2,5 mln zł.

45 Szerzej na ten temat w: Rozwój	systemu	finansowego	w	Polsce	w	2010 r., Warszawa 2011, NBP, s. 293−294.
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Wykres 5.2.18. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych według wartości instrumentów 
wyemitowanych w 2010 i 2011 r. 
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Źródło: Fitch Polska SA.

Obligacje z pierwotnym terminem zapadalności od 5 do 10 lat stanowiły ponad połowę 
papierów dłużnych wyemitowanych przez JSt w 2011 r. Obligacje o terminie wykupu do 5 lat 
stanowiły około 25%, a o terminie przekraczającym 10 lat – blisko 20%. Przeciętna zapadalność 
wszystkich wyemitowanych w 2011 r. obligacji wyniosła 8,5 roku i była zbliżona do średniej  
z 2010 r.

W 2011 r. nadal dominowały emisje papierów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu. 
Wysokość ich oprocentowania zależała od stawek referencyjnych na rynku niezabezpieczonych 
lokat międzybankowych (przede wszystkim stawek 3M oraz 6M WIBOR). Wyjątek stanowiły dwie 
serie obligacji wyemitowane przez Bydgoszcz, których oprocentowanie zależało od rentowności 
52-tygodniowych bonów skarbowych. W związku z obserwowanym od 2010 r. spadkiem wartości 
emisji bonów skarbowych rentowność tych instrumentów coraz rzadziej stanowi punkt odniesienia 
dla oprocentowania obligacji komunalnych. Podobnie jak przed rokiem jedynym emitentem 
obligacji o stałym oprocentowaniu była Warszawa.

Organizatorami emisji obligacji JSt były przede wszystkim banki. W 2011 r. istotnie wzrosła 
koncentracja na rynku usług świadczonych przez organizatorów emisji. trzech największych 
organizatorów zwiększyło swój udział do 90,5% z 56,3% w 2010 r. (wykres 5.2.18). 

Rynek wtórny i inwestorzy

Rynek obligacji komunalnych w Polsce charakteryzuje się stosunkowo małą płynnością. 
Jest to głównie rezultatem wspomnianego dzielenia poszczególnych emisji na wiele serii,  
w celu korzystniejszego dostosowania harmonogramu spłat do możliwości finansowych danej 
jednostki samorządowej i obowiązujących ją limitów zadłużenia, oraz niewielkiej średniej wartości 
pojedynczych emisji, wynikającej z relatywnie małych potrzeb pożyczkowych mniejszych JSt.

Papiery dłużne JSt będące przedmiotem obrotu na rynku OtC stanowiły na koniec 2011 r. 
blisko 84% wszystkich obligacji komunalnych. Dane na temat wartości transakcji na tym rynku nie 
są dostępne, można jednak przypuszczać, że zawierano je sporadycznie. W strukturze inwestorów 
na rynku OtC nadal dominowały banki, które były organizatorami emisji tych instrumentów 
(wykres  5.2.19). Inwestowanie w obligacje emitowane przez JSt traktowały bowiem jako 
alternatywę udzielenia im kredytu. Banki najczęściej nabywały te obligacje na organizowanym 
przez siebie rynku pierwotnym i utrzymywały w portfelach do wykupu, ograniczając tym samym 
możliwości obrotu tymi instrumentami. Niska płynność rynku wtórnego była przyczyną niewielkiego 
zainteresowania obligacjami komunalnymi ze strony niebankowych instytucji finansowych oraz 
stanowiła barierę jego rozwoju.



5

Rynki finansowe

ROZWÓJ SyStEMU FINANSOWEGO W POlSCE W 2011 R. 213

Wykres 5.2.19. Inwestorzy na rynku obligacji komunalnych w 2010 i 2011  r. (papiery 
pozostające w obiegu poza rynkiem regulowanym i zorganizowanym, stan na koniec 
okresów)
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Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza emisji.

Obrót obligacjami komunalnymi odbywał się także na platformie Catalyst (na rynkach 
regulowanych GPW i BondSpot oraz w segmencie detalicznym ASO organizowanym przez 
GPW). Na koniec 2011  r. notowane na tej platformie instrumenty dłużne JSt stanowiły blisko 
16% obligacji komunalnych pozostających w obiegu. W obrocie na rynkach prowadzonych  
w ramach Catalyst znajdowały się 24 serie obligacji komunalnych (tabela  5.2.9) o wartości  
2,2 mld zł (wzrost o 472 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec 2010  r.), z  czego 94,5% 
stanowiły obligacje Warszawy. W 2011 r. jedynym emitentem, który wprowadził swoje obligacje 
do obrotu na platformie Catalyst, była Warszawa.

Na 2011 r. przypadały pierwsze wykupy obligacji komunalnych notowanych na platformie 
Catalyst. W lutym swoje papiery dłużne wykupiła gmina Ustronie Morskie, refinansując tę operację 
sprzedażą nowych obligacji w trybie oferty niepublicznej. Emisja ta była objęta przez bank pełniący 
funkcję organizatora emisji i nie została wprowadzona do obrotu na rynku zorganizowanym. 
Podobnie wyglądał proces wykupu w przypadku pozostałych JSt, które nie zdecydowały się na jego 
refinansowanie za pomocą obligacji wprowadzanych na tę platformę obrotu.

Tabela 5.2.9. Obligacje komunalne notowane na rynku Catalyst w 2010 i 2011 r.

2010 2011

GPW Rynek  
regulowany  
BondSpot

GPW Rynek  
regulowany 
BondSpot

Rynek  
regulowany

ASO
Rynek  

regulowany
ASO

Wartość emisji (mln zł) 1 502,0 25,0 1 726,5 2 101,0 22,5 2 198,0

Liczba serii 5 17 8 6 15 8

Liczba emitentów 2 8 4 2 8 2

Liczba transakcji 549 47 34 355 44 3

Obroty netto (mln zł) 130,9 3,9 59,1 37,3 6,0 0,1

Uwaga: obligacje komunalne nie były notowane w ASO prowadzonym przez BondSpot. Obligacje Warszawy wprowadzono do obrotu  
na obu rynkach regulowanych funkcjonujących w ramach platformy Catalyst. 

Źródło: opracowano na podstawie danych Catalyst.

Zamiast wprowadzać obligacje do obrotu na platformie Catalyst JSt mogą ubiegać się 
jedynie o uzyskanie autoryzacji tej platformy dla swoich emisji. Wymaga to wypełnienia przez 
emitenta określonych (uproszczonych) obowiązków informacyjnych, może więc zwiększać jego 
wiarygodność i rozpoznawalność na rynku finansowym bez konieczności ponoszenia kosztów 
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związanych z wprowadzeniem papierów do obrotu na rynku zorganizowanym. Autoryzację 
Catalyst miało 17 serii obligacji komunalnych o wartości nominalnej 55,4 mln zł (w 2010 r. było to 
11 serii o wartości nominalnej 40,4 mln zł).

Płynność rynku wtórnego obligacji komunalnych notowanych na platformie Catalyst była 
ograniczona. W 2011 r. znacznie spadła wartość obrotów (z 193,8 mln zł w 2010 r. do 43,4 mln 
zł w 2011 r.) oraz liczba transakcji na rynkach funkcjonujących w ramach tej platformy.

Perspektywy

W najbliższych latach można oczekiwać spowolnienia wzrostu zadłużenia JSt z tytułu 
emisji obligacji komunalnych. Wpłynie na to prawdopodobne ograniczenie zdolności jednostek 
samorządowych do zaciągania nowych zobowiązań. Wynika to z nowych limitów zadłużenia, które 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych mają obowiązywać od 2014 r.46 Będą one w większym 
stopniu uwzględniać sytuację ekonomiczną poszczególnych JSt, przez co dla wielu jednostek 
samorządowych, m.in. tych o niższych dochodach bieżących, mogą okazać się bardziej restrykcyjne 
od obowiązujących przepisów. Istnieje ryzyko, że po wejściu w życie wspomnianej ustawy wzrośnie 
liczba JSt, które będą przekraczały prawne limity zadłużenia47.

Ponadto projekt zmiany ustawy o finansach publicznych przedstawiony przez Ministerstwo 
Finansów pod koniec 2011  r.48 przewiduje, oprócz wcześniej omawianych limitów zadłużenia, 
nałożenie na JSt dodatkowych limitów wydatkowych. Zgodnie z tym projektem deficyt całego 
sektora JSt w  2012 r. nie mógłby przekroczyć 10 mld zł (w 2011 r. wyniósł 10,3 mld zł) oraz 
powinien się obniżyć o 1 mld zł w 2013 i w 2014 r.

Można oczekiwać, że zmiana możliwości zadłużania się przez sektor samorządowy 
oraz konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji i realizacji zaplanowanych projektów 
dofinansowywanych ze środków UE wywołają reakcję jednostek samorządu terytorialnego. 
Prawdopodobnie przeniosą one ciężar finansowania tych projektów na spółki komunalne. 
W ostatnich latach podmioty te stają się coraz ważniejszą grupą emitentów papierów dłużnych. 
W  2011  r. wyemitowały obligacje o  wartości blisko 860  mln  zł. Bardziej popularną formą 
finansowania inwestycji JSt mogą stać się także obligacje przychodowe. Nie będą one bowiem 
uwzględniane w wartości zadłużenia wykorzystywanej do ustalenia przyszłych ustawowych limitów 
zadłużenia. Do tej pory tego typu instrumenty były emitowane jedynie przez spółki komunalne 
należące do JSt.

5.2.2.3. Długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki49

Długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki działające w Polsce to 
zbywalne papiery wartościowe, których pierwotny termin wykupu wynosi ponad rok. Wśród tych 
instrumentów można wyróżnić obligacje, bankowe papiery wartościowe emitowane przez banki 
komercyjne i banki spółdzielcze, a także listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne i Bank 
Gospodarstwa Krajowego. 

Analizę rozwoju rynku długoterminowych papierów dłużnych emitowanych przez banki 
przeprowadzono w podziale na dwie kategorie instrumentów: długoterminowe bankowe papiery 
dłużne (obligacje i bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie ustawy Prawo 
bankowe) oraz listy zastawne.

46 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
47 M. Korolewska, K. Marchewka-Bartkowiak, Indywidualny	 wskaźnik	 zadłużenia	 samorządów	 terytorialnych, 

2011, opracowanie dostępne na stronie internetowej: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/208E9FA277ADD-
525C125795A004CD614/$file/Infos_113.pdf.

48  Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2011 r., 
dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_
prawnych/ap/2011/projektst.pdf.

49 W niniejszym podrozdziale analizowane są zobowiązania banków i wielkość emisji skierowanych na rynek krajowy.
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5.2.2.3.1. Długoterminowe bankowe papiery dłużne50

Wielkość rynku

Na koniec 2011  r. wartość zobowiązań banków działających w Polsce z tytułu krajowych 
emisji długoterminowych bankowych papierów dłużnych (DBPD) wyniosła 10,4 mld zł, co oznacza 
dwukrotny wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2010  r. Finansowanie za pośrednictwem 
emisji papierów dłużnych na rynku kapitałowym miało nadal niewielkie znaczenie dla większości 
banków działających w Polsce. Na koniec 2011  r. DBPD stanowiły jedynie 0,9% zobowiązań 
sektora bankowego, a w przypadku emitentów tych papierów − około 2,2% ich zobowiązań.  
W najbliższych latach można oczekiwać wzrostu znaczenia DBPD w strukturze zobowiązań banków 
krajowych. Środki pozyskiwane z emisji obligacji stanowią bowiem stabilne źródło finansowania 
długoterminowego. Ponadto w obecnej sytuacji niektóre banki mogą dążyć do wydłużenia 
zapadalności zobowiązań, którymi finansują portfele kredytów długoterminowych, w szczególności 
kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Wykres 5.2.20. Zobowiązania banków krajowych z tytułu emisji długoterminowych papierów 
dłużnych na rynek krajowy w latach 2008−2011 (według stanu na koniec okresów)
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Źródło: NBP.

Banki działające w strefie euro w znacznie większym stopniu niż banki krajowe korzystały  
z finansowania za pośrednictwem długoterminowych papierów dłużnych. Na koniec 2011 r. wartość 
pozostających w obiegu długoterminowych papierów dłużnych wyemitowanych przez banki ze 
strefy euro wyniosła 4 829 mld euro, co stanowiło około 14% ich sumy bilansowej. W większości 
były to papiery o stałej stopie procentowej. Ze względu na nasilający się kryzys zadłużeniowy  
w niektórych krajach strefy euro i obawy o jego skutki dla sektora bankowego w II połowie 2011 r. 
jedynie nielicznym bankom ze strefy euro udało się sprzedać na rynku pierwotnym niezabezpieczone 
papiery dłużne o terminie zapadalności dłuższym niż rok. Część banków europejskich jako 
uzupełnienie tych źródeł finansowania wykorzystała, oprócz środków pozyskanych z EBC w ramach 
operacji zasilających ltRO, emisję listów zastawnych.

W Polsce wartość emisji DBPD przeprowadzonych w 2011 r. wyniosła 6,4 mld zł (2,1 mld zł 
w 2010 r.), przy czym około 60% tej kwoty stanowiły emisje obligacji jednego banku komercyjnego. 
Emisje tych instrumentów finansowych przeprowadzało 11 banków komercyjnych oraz dwa banki 
zrzeszające i 13 banków spółdzielczych. Wśród papierów wprowadzonych na rynek przeważały 
obligacje (około 85% wartości), w tym obligacje podporządkowane banków spółdzielczych 
emitowane w celu podwyższenia funduszy uzupełniających. Banki komercyjne, konkurując  
o oszczędności sektora niefinansowego, oferowały długoterminowe bankowe papiery dłużne  

50 Poniżej analizowane są długoterminowe bankowe papiery dłużne wyemitowane na rynku krajowym z wyłączeniem 
obligacji infrastrukturalnych wyemitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. W latach  
2009–2011 BGK wyemitował papiery o łącznej wartości 21,67 mld zł. ten rodzaj dłużnych papierów wartościowych 
został opisany w podrozdziale 5.2.2.1.
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z wbudowanymi instrumentami pochodnymi (opcjami na kurs EUR/PlN, indeks WIG 20 oraz ceny 
metali szlachetnych). Przeważały emisje przeprowadzone w trybie oferty publicznej (71% wartości), 
do czego przyczyniła się wspomniana aktywność jednego banku komercyjnego. 

Struktura terminowa rynku DBPD istotnie zmieniła się w 2011  r. W porównaniu z 2010  r. 
znacznie wzrósł udział papierów dłużnych o terminie zapadalności do dwóch lat włącznie, przy 
jednoczesnym spadku udziału papierów o terminie zapadalności od dwóch do pięciu lat (tabela 
5.2.10).

Tabela 5.2.10.  Struktura terminowa długoterminowych bankowych papierów dłużnych 
emitowanych w Polsce przez banki krajowe w latach 2009−2011 według pierwotnych 
terminów wykupu (w %, wg stanu na koniec okresów)

2009 2010 2011

Od 1 roku do 2 lat (włącznie) 11,5 6,3 24,2

Od 2 do 5 lat 72,1 76,1 55,8

Od 5 do 10 lat 16,4 15,5 19,7

Powyżej 10 lat 0,0 2,1 0,3

Źródło: NBP.

Tabela 5.2.11. Wielkość krajowego rynku długoterminowych instrumentów dłużnych banków 
w latach 2008−2011 (w mln zł, wg stanu na koniec okresów)

2008 2009 2010 2011

Banki krajowe 6 585,7 5 522,7 5 189,6 10 424,9

EBI 1 530,0 1 440,0 1 440,0 490,0

Zagraniczne instytucje kredytowe 591,9 837,3 927,4 763,2

Razem 8 707,6 7 800,0 7 557,0 11 678,1

Źródło: NBP i KDPW.

Na krajowym rynku finansowym emitentami długoterminowych papierów dłużnych były 
również banki zagraniczne. W 2011  r. w KDPW zarejestrowano certyfikaty strukturyzowane 
Raiffeisen Centrobank AG, Deutsche Bank AG london oraz obligacje wyemitowane przez the 
Royal Bank of Scotland Plc. Łącznie na krajowym rynku kapitałowym na koniec 2011 r. w obiegu 
znajdowały się długoterminowe papiery dłużne instytucji kredytowych o  wartości 11,7 mld zł 
(tabela 5.2.11).

Rynek wtórny i inwestorzy

Na zorganizowanym rynku nieregulowanym, funkcjonującym w ramach platformy Catalyst, 
notowane były obligacje wyemitowane przez BGK, BOŚ, Bank Pocztowy, Getin Noble Bank oraz 
banki spółdzielcze o całkowitej wartości 5,2 mld zł (z czego na banki spółdzielcze przypadało 377 
mln zł). Obrót nimi odbywał się w ASO organizowanym przez GPW, przeznaczonym dla inwestorów 
detalicznych, oraz w ASO prowadzonym przez BondSpot. Wartość obrotów tymi instrumentami  
w 2011  r. wyniosła 183 mln zł. Prawie 90% stanowiły transakcje, których przedmiotem były 
obligacje banków spółdzielczych; większość tych transakcji była zawierana w ASO organizowanym 
przez GPW. Na pozagiełdowym rynku regulowanym GPW – segment detaliczny platformy Catalyst 
– notowane były jedynie obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Obrót wtórny długoterminowymi papierami dłużnymi banków emitowanymi w trybie 
oferty niepublicznej odbywał się głównie na rynku OtC. 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 OtC nie są dostępne.
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Wykres 5.2.21. Inwestorzy na rynku długoterminowych instrumentów dłużnych banków  
w latach 2009−2011 wg typów instrumentów
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Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza emisji.

Struktura inwestorów na rynku DBPD była silnie zróżnicowana w zależności od formy 
prawnej tych instrumentów (wykres 5.2.21). W 2011  r. na rynku bankowych papierów 
wartościowych zwiększył się udział gospodarstw domowych, do których głównie skierowana 
była oferta strukturyzowanych instrumentów dłużnych. W strukturze nabywców obligacji 
bankowych największy udział miały natomiast instytucje finansowe: fundusze emerytalne, fundusze 
inwestycyjne oraz zakłady ubezpieczeń. 

5.2.2.3.2. Listy zastawne

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami listy zastawne mogą być emitowane przez banki 
hipoteczne51, a od 23 lutego 2011  r. także przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nowelizacja 
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego52 umożliwiła mu emitowanie listów zastawnych, 
w szczególności w celu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza lokali 
mieszkalnych na wynajem. W 2011 r. BGK nie przeprowadził żadnej emisji listów zastawnych.

Na krajowym rynku 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. W Polsce banki hipoteczne koncentrują działalność kredytową na finansowaniu 
rynku nieruchomości komercyjnych, co wpływa na rodzaj emitowanych listów zastawnych. 

Do końca października 2011  r. na polskim rynku prowadziły działalność następujące 
banki hipoteczne: BRE Bank Hipoteczny, Pekao Bank Hipoteczny oraz ING Bank Hipoteczny.  
W dniu 31 października 2011 r. nastąpiło prawne połączenie ING Banku Śląskiego z ING Bankiem 
Hipotecznym. Ponadto w formie oddziału instytucji kredytowej funkcjonował bank Nykredit 
Realkredit A/S − Oddział w Polsce.

 Wielkość rynku

Rynek listów zastawnych w Polsce jest słabo rozwinięty. Wynika to m.in. z małego udziału 
banków hipotecznych w finansowaniu nieruchomości przez sektor bankowy (na koniec 2011  r. 
wynosił on jedynie 1,3%). W analizowanym okresie zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji 
listów zastawnych zwiększyło się o 320 mln zł i na koniec grudnia wyniosło 2,85 mld zł (wykres 
5.2.22). liderem emisji listów zastawnych pozostawał BRE Bank Hipoteczny (72% udziału w rynku 
tych instrumentów według stanu zadłużenia na koniec 2011 r.).

51 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2009 r., nr 99, poz. 919).
52 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2011 r., nr 28, poz. 143). Przepisy weszły w życie 23 lutego 2011 r.
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W 2011 r. przeprowadzono osiem emisji hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości 
1,3 mld zł. Wszystkie emisje – pięć BRE Banku Hipotecznego i trzy Pekao Banku Hipotecznego 
– przeprowadzono w trybie oferty publicznej. Wprowadzane na rynek listy zastawne były 
nominowane w walucie krajowej i miały zmienne oprocentowanie.

Wykres 5.2.22. Zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych w Polsce  
w latach 2008−2011, stan na koniec kwartałów
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Źródło: NBP.

Wykres 5.2.23. Źródła finansowania banków hipotecznych w latach 2008−2011
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Źródło: NBP.

Udział zobowiązań z tytułu emisji listów zastawnych w strukturze źródeł finansowania 
banków hipotecznych zwiększył się i na koniec 2011  r. wyniósł 43,8%, wobec 38% na koniec 
2010 r. Podobnie jak w poprzednich dwóch latach drugim najważniejszym źródłem finansowania 
działalności banków hipotecznych były zobowiązania wobec sektora finansowego (wykres 5.2.23). 
W większości były to długoterminowe pożyczki zaciągane w podmiotach dominujących bądź 
powiązanych kapitałowo.

Rynek wtórny i inwestorzy

Obrót wtórny listami zastawnymi odbywał się wyłącznie na rynkach regulowanych 
funkcjonujących w ramach platformy Catalyst: na rynku regulowanym GPW przeznaczonym dla 
inwestorów detalicznych oraz na hurtowym pozagiełdowym rynku regulowanym organizowanym 
przez BondSpot. Wartość listów zastawnych notowanych na tych rynkach na koniec 2011  r. 
wyniosła 2,85 mld zł. 
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W 2011 r. na platformie Catalyst dokonano 20 transakcji listami zastawnymi o wartości około 
24 mln zł. Ze sprawozdań finansowych krajowych instytucji finansowych wynika, że na koniec 
2011 r. istotną grupą inwestorów na rynku listów zastawnych były OFE i fundusze inwestycyjne. 
Szczegółowe informacje na temat struktury nabywców tych listów zastawnych nie są dostępne.

5.2.2.4. Obligacje przedsiębiorstw53

Wielkość rynku

Na koniec 2011  r. wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji obligacji 
długoterminowych wyniosła 26,55 mld zł i była większa o 33,4% niż na koniec 2010  r. (tabela 
5.2.12). Udział DPDP w całym rynku pozaskarbowych papierów dłużnych w Polsce nie zmienił 
się istotnie i wyniósł 35,0%. W obrocie znajdowały się obligacje około 180 przedsiębiorstw,  
w tym około 80 nowych emitentów. Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu obligacji przychodowych 
wyniosło 930,2 mln zł, czyli około 3,5% całkowitego zadłużenia z tytułu DPDP. Wartość obligacji 
zamiennych pozostających w obrocie nie zmieniła się istotnie i wyniosła 360,7 mln zł, tj. mniej niż 
2% wspomnianego zadłużenia. Wartość emisji DPDP przeprowadzonych w 2011 r. wyniosła 10,94 
mld zł i była o ponad 3 mld zł większa niż w 2010 r.54 Rozwojowi rynku obligacji przedsiębiorstw 
w Polsce sprzyjała dobra sytuacja ekonomiczna.

Z badań ankietowych NBP wynika, że w 2011  r. krajowe przedsiębiorstwa bardziej 
koncentrowały się na modernizacji posiadanego majątku trwałego niż na jego powiększaniu.  
W tym celu wykorzystywały przede wszystkim własne środki finansowe. Podobnie jak w ostatnich 
kilku latach relacja cash	 flow do inwestycji wyniosła 176%. Świadczy to, że środki pieniężne  
w dyspozycji przedsiębiorstw znacznie przekraczały wartość realizowanych przez nie inwestycji55. 
W takich warunkach pozyskaniem finansowania na rynku DPDP były zainteresowane głównie duże 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży energetycznej. Ich aktywność inwestycyjna była podobna jak 
w 2010 r.56 

Tabela 5.2.12. Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu emisji DPDP oraz wartość nowych emisji  
w latach 2008−2011

2008 2009 2010 2011

Wartość zadłużenia ogółem (w mld zł) 16,04 15,47 19,90 26,55

Wartość nowych emisji, w tym: 2,79 2,35 7,80 10,94

    − w trybie oferty publicznej 0,09 0,15 0,65 1,0

Źródło: obliczono na podstawie danych NBP, Fitch Polska SA, KNF.

W 2011  r. w większości krajów UE wzrosło zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu emisji 
długoterminowych instrumentów dłużnych. Wyjątkiem były: Bułgaria, Niemcy, Hiszpania, Włochy, 
Holandia i Słowenia. Największy rynek obligacji przedsiębiorstw funkcjonował w Wielkiej Brytanii.  
W Polsce relacja zadłużenia z tytułu emisji DPDP do PKB wyniosła 1,7% (w 2010 r. 1,4%). Wskaźnik  
ten był znacznie niższy niż w strefie euro – 41,9%, przy czym charakterystyczne było duże 
zróżnicowanie rozwoju rynków DPDP w poszczególnych krajach (wykres 5.2.24).

53 Rynek obligacji przedsiębiorstw obejmuje obligacje emitowane w Polsce przez następujące kategorie podmiotów 
(według klasyfikacji ESA 1995): przedsiębiorstwa, pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz pomocnicze 
instytucje finansowe. W niniejszym rozdziale określenia DPDP (długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw)  
i obligacje przedsiębiorstw są stosowane zamiennie.

54 Zaprezentowane informacje o wielkości rynku DPDP zostały opracowane na podstawie danych NBP, Fitch Polska SA 
oraz KNF. Mogą one nie obejmować wszystkich emisji obligacji długoterminowych przedsiębiorstw przeprowadzonych 
w trybie oferty niepublicznej. Niektórzy emitenci nie udzielają bowiem informacji o emisjach obligacji dokonywanych 
w ramach grup kapitałowych.

55 Sytuacja	finansowa	sektora	przedsiębiorstw	w	IV	kwartale	2011	r., Warszawa 2012, NBP, s. 11 i 13.
56 Informacja	 o	 kondycji	 ekonomicznej	 sektora	 przedsiębiorstw	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 stanu	 koniunktury	 
w	IV	kwartale	2011	oraz	prognoz	koniunktury	na	I	kwartał	2012, Warszawa 2012, NBP, s. 21.
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Wykres 5.2.24. Wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przedsiębiorstw w wybranych 
krajach UE w latach 2010−2011
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Źródło: opracowano na podstawie danych Statistical Data Warehouse, EBC, Eurostat i NBP.

Struktura rynku

W 2011 r. na rynku DPDP dominowały emisje przeprowadzane w trybie oferty niepublicznej, 
kierowane na rynek OtC (7,1 mld zł, tj. około 65% emisji brutto). Wartość DPDP wyemitowanych 
w trybie oferty niepublicznej i wprowadzonych na rynek zorganizowany ASO GPW i (lub)  
ASO BondSpot, funkcjonujące w ramach platformy Catalyst, wyniosła około 3,85 mld zł (w 2010 r. 
około 2,15 mld zł). Utrzymywała się jednak tendencja do wzrostu emisji obligacji przedsiębiorstw  
w trybie oferty publicznej – ich wartość wyniosła około 1 mld zł (w 2010  r. około 650 mln zł).  
Emitentami DPDP w trybie oferty publicznej było około 30 przedsiębiorstw, z czego 15 już 
wcześniej pozyskiwało środki na krajowym rynku kapitałowym; ich akcje były notowane na GPW 
lub NewConnect. Wartość obligacji przedsiębiorstw wyemitowanych we wspomnianym trybie  
i wprowadzonych do obrotu na rynkach zorganizowanych wyniosła około 450 mln zł (w 2010 r. 
około 150 mln zł). 

Przeprowadzanie emisji DPDP w trybie oferty publicznej i wprowadzanie tych instrumentów 
do obrotu na rynkach zorganizowanych funkcjonujących na platformie Catalyst dawało 
przedsiębiorstwom nie tylko dostęp do większej grupy inwestorów, ale także zwiększało 
rozpoznawalność firmy. Wśród emitentów, którzy przeprowadzili taką emisję, była Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie57 (organizator segmentu detalicznego platformy Catalyst 
prowadzonego w formule rynku regulowanego i ASO). Głównym celem emisji było sfinansowanie 
zwiększenia zaangażowania kapitałowego w towarowej Giełdzie Energii. Wydarzenie  
to sprzyjało także promowaniu platformy Catalyst. Charakterystyczną cechą emisji GPW była 
niska wartość nominalna pojedynczej obligacji (100 zł). Oprócz GPW w 2011 r. na emisje DPDP  
o nominale pojedynczego papieru 100 zł zdecydowało się 11 emitentów (w 2010 r. tylko dwóch). 
Organizatorami takich emisji były głównie domy maklerskie. W przeciwieństwie do wielu banków 
aranżujących emisje nie nabywały one obligacji do własnego portfela, lecz kierowały je do klientów 
indywidualnych. Klienci ci mogli sprzedać te instrumenty dłużne przed terminem ich wykupu, 
zawierając transakcje na rynku wtórnym – platformie Catalyst. 

Emisje spółek z branży energetycznej stanowiły blisko 37% wartości emisji DPDP 
przeprowadzonych w 2011  r. i skierowanych na rynek OtC. tylko dwie spółki energetyczne: 
Energa Operator oraz tauron Polska Energia, wyemitowały (w trybie oferty niepublicznej) DPDP  

57 Obligacje serii A o wartości 170 mln zł wyemitowano 23 grudnia 2011  r., a 4 stycznia 2012  r. wprowadzono je  
do obrotu na platformie Catalyst.
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o wartości około 4 mld zł. Papiery te zostały objęte przez instytucje finansowe, a środki pozyskane 
z emisji wykorzystano m.in. do przejęcia spółek z branży energetycznej. Emisje obligacji były 
chętnie wykorzystywane przez spółki z branży energetycznej jako uzupełniające wobec kredytów 
bankowych źródło finansowania inwestycji. Największe programy emisji DPDP zostały podpisane 
przez przedsiębiorstwa: Polska Grupa Energetyczna (5 mld zł) oraz Operator Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System (1,7 mld zł). Ponadto kilka spółek podwyższyło wartość wcześniej 
podpisanych programów (np. tauron Polska Energia). Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne  
w tym sektorze, można się spodziewać, że w najbliższym czasie nadal będą aktywnie korzystały  
z tej formy finansowania. 

Innymi aktywnymi emitentami były przedsiębiorstwa z branży budowlanej i obrotu 
wierzytelnościami. Emisje spółek z branży budowlanej stanowiły około 17,5% wartości emisji 
DPDP przeprowadzonych w 2011 r. Głównymi emitentami byli: lC Corp Sky tower, Skanska, Echo 
Investment oraz Ghelamco Invest. Udział DPDP wyemitowanych przez spółki z branży obrotu 
wierzytelnościami w wartości emisji tych instrumentów w 2011  r. wyniósł 4,5%. Głównymi 
emitentami byli: Kruk, Electus, Best oraz EGB Investments. 

Podobnie jak w poprzednich latach długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw były 
nominowane przede wszystkim w walucie krajowej. Udział złotego w strukturze walutowej 
obligacji będących w obrocie na rynku OtC wynosił ponad 90%. Oprocentowanie większości tych 
obligacji było zmienne i najczęściej zależało od stawki referencyjnej WIBOR. W 2011 r. na platformie 
Catalyst po raz pierwszy wprowadzono do obrotu obligacje nominowane w obcej walucie. Były 
nimi pięcioletnie papiery dłużne PKO Finance AB (spółki zależnej PKO BP) o wartości 800 mln euro, 
stałym oprocentowaniu i wartości nominalnej pojedynczej obligacji 50 tys. euro. 

Ponad 70% wartości DPDP wyemitowanych w 2011 r. i skierowanych na rynek OtC stanowiły 
instrumenty z terminem zapadalności do pięciu lat włącznie. Udział obligacji o pierwotnym terminie 
wykupu powyżej pięciu lat i do 10 lat włącznie wyniósł około 15%, podobnie jak udział obligacji  
o terminie wykupu powyżej 10 lat. Wśród DPDP wprowadzonych w 2011  r. do obrotu w ASO 
GPW i (lub) ASO BondSpot najdłuższy okres do wykupu miały czteroletnie obligacje spółek: Kredyt 
Inkaso, Multimedia oraz Ferro.

Większość DPDP nadal była niezabezpieczona, jednak liczba zabezpieczonych emisji 
obligacji wzrastała. W warunkach niepewności na rynkach finansowych inwestorzy coraz częściej 
preferowali bowiem instrumenty zabezpieczone. Zmiany prawne, które weszły w życie w 2011 r., 
dały emitentom nową możliwość ustanawiania zabezpieczenia emitowanych instrumentów – 
wykorzystanie instytucji administratora hipoteki. Rozwiązanie to umożliwia zabezpieczenie jedną 
hipoteką kilku wierzytelności58. W 2011 r. kilka spółek emitujących obligacje podpisało z podmiotami 
trzecimi (przeważnie kancelariami prawnymi) umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki.

Podobnie jak w przypadku KPDP organizacją emisji DPDP zajmowały się głównie banki  
o ugruntowanej pozycji w segmencie bankowości korporacyjnej. Największymi organizatorami 
emisji DPDP były: Nordea Bank Polska, BRE Bank oraz Bank Pekao. W 2011  r. przygotowały one 
emisje o wartości około 5,1 mld zł, tj. około 50% DPDP wyemitowanych w tym roku. Wśród 
organizatorów emisji tych instrumentów pojawiły się trzy nowe banki. Coraz większą aktywność 
w zakresie organizowania emisji obligacji wykazywały niektóre domy maklerskie, które dążyły 
do dywersyfikacji źródeł swoich przychodów. W 2011  r. były one organizatorami emisji DPDP  
o wartości ponad 2,5 mld zł (w 2010 r. około 1 mld zł).

Rynek wtórny i inwestorzy

Obrót obligacjami przedsiębiorstw odbywał się głównie na rynku OtC. Na koniec 2011  r.  
w obrocie na tym rynku znajdowały się DPDP o wartości nominalnej około 22,3 mld zł. Banki 
zajmujące się obsługą emisji w trybie oferty niepublicznej organizowały obrót DPDP na rynku OtC, 
prowadziły ich ewidencję oraz dokonywały rozliczeń i rozrachunku transakcji. Dane o wartości 
transakcji na tym rynku nie są dostępne. 

58 Więcej na ten temat w rozdz. 2.1 opracowania Rozwój	systemu	finansowego	w	Polsce	w	2009 r., Warszawa 2011, 
NBP, s. 21.



222

5

Rynki finansowe

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

Nadal rosło znaczenie wtórnych rynków dłużnych papierów wartościowych funkcjonujących 
w ramach platformy Catalyst. Na koniec 2011  r. w obrocie na tej platformie znajdowały się 
obligacje 61 przedsiębiorstw (o wartości nominalnej 4,57 mld zł, tj. blisko dwukrotnie wyższej 
niż rok wcześniej), z tego 34 stanowiły spółki publiczne, których akcje były notowane na GPW lub 
NewConnect. Większość obligacji była notowana w alternatywnych systemach obrotu. W ASO 
organizowanym przez BondSpot notowano obligacje o wartości 4,56 mld zł wyemitowane przez 
35 emitentów, a w ASO GPW instrumenty o wartości 2,1 mld zł pochodzące od 48 przedsiębiorstw. 
Na obu wymienionych rynkach zorganizowanych notowane były jednocześnie papiery o wartości 
1,78 mld zł. W obrocie na rynkach regulowanych znajdowało się znacznie mniej obligacji,  
tj. 15,0 mln zł na detalicznym rynku prowadzonym przez GPW i 10,9 mln zł na hurtowym rynku 
organizowanym przez BondSpot.

Wartość transakcji sesyjnych przeprowadzonych na platformie Catalyst, których przedmiotem 
były obligacje przedsiębiorstw, wyniosła w 2011 r. 99,4 mln zł (w 2010 r. 44,5 mln zł), natomiast 
transakcji pakietowych 594 mln zł (w 2010 r. 51,9 mln zł). Mimo podwojenia obrotów płynność 
rynku wtórnego DPDP na tej platformie można uznać za ograniczoną. transakcje obligacjami  
o największej wartości zawarły spółki Prime Car Management (67,4 mln zł) oraz Gant Development 
(25 mln zł).

Poprawę płynności rynków na platformie Catalyst utrudniały problemy z obsługą zadłużenia  
z tytułu DPDP w 2011 r. Dwie spółki, których obligacje były notowane na Catalyst, ogłosiły upadłość, 
a w przypadku dwóch innych doszło do opóźnienia wypłaty odsetek. Istotnym czynnikiem 
przyczyniającym się do małych obrotów na tej platformie był, podobnie jak w 2010 r., brak możliwości 
składania zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych przez banki niemające zezwolenia 
na prowadzenie działalności maklerskiej. W najbliższych latach rozwój platformy Catalyst będzie  
w znacznym stopniu zależał od tego, czy emitenci obligacji wywiążą się ze wszystkich ciążących  
na nich zobowiązań wobec obligatariuszy, w tym dokonają terminowego wykupu tych instrumentów 
(w 2012 r. kwota planowanych wykupów wyniesie ponad 450 mln zł).

Wykres 5.2.25. Nabywcy DPDP wprowadzonych do obrotu na rynku OTC (stan na koniec roku)
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Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza emisji.

Struktura inwestorów na rynku DPDP nie zmieniła się istotnie. Najważniejszą grupą 
nabywców DPDP były nadal banki krajowe oraz fundusze inwestycyjne (wykres 5.2.25). Banki, 
które pełnią funkcję organizatora emisji lub gwaranta, nabywały obligacje do portfela własnego, 
ułatwiając emitentom pozyskanie środków finansowych i oferując alternatywne w stosunku 
do kredytu zewnętrzne źródło finansowania. W 2011  r. na polskim rynku finansowym można 
było zauważyć wzrost liczby funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w inwestowaniu  
w papiery dłużne przedsiębiorstw, co powodowało zwiększenie udziału tej grupy inwestorów 
w strukturze nabywców DPDP. Część inwestorów poszukiwała bowiem możliwości osiągnięcia 
wyższych stóp zwrotu niż z tradycyjnych lokat bankowych czy obligacji skarbowych. Obligacje 
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przedsiębiorstw niejednokrotnie oferowały taką możliwość. Średnie oprocentowanie takich  
obligacji wprowadzonych w 2011  r. do obrotu na rynkach w ramach platformy Catalyst 
wynosiło 11,7%, podczas gdy średnie oprocentowanie nowych depozytów przedsiębiorstw  
o terminie pierwotnym powyżej dwóch lat 4,7%, a dwuletnich detalicznych obligacji skarbowych  
wyemitowanych w 2011 r. 4,0%.

5.2.3. Rynek instrumentów udziałowych

Rynek instrumentów udziałowych w Polsce obejmuje akcje, prawa do akcji oraz prawa 
poboru. W 2011  r. wspomniane instrumenty znajdowały się w obrocie zorganizowanym  
na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW): Głównym 
Rynku GPW (regulowanych rynkach: podstawowym i równoległym) i NewConnect (ASO będącym 
nieregulowanym rynkiem zorganizowanym). Ponadto akcje były notowane na prowadzonym przez 
spółkę BondSpot Regulowanym Rynku Pozagiełdowym (RRP). Dnia 28 czerwca 2011 r. ostatnia 
spółka notowana na tym rynku złożyła wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na RRP oraz wniosek  
o wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect.

Tabela 5.2.13. Główne wskaźniki wybranych giełd europejskich w latach 2008−2011

Giełda

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Liczba notowanych spółek1 Kapitalizacja krajowych spółek
(w mld USD)

Athens Stock Exchange 285 288 280 272 90,9 112,6 67,6 33,8

BME Spanish Exchanges 3 576 3 472 3 345 3 276 948,4 1 434,5 1 171,6 1 031,0

Budapest Stock Exchange 43 46 52 54 18,5 30,0 27,7 18,8

Deutsche Boerse 832 783 765 746 1 110,6 1 292,4 1 429,7 1 184,5

Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie 

458 486 585 777 90,8 151,0 190,7 138,2

IMKB 317 315 339 264 118,3 234,0 307,1 197,1

LSE Group2 3 096 3 088 2 966 2 886 2 390,2 3 453,6 3 613,1 3 266,4

MICEX 233 234 250 284 b.d. 736,3 949,1 770,6

NASDAQ OMX Nordic 824 797 778 773 563,1 817,2 1 042,2 842,1

NYSE Euronext (Europe) 1 002 1 160 1 135 1 112 2 101,7 2 869,4 2 930,1 2 446,8

Oslo Bors 259 238 239 238 145,9 227,2 295,3 220,9

SIX Swiss Exchange 323 339 296 280 857,3 1 064,7 1 229,4 1 089,5

Wiener Stock Exchange 118 115 110 105 76,3 114,1 126,0 85,3

  Koncentracja kapitalizacji3 (w %) Koncentracja obrotów4  (w %)

Athens Stock Exchange 68,6 70,3 71,8 67,5 91,5 93,6 94,9 91,9

BME Spanish Exchanges b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Budapest Stock Exchange b.d. 58,6 62,8 69,4 b.d. 81,2 83,2 87,5

Deutsche Boerse 52,3 79,6 78,4 77,9 78,8 84,0 82,3 84,3

Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie

68,2 72,3 74,6 80,6 77,1 80,4 83,8 89,6

IMKB 57,7 58,3 55,8 55,5 45,5 50,1 41,0 48,6

LSE Group2 69,5 82,7 82,3 83,2 69,8 53,5 54,1 87,4

MICEX 88,8 71,2 64,3 72,4 84,4 97,8 97,5 98,6

NASDAQ OMX Nordic 75,2 71,4 69,7 67,5 78,0 91,7 85,8 70,2

NYSE Euronext (Europe) 69,3 70,2 68,9 71,4 63,3 82,6 77,2 76,1

Oslo Bors 66,5 68,6 61,7 75,6 77,7 76,6 77,8 93,3

SIX Swiss Exchange 72,4 73,5 65,6 69,8 81,6 83,6 76,3 73,3

Wiener Stock Exchange 48,4 48,6 49,4 37,9 67,1 62,0 62,2 55,8
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Średnia dzienna wartość transakcji

(mln USD)
Wskaźnik obrotu akcjami spółek krajowych 

(w %)5

Athens Stock Exchange 460,2 244,8 171,9 108,0 61,2 52,6 60,1 68,0

BME Spanish Exchanges 9 491,0 4 649,9 5 315,5 4 755,1 171,4 112,4 117,3 109,4

Budapest Stock Exchange 122,3 101,1 102,6 75,7 94,5 117,6 95,5 84,4

Deutsche Boerse 18 420,6 5 615,8 6 375,2 6 812,7 264,0 123,1 104,5 132,8

Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie

276,9 212,3 273,3 341,0 43,6 51,1 36,4 52,9

IMKB 987,6 1 194,9 1 642,4 1 601,3 135,1 178,7 133,3 183,2

LSE Group2 30 617,7 10 095,1 10 782,5 11 081,0 152,7 91,1 69,9 69,2

MICEX b.d. 1 742,2 1 643,5 2 075,4 b.d. 84,0 42,9 61,0

NASDAQ OMX Nordic 5 268,4 2 584,5 2 939,2 3 224,4 138,0 99,4 67,9 85,1

NYSE Euronext (Europe) 17 231,4 7 107,0 7 838,0 8 270,1 141,8 83,9 69,9 80,4

Oslo Bors 1 756,5 907,9 1 042,4 967,1 143,2 114,1 71,8 83,6

SIX Swiss Exchange 5 977,6 2 827,6 3 110,8 3 473,3 121,8 83,9 71,2 76,0

Wiener Stock Exchange 418,8 193,4 195,1 170,0 65,7 53,3 38,8 45,5

1  liczba notowanych spółek obejmuje spółki krajowe i zagraniczne z wyłączeniem funduszy typu EtF notowanych na głównych rynkach akcji 
oraz na rynkach alternatywnych. W przypadku GPW w zestawieniu ujęto spółki notowane na Głównym Rynku (oprócz akcji NFI i EtF) oraz 
na platformie NewConnect.

2  Dla zachowania spójności dane za 2008 r. uwzględniają także wartości dla Borsa Italiana, z którą lSE połączyła się w 2009 r.
3  Koncentracja kapitalizacji jest liczona jako relacja kapitalizacji 5% spółek o największej kapitalizacji do kapitalizacji wszystkich spółek 

notowanych na danym rynku.
4  Koncentracja obrotów jest liczona jako relacja obrotów akcjami 5% spółek krajowych o największej wartości obrotów sesyjnych do wartości 

obrotów sesyjnych akcjami wszystkich spółek krajowych na danym rynku.
5  Wskaźnik obrotu akcjami spółek krajowych jest liczony jako annualizowana średnia relacja miesięcznych obrotów akcjami spółek krajowych 

do kapitalizacji tych spółek na koniec miesiąca.

Źródło: WFE.

Zgodnie z danymi GPW łączna kapitalizacja obu prowadzonych przez nią rynków (Głównego 
Rynku GPW i NewConnect) wyniosła 651,4 mld zł na koniec 2011 r. (801,6 mld zł rok wcześniej). 
tak jak w poprzednich latach obrót akcjami w Polsce był skoncentrowany na Głównym Rynku 
GPW, na którym na koniec 2011 r. notowano akcje 426 spółek (o 26 więcej niż na koniec 2010 r.). 
transakcje przeprowadzone na tym rynku stanowiły ponad 99% obrotów akcjami na krajowych 
rynkach zorganizowanych. Bardzo dynamicznie rozwijał się rynek NewConnect. Na koniec grudnia 
notowane były na nim akcje 351 spółek (o 166 więcej niż rok wcześniej). 

W krajach o rozwiniętych systemach finansowych rynek główny (regulowany) instrumentów 
udziałowych oraz ASO są najczęściej organizowane przez ten sam podmiot i łącznie uwzględniane 
w statystykach giełd, w ramach których funkcjonują. Z tego względu porównania GPW z giełdami 
w innych krajach uwzględniają łącznie Główny Rynek GPW i NewConnect. Pod względem średniej 
dziennej wartości transakcji GPW zalicza się do relatywnie małych rynków w Europie. Obroty 
na największych europejskich giełdach (lSE, NySE Euronext, Deutsche Boerse) były bowiem 
kilkadziesiąt razy wyższe (tabela 5.2.13). Płynność rynku akcji i PDA na GPW, mierzona relacją 
wartości obrotów tymi instrumentami do kapitalizacji, była niska w porównaniu z dużymi giełdami, 
jednak po raz pierwszy w historii była wyższa niż na Wiener Stock Exchange.

Jedną z przyczyn małej płynności rynku akcji na GPW była relatywnie duża liczba spółek  
o niewielkiej kapitalizacji i niskim free	float, których akcje znajdowały się w obrocie na tym rynku. 
Według danych World Federation of Exchanges (WFE) średnia kapitalizacja spółek krajowych 
notowanych na GPW na koniec 2011 r. wyniosła 182,6 mln USD i była prawie ośmiokrotnie niższa 
niż średnia kapitalizacja spółek notowanych na innych giełdach europejskich (1 472,3 mln USD)59. 
Doświadczenia innych krajów wskazują, że rynki, na których są notowane głównie akcje małych 
podmiotów, mają niższą płynność niż rynki, na których handluje się przede wszystkim akcjami 

59  Średnia kapitalizacja spółek notowanych na giełdach europejskich uwzględnia rynki ujęte w tabeli 5.2.14 z pominięciem 
GPW.
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dużych spółek. Jest tak dlatego, że inwestorzy relatywnie częściej przeprowadzają transakcje, 
których przedmiotem są akcje dużych spółek niż małych, co wynika z większej rozpoznawalności 
dużych przedsiębiorstw. Płynność rynku była ograniczona również przez to, że część akcji, 
posiadanych przez podmioty o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym (np. inwestorów 
strategicznych, funduszy inwestycyjnych) była de	facto wyłączona z obrotu.

Koncentracja kapitalizacji rynku akcji GPW, rozumiana jako relacja kapitalizacji 5% spółek 
krajowych o największej kapitalizacji do kapitalizacji wszystkich spółek krajowych notowanych 
na tym rynku, na koniec 2011  r. wyniosła 80,6% i była znacznie wyższa od średniej dla innych 
europejskich giełd (68%). Koncentracja obrotów akcjami na GPW, liczona jako relacja obrotów 
akcjami 5% spółek krajowych o największej wartości obrotów sesyjnych do  wartości obrotów 
sesyjnych akcjami wszystkich spółek krajowych, także była wyższa od  średniej dla innych 
europejskich giełd, która w 2011  r. wyniosła 78,8%. Wyższy poziom tych wskaźników dla GPW 
wskazuje, że aktywność inwestorów obecnych na tym rynku skupia się na akcjach największych 
podmiotów.

Wykres 5.2.26. IPO na wybranych rynkach europejskich w 2011 r.
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Kapitalizacja spółek wprowadzających akcje do obrotu giełdowego – lewa oś
Liczba IPO – prawa oś

Uwagi:
1. World Federation of Exchanges podaje łączną liczbę IPO na wszystkich rynkach prowadzonych przez daną giełdę. W przypadku GPW 

uwzględnia ona pierwotne oferty publiczne spółek na Głównym Rynku oraz na rynku NewConnect. 
2. BME (Bolsas y Mercados Españoles) to sojusz czterech hiszpańskich giełd w: Madrycie, Barcelonie, Walencji i Bilbao. 
3. Kapitalizacja na koniec 2011 r.

Źródło: WFE.

Dane WFE wskazują, że pod względem liczby pierwotnych ofert publicznych (Initial	Public	
Offering – IPO) GPW uplasowała się na  drugim  miejscu w Europie po Deutsche Boerse oraz  
na szóstym miejscu pod względem kapitalizacji spółek wprowadzonych do obrotu liczonej 
według cen z końca 2011  r. (wykres 5.2.26). Do obrotu na GPW wprowadzano głównie akcje 
małych spółek. Średnia kapitalizacja podmiotów przeprowadzających pierwotne oferty publiczne  
na GPW w 2011 r. wyniosła 43 mln USD (według cen na koniec grudnia), wobec 156 mln USD 
w 2010  r. Było to znacznie mniej niż na innych rynkach europejskich, gdzie średnia wyniosła  
396 mln USD. Przeciętna wartość IPO na GPW, uwzględniająca akcje nowych i starych emisji, 
wyniosła 16  mln  USD, podczas gdy dla spółek oferujących swoje akcje na  innych rynkach 
europejskich – 62 mln USD60.

60 Średnia wartość środków pozyskanych w pierwotnych ofertach publicznych na giełdach europejskich została wyliczona 
dla rynków wymienionych na wykresie 5.2.27 z wyłączeniem GPW oraz lSE Group i NASDAQ OMX (brak danych). Dane 
WFE obejmują IPO przeprowadzone na wszystkich rynkach prowadzonych przez daną giełdę.
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Wielkość Głównego Rynku GPW

Rozwój Głównego Rynku GPW zależy przede wszystkim od tendencji cenowych  
na światowych rynkach akcji, a także od związanego z nimi zainteresowania inwestowaniem  
na tym rynku i pozyskiwaniem kapitału za pośrednictwem emisji instrumentów udziałowych 
(tabela 5.2.14). W I połowie 2011 r. na rynkach światowych obserwowano umiarkowane wzrosty 
indeksów giełdowych. W sierpniu doszło jednak do gwałtownych spadków cen akcji, które 
zakończyły dotychczasową tendencję wzrostową. Najsilniej oddziaływały na to sygnały płynące 
ze strefy euro oraz Stanów Zjednoczonych. Kryzys zadłużeniowy w niektórych krajach strefy euro 
spowodował wśród uczestników rynków wzrost obaw o kondycję finansową banków europejskich 
z niską bazą kapitałową i znacznymi pozycjami w obligacjach tych krajów. Najsilniejsze korekty 
cen akcji miały miejsce w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia, a ich bezpośrednią przyczyną 
były obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych z AAA do AA+ oraz niepewność odnośnie  
do porozumienia politycznego w sprawie podwyższenia limitu długu publicznego w tym kraju.

Tabela 5.2.14. Główny Rynek GPW w latach 2008−2011

2008 2009 2010 2011

Kapitalizacja na koniec roku (w mld zł)1 465,1 715,8 796,5 642,9

    − w tym spółek krajowych 267,4 421,2 542,6 446,2

Relacja kapitalizacji spółek krajowych do PKB (w %) 21 31,3 38,3 29,3

Liczba spółek 374 379 400 426

    − w tym liczba spółek zagranicznych 25 25 27 39

Liczba debiutów 33 13 34 38

Wartość IPO (w mld zł) 3,9 7 15,9 8,5

Liczba spółek wycofanych z obrotu 10 8 13 12

Relacja wartości akcji w wolnym obrocie  
do kapitalizacji spółek krajowych (w %)

38,4 39,1 44,1 43

Indeks WIG (w pkt)        

    − na koniec roku 27 228,6 39 986,0 47 489,9 37 595,4

    − minimalny w roku 24 125,4 20 370,3 37 038,9 35 349,0

    − maksymalny w roku 56 066,8 40 912,9 47 911,6 50 501,8

Stopa zwrotu z indeksu WIG (w %) -51,1 46,9 18,8 -20,8

Liczba rachunków inwestycyjnych na koniec roku (w tys.) 1 029 1 133 1 477 1 501

1 Kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW (krajowych i zagranicznych).

Źródło: Bloomberg, GPW, GUS, KDPW.

Ceny akcji na krajowym rynku kapitałowym zmieniały się podobnie do cen akcji na rynkach 
światowych. W 2011 r. stopy zwrotu z WIG – indeksu szerokiego rynku – oraz WIG20: indeksu spółek  
o największej kapitalizacji i najwyższej płynności akcji, wyniosły odpowiednio -20,8%  
i -21,9%. Podobne spadki cen akcji zanotowano w przypadku małych i średnich spółek, których 
instrumenty są ujęte w indeksach sWIG80 i mWIG40 – odpowiednio -30,5% i -22,5% (wykres 
5.2.27). 

Indeksy cen akcji na innych giełdach Europy Środkowo-Wschodniej również miały ujemne 
stopy zwrotu. Wynikało to ze wspomnianego globalnego wzrostu awersji do ryzyka. Indeks giełdy 
budapeszteńskiej BUX spadł o 20,4%, a indeks giełdy praskiej PX o 25,6% (wykres 5.2.28).

Wartość spółek krajowych i zagranicznych (w tym notowanych na zasadzie dual-listing) 
zmniejszyła się w 2011 r. o 19,3% i na koniec grudnia wyniosła 642,9 mld zł. Kapitalizacja spółek 
krajowych osiągnęła 446,2 mld zł, a jej relacja do PKB Polski wyniosła 29,3% i była o 9 pkt proc. 
niższa niż na koniec 2010  r. Głównym czynnikiem, który niekorzystnie wpłynął na kapitalizację 
Głównego Rynku GPW, były spadki cen akcji w II połowie 2011 r. (wykres 5.2.29.).
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Wykres 5.2.27. Indeksy WIG20, WIG, mWIG40 i sWIG80 w latach 2008−2011
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Źródło: Bloomberg.

Wykres 5.2.28. Wybrane indeksy giełdowe w latach 2008−2011
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Źródło: Bloomberg.

W kierunku wzrostu kapitalizacji Głównego Rynku GPW oddziaływały natomiast emisje 
akcji. Dobra koniunktura giełdowa na początku 2011  r. zachęcała przedsiębiorstwa do debiutu 
na tym rynku. Na koniec grudnia 2011  r. notowano na nim akcje 426 spółek, czyli o 26 więcej 
niż na koniec 2010  r. Do obrotu wprowadzono akcje 38 spółek, w tym akcje 12 zagranicznych 
podmiotów oraz dwóch spółek Skarbu Państwa. Dane GPW i KDPW wskazują, że w wyniku emisji 
akcji w ramach IPO spółki krajowe i zagraniczne pozyskały w 2011  r. na Głównym Rynku GPW 
1,7 mld zł, czyli o 0,4 mld zł więcej niż w poprzednim roku (wykres 5.2.30). Wartość spółek, które 
wprowadziły akcje do obrotu na GPW w 2011 r., liczona według cen z końca grudnia, wyniosła 
29,8 mld zł. Dotychczasowi inwestorzy kolejny rok z rzędu wykorzystywali IPO przede wszystkim 
do zmniejszenia zaangażowania w akcjonariat spółek. taka strategia została zastosowana  
w przypadku prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Skarb Państwa podczas pierwotnej oferty 
publicznej tego podmiotu na Głównym Rynku GPW proponował inwestorom nabycie jedynie akcji 
starych emisji o wartości 5,4 mld zł. Łączna wartość akcji sprzedanych w IPO na tym rynku przez 
ich dotychczasowych właścicieli wyniosła w 2011 r. 6,9 mld zł.
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Wykres 5.2.29. Dekompozycja zmian kapitalizacji Głównego Rynku GPW w latach 2008−2011

-644,0 

186,5 
24,5 

-187,2 
29,7 

53,2 

50,4 29,8 

-4,5 

-2,5 

-3,2 

4,6 

12,8 

8,3 
7,0 

2008 2009 2010 2011

300 
mld zł

200 
100 

0 
-100 
-200 
-300 
-400 
-500 
-600 
-700 

Zmiany cen akcji Wprowadzanie akcji nowych spółek na rynek

Wycofywanie dotychczas notowanych spółek z obrotu Nowe emisje akcji przez spółki notowane na GPW
Umorzenia akcji

Uwaga: z powodu braku danych za 2010 i 2011 r. nie uwzględniono akcji skupionych w celu umorzenia.

Źródło: opracowano na podstawie danych GPW, KDPW i WFE.

Wykres 5.2.30. Emisje akcji na Głównym Rynku GPW w latach 2008−2011
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Źródło: GPW, KDPW.

Dla zmian kapitalizacji krajowego rynku akcji istotna była także duża skala ofert publicznych 
przeprowadzanych przez spółki już notowane na GPW (Secondary	Public	Offering – SPO). Wartość 
wtórnych ofert akcji w 2011 r. wyniosła 7,0 mld zł i była o 1,3 mld zł niższa niż w roku poprzednim. 
Pozyskując kapitał z Głównego Rynku GPW, spółki przeprowadziły 22 emisje praw do akcji  
(w 2010 r. było ich 35) oraz 11 emisji praw poboru (o trzy mniej w porównaniu z 2010 r.)61. Ponadto 
z obrotu na Głównym Rynku GPW wycofano akcje 12 spółek, a więc o jedną spółkę mniej niż  
w 2010 r. Wycofanie akcji spółek z obrotu przyczyniło się do zmniejszenia kapitalizacji Głównego 
Rynku GPW o 3,2 mld zł.

61 Wartość emisji praw do akcji i praw poboru wiąże się ze strategią pozyskiwania przez spółki kapitału za pośrednictwem 
GPW. Emisja PDA ma na celu zapewnienie uczestnikom rynku płynności inwestycji od momentu formalnego przydziału 
akcji nowej emisji aż do wprowadzenia ich do obrotu. W czasie pomiędzy tymi etapami musi nastąpić rejestracja 
akcji w sądzie, ich ewidencja w KDPW i dopuszczenie do obrotu giełdowego przez Radę Giełdy. Istotnie ogranicza to 
płynność inwestycji. PDA mogą być natomiast notowane na takich samych zasadach jak przyszłe akcje nowej emisji, 
już kilka dni po ich przydziale. Po decyzji sądu o zarejestrowaniu nowej emisji spółka uzgadnia z KDPW oraz GPW 
termin pierwszego notowania − już nie PDA, lecz akcji. Zamiana tych instrumentów następuje płynnie i nie wymaga 
ingerencji inwestorów. PDA umożliwiają zatem m.in. wcześniejsze zakończenie inwestycji przez subskrybentów emisji 
lub jej rozpoczęcie przez innych uczestników rynku. Emisja praw poboru zależy z kolei od decyzji spółki mającej  
na celu ograniczenie rozproszenia akcjonariatu. Pozwala dotychczasowym akcjonariuszom na nabycie akcji nowej emisji  
z zachowaniem dotychczasowego udziału w kapitale spółki.
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Tabela 5.2.15. Obroty akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW w latach 2008−2011

2008 2009 2010 2011

Roczne obroty netto na rynku akcji i PDA (w mld zł) 165,7 175,9 234,3 268,1

− z tego obroty sesyjne (w mld zł) 160,4 166,7 206,9 250,6

− średnio na sesję (w mln zł) 660,0 698,2 926,0 1 068,3

Średnia liczba transakcji na sesję 38 211 51 395 48 393 55 343

Relacja wartości obrotów netto akcjami i PDA  
do kapitalizacji spółek krajowych na koniec roku (w %)1

62,0 41,8 43,2 60,1

1 Obroty netto akcjami i PDA uwzględniają transakcje tymi instrumentami wyemitowanymi zarówno przez spółki krajowe, jak i zagraniczne. 
Ze względu na relatywnie niewielkie obroty akcjami i PDA spółek zagranicznych można przyjąć, że przedstawiona relacja dobrze obrazuje 
płynność obrotu tymi instrumentami w odniesieniu do spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku GPW.

Źródło: GPW.

W 2011  r. nadal obserwowano wzrost obrotów akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW. 
W porównaniu z poprzednim rokiem wartość wszystkich transakcji (sesyjnych i pakietowych) tymi 
instrumentami zwiększyła się o 14,4%, do 268,1 mld zł (tabela 5.2.15). Inwestorzy przeprowadzili 
13,9 mln transakcji sesyjnych, czyli o prawie 13,5% więcej niż w poprzednim roku. Jednocześnie 
w 2011 r. spadła liczba transakcji pakietowych, do 3 787 (4 482 w 2010 r.). Ich wartość wyniosła 
17,6 mld zł (27,4 mld zł w 2010 r.), jednak wciąż była znacznie wyższa niż w latach 2007–2009. 
Wysoka liczba i wartość transakcji pakietowych na Głównym Rynku GPW wynikała z dużej 
aktywności inwestorów zagranicznych i krajowych inwestorów instytucjonalnych. Zawierając 
transakcje pakietowe (szczególnie akcjami spółek o niskiej płynności), inwestorzy ci mogli uniknąć 
wywierania bezpośredniego wpływu na ich ceny. Relacja wartości rocznych obrotów netto akcjami 
i PDA do kapitalizacji spółek krajowych na koniec roku, będąca jednym ze wskaźników oceny 
płynności rynku akcji, zwiększyła się istotnie i w 2011 r. wyniosła 64,3%. Na tak dużą zmianę tego 
wskaźnika wpłynęły spadki cen akcji i w konsekwencji zmniejszenie kapitalizacji całego rynku, przy 
jednoczesnym wzroście obrotów.

Najwyższą aktywność na Głównym Rynku GPW w 2011  r. zanotowano w czerwcu  
i sierpniu (wykres 5.2.31). W czerwcu wysoki obrót akcjami i PDA wynikał głównie z operacji 
przeprowadzanych przez dużych inwestorów. Wartość transakcji pakietowych wyniosła w tym 
miesiącu 5,3  mld  zł, wobec średniej miesięcznej 1,5  mld  zł w całym 2011  r. W sierpniu duża 
aktywność inwestorów wynikała natomiast m.in. z gwałtownych spadków cen akcji. Duża 
zmienność cen przyczyniała się bowiem do zwiększenia aktywności inwestorów o nastawieniu 
spekulacyjnym i realizacji dużej liczby zleceń z limitem aktywacji, które dodatkowo zwiększają 
dynamikę zmian cen.

Wykres 5.2.31. Miesięczne obroty netto akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW w latach  
2008–2011
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Źródło: GPW.
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Mniejsza liczba emisji praw poboru w 2011  r. spowodowała zmniejszenie się wartości 
obrotów tymi instrumentami – wyniosła ona 193  mln  zł i była o 30% niższa niż w 2010  r. 
Płynność rynku tych instrumentów udziałowych ściśle wiąże się z wartością ich emisji, jak również 
z płynnością akcji emitenta w przypadku, gdy były one już notowane. W latach, w których spółki 
przeprowadzają duże emisje tych instrumentów, obroty nimi zazwyczaj są wysokie.

Wielkość rynku NewConnect

Rozwój rynku NewConnect zależy przede wszystkim od zainteresowania małych spółek 
pozyskiwaniem kapitału przez emisję instrumentów udziałowych, najczęściej połączoną z debiutem 
na tym rynku (tabela 5.2.16). Ze względu na strukturę uczestników rynku, w której sukcesywnie 
zmniejsza się dominacja krajowych inwestorów indywidualnych, zmiany głównego indeksu rynku 
NewConnect (NCIndex) w 2011 r., podobnie jak indeksów na Głównym Rynku GPW, coraz bardziej 
zależały od tendencji na rynkach akcji w krajach rozwiniętych. Najniższą wartość wspomniany 
indeks osiągnął pod koniec grudnia (wykres 5.2.32).

Tabela 5.2.16. Podstawowe wskaźniki rynku NewConnect w latach 2008−2011

  2008 2009 2010 2011

Kapitalizacja na koniec roku (w mln zł) 1 438 2 554 5 138 8 487

Liczba spółek na koniec roku 84 107 185 351

Liczba IPO 61 26 86 172

Wartość NCIndex na koniec roku (w pkt) 38,2 49,7 63,4 41,6

Stopa zwrotu z NCIndex (w %) -73,5 30,1 27,7 -34,4

Wartość obrotów netto akcjami i PDA w roku (w mln zł) 420 581 1 847 1 955

Średnia wartość obrotów netto akcjami i PDA na sesję (w mln zł) 1,7 2,3 7,3 7,8

Średnia liczba transakcji na sesję 980 1 285 3 471 4 312

Średnia wartość pojedynczej transakcji (w zł) 1 707 1 795 2 103 1 806

Źródło: GPW.

Wykres 5.2.32. NCIndex w latach 2010−2011
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Źródło: Bloomberg.

Na wzrost kapitalizacji wpłynęło przede wszystkim wprowadzanie akcji nowych spółek do 
obrotu oraz nowe emisje akcji przez spółki już notowane na tym rynku. Pod względem liczby 
debiutów platforma ta po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w Europie wśród alternatywnych 
systemów obrotu. Według danych KDPW w 2011 r. wartość emisji akcji na tym rynku (uwzględniająca 
IPO i SPO) wyniosła 1,31 mld zł, z czego 592,4 mln zł przypadało na akcje sprzedawane w ramach 
IPO. Największą pierwotną ofertą była emisja akcji spółki DM tMS Brokers (ponad 85,0 mln zł). 
Średnia wartość IPO na platformie NewConnect, obejmujących nowe emisje akcji oraz akcje starych 
emisji sprzedawane przez właścicieli spółek, wyniosła 4,2 mln zł. 
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Spółki, które zamierzały wprowadzić akcje na ten rynek, przeprowadzały głównie prywatne 
emisje, czyli oferty kierowane do wybranych inwestorów. Następnie wprowadzały swoje instrumenty 
udziałowe do obrotu na tej platformie. Zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie 
Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect taki sposób przeprowadzenia oferty nie 
wymagał zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. 
Spółki oferujące akcje lub PDA w trybie oferty prywatnej musiały sporządzić jedynie dokument 
informacyjny. Niektóre spółki oraz ich dotychczasowi akcjonariusze nie sprzedawali akcji 
inwestorom, lecz jedynie wprowadzali je do obrotu na rynku NewConnect. W takiej sytuacji nie było 
konieczności sporządzania publicznych dokumentów informacyjnych kierowanych do inwestorów,  
co przyspieszało wprowadzenie papierów do obrotu oraz obniżało koszty tego procesu. 
Wprowadzanie akcji tych spółek do obrotu na rynku NewConnect miało na celu uzyskanie ich 
wyceny rynkowej oraz umożliwienie akcjonariuszom częściowego wyjścia z inwestycji w późniejszym 
terminie. Ponadto emitenci nie byli zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie 
z MSR, jak ma to miejsce na Głównym Rynku GPW, tylko zgodnie z obowiązującymi ich przepisami. 
Firmy zagraniczne mogły natomiast sporządzać raporty w języku angielskim i według wzorów 
wymaganych w ich krajach. Niższe niż na Głównym Rynku GPW standardy przejrzystości informacyjnej 
emitentów przyczyniły się do bardzo dużego zainteresowania przedsiębiorstw debiutem na rynku 
NewConnect. Jednocześnie jednak ograniczony zakres informacji na temat kondycji ekonomiczno- 
-finansowej tych podmiotów mógł wpływać na mniejszą aktywność inwestorów na rynku wtórnym. 
W 2011 r., pomimo wprowadzenia do obrotu na rynku New Connect akcji 172 nowych spółek  
i wzrostu kapitalizacji tego rynku o ponad 65%, obroty netto akcjami i PDA wzrosły zaledwie  
o 5,8%.

Wykres 5.2.33. Miesięczne obroty akcjami i PDA na rynku NewConnect w latach 2008−2011 
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Źródło: GPW.

Relacja rocznych obrotów akcjami i PDA notowanymi na tym rynku do jego kapitalizacji  
na koniec roku wyniosła 23% (35,9% w 2010 r.) i była o 18,7 pkt proc. mniejsza niż na Głównym 
Rynku GPW. Niższy poziom tego wskaźnika dla rynku NewConnect był związany z wielkością 
notowanych na nim spółek. W porównaniu z Głównym Rynkiem GPW w obrocie na platformie 
NewConnect znajdowały się akcje bardzo małych podmiotów, co negatywnie wpływało na płynność 
obrotu ich akcjami. Relatywnie wysokie obroty akcjami i PDA na rynku NewConnect zanotowano  
w II kwartale, a więc na początku spadków cen akcji notowanych na tym rynku. Średnia miesięczna 
obrotów w tym kwartale wyniosła 231 mln zł, a w pozostałych miesiącach 2011 r. – 140 mln zł 
(wykres 5.2.33). 

Uczestnicy rynków instrumentów udziałowych organizowanych przez GPW

Według danych NBP na koniec 2011  r. główną grupą inwestorów w segmencie akcji  
i PDA na rynkach organizowanych przez GPW (Główny Rynek GPW i NewConnect) były podmioty 
krajowe62. Ich udział w kapitalizacji spółek krajowych, których akcje były notowane na tych rynkach, 

62 Dane dotyczące zaangażowania nierezydentów obejmują wszystkie instrumenty udziałowe, w tym te, które były 
zarejestrowane w KDPW, a nie zostały wprowadzone do obrotu na rynkach zorganizowanych.
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wyniósł 55,8% i był o 1,1 pkt proc. niższy niż na koniec 2010 r. Wśród wspomnianych podmiotów 
najważniejszą grupę stanowili inwestorzy instytucjonalni, głównie OFE i fundusze inwestycyjne.  
Na koniec 2011  r. OFE utrzymywały w swych portfelach akcje i PDA emitentów krajowych 
notowane na rynkach organizowanych przez GPW o wartości 65,2  mld  zł, wobec 74,7 mld  zł  
na koniec 2010  r. Mimo zmniejszenia od maja 2011  r. składki przekazywanej do OFE podmioty  
te kupiły w ujęciu netto wspomniane instrumenty udziałowe o wartości około 10 mld zł  
(14,4 mld zł w 2010  r.). Wartość akcji emitentów krajowych notowanych na rynkach  
organizowanych przez GPW, należących do funduszy inwestycyjnych na koniec 2011 r. wyniosła 
23,3 mld zł, wobec 36,8 mld zł na koniec 2010 r.

W  akcjonariacie spółek, których akcje notowano na rynkach zorganizowanych, byli 
także inwestorzy indywidualni i Skarb Państwa. Ich udziały w kapitalizacji tych przedsiębiorstw 
można szacować na kilkanaście procent. Zaangażowanie Skarbu Państwa wynikało ze sposobu 
prywatyzacji spółek za pośrednictwem GPW. Skarb Państwa z reguły wprowadza do obrotu na 
Głównym Rynku GPW i sprzedaje jedynie część akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw, pozostając 
ich akcjonariuszem oraz inwestorem pasywnym, tzn. nie uczestniczy w handlu akcjami.

W 2011 r. nierezydenci ponownie zwiększyli zaangażowanie w instrumenty udziałowe spółek 
notowanych na rynkach organizowanych przez GPW (wykres 5.2.34). Inwestorzy zagraniczni 
zainwestowali w akcje i PDA tych podmiotów 11,7  mld  zł netto. Było to o 45,3% mniej niż  
w 2010 r. (wykres 5.2.35). 

Wykres 5.2.34. Udział inwestorów zagranicznych w kapitalizacji spółek krajowych  
notowanych na rynkach zorganizowanych GPW w latach 2008−2011
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Źródło: NBP.

Wykres 5.2.35. Zmiana zaangażowania inwestorów zagranicznych w akcje i PDA spółek 
krajowych notowanych na rynkach zorganizowanych GPW w latach 2008−2011
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Wśród nierezydentów przeważali inwestorzy strategiczni. Na koniec 2011  r. mieli 60,4% 
portfela omawianych instrumentów zarządzanego przez inwestorów zagranicznych. Dodatnie 
saldo zakupów oraz sprzedaży akcji i PDA przez nierezydentów przyczyniło się do wzrostu  
ich udziału w kapitalizacji spółek krajowych, który na koniec 2011 r. wyniósł 44,2%, wobec 43,1% 
na koniec poprzedniego roku.

W 2011  r. akcje i PDA spółek z indeksu WIG20 miały wciąż ponad 60-procentowy udział  
w portfelu inwestorów zagranicznych (wykres 5.2.36). Wyższa płynność akcji i PDA dużych spółek 
sprawia, że w przypadku znacznych inwestycji są one atrakcyjniejsze dla inwestorów zagranicznych.

W 2011 r. struktura podmiotowa sesyjnych obrotów akcjami i PDA na Głównym Rynku 
GPW nie zmieniła się istotnie. Najaktywniejszą grupą inwestorów pozostali inwestorzy zagraniczni, 
którzy zawarli transakcje o wartości 117,8 mld zł (96,6 mld zł w 2010 r.). Udział nierezydentów 
w obrotach netto akcjami i PDA na omawianym rynku wyniósł 47% i tym samym utrzymał się 
na poziomie najwyższym od 2003 r. (wykres 5.2.37). Drugą najaktywniejszą grupą uczestników 
tego rynku byli krajowi inwestorzy instytucjonalni (głównie instytucje finansowe), którzy w 2011 r. 
zawarli transakcje o wartości 86,4 mld zł. Wartość operacji przeprowadzonych przez inwestorów 
indywidualnych wyniosła 46,3 mld zł, a ich udział w sesyjnych obrotach akcjami i PDA na Głównym 
Rynku GPW spadł o 1 pkt proc. w porównaniu z 2010 r.

Wykres 5.2.36. Struktura portfela akcji i PDA spółek krajowych posiadanych przez inwestorów 
zagranicznych notowanych na rynkach zorganizowanych w latach 2008−2011
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Wykres 5.2.37. Udział poszczególnych grup inwestorów w obrotach sesyjnych na rynku  akcji 
i PDA Głównego Rynku GPW w latach 2008−2011
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Wykres 5.2.38. Udział inwestorów w obrotach akcjami i PDA na rynku NewConnect w latach 
2008−2011
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Na rynku NewConnect dominującą grupą uczestników w 2011  r. byli nadal inwestorzy 
indywidualni. Ich udział w całkowitych obrotach netto akcjami i PDA spadł jednak z 87%  
w 2010 r. do 77% w 2011 r. (wykres 5.2.38). Operacje krajowych inwestorów instytucjonalnych 
oraz inwestorów zagranicznych stanowiły, odpowiednio, 20% i 3% tych obrotów. taka struktura 
podmiotowa obrotów na rynku NewConnect wiązała się z rodzajem spółek, których akcje były  
na nim notowane. W większości były to podmioty o niskiej kapitalizacji i krótkiej historii działalności. 
Ponadto w momencie wprowadzania akcji do obrotu na rynku NewConnect często nie były dostępne 
szczegółowe raporty finansowe, co uniemożliwiało dokładną analizę ekonomiczno-finansową 
debiutujących spółek63. Zaangażowanie w akcje spółek notowanych na rynku NewConnect mogło 
być zatem postrzegane przez niektórych inwestorów jako bardziej ryzykowne niż inwestycje  
w akcje większości spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Krajowi inwestorzy instytucjonalni 
i inwestorzy zagraniczni zainteresowani są głównie akcjami spółek o wysokiej kapitalizacji  
i dobrej sytuacji finansowej. Istotna jest dla nich również płynność rynku papierów wartościowych, 
ułatwiająca wyjście z inwestycji. Z tych powodów mimo możliwości osiągnięcia wysokich zysków 
rynek NewConnect nie był dla nich tak atrakcyjny jak Główny Rynek GPW.

63 Spółki, których papiery były notowane na rynku NewConnect, musiały sporządzać raporty bieżące i okresowe  
na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
z dnia 20 maja 2011  r. Zakres informacji przekazywanych przez te spółki był mniejszy w porównaniu z zakresem 
informacji przekazywanych przez spółki, których akcje notowano na Głównym Rynku GPW.
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5.3. Kasowy rynek walutowy

na podstawie dostępnych danych można szacować, że średnie dzienne obroty netto  
na globalnym rynku złotego w 2011 r. wyniosły około 10 mld USD i były istotnie wyższe niż  
w 2010  r. Zdecydowaną większość transakcji (ponad 80%) zawierali między sobą nierezydenci  
(na rynku offshore). Główną parą walutową na rynku złotego pozostawała para EUR/PLN, a udział 
transakcji wymiany tych walut w obrotach na globalnym rynku złotego wyniósł około 60%. 

Wielkość i struktura obrotów na globalnym kasowym rynku złotego zależały przede  
wszystkim od transakcji spekulacyjnych dokonywanych przez nierezydentów – głównie banki  
zagraniczne i fundusze hedgingowe. Do wspomnianego wzrostu obrotów na kasowym rynku  
złotego w mniejszym stopniu przyczyniał się napływ inwestycji zagranicznych na krajowy rynek 
kapitałowy. Wiązał się on z korzystną sytuacją makroekonomiczną polskiej gospodarki oraz 
atrakcyjnym, względem ryzyka kredytowego, oprocentowaniem obligacji skarbowych emitowanych 
na rynku krajowym.

Ze względu na wspomniane czynniki kurs złotego w 2011 r. kształtowały przede wszystkim 
wydarzenia na światowych rynkach finansowych. W niewielkim stopniu odzwierciedlał on przepływy 
z tytułu wymiany handlowej czy inwestycji nierezydentów na krajowym rynku kapitałowym. 
Relatywnie duża płynność rynku złotego, znacznie ułatwiająca szybkie zamykanie walutowych 
pozycji spekulacyjnych, przyczyniała się do wysokiej wrażliwości kursu złotego na zmiany nastrojów 
inwestorów. W I połowie 2011 r. kurs złotego był stabilny. Gwałtowny wzrost awersji do ryzyka 
na globalnych rynkach finansowych w sierpniu skłonił część inwestorów do przenoszenia kapitału 
na rynki walut krajów uznawanych za tzw. safe havens. W konsekwencji w okresie od sierpnia  
do listopada 2011 r. doszło do silnej deprecjacji złotego. Sytuacja na rynku złotego ustabilizowała 
się dopiero w ostatnich dniach grudnia, m.in. w wyniku działań EBC mających na celu zwiększenie 
płynności w systemie bankowym strefy euro. 

Wielkość rynku

Rynek złotego był największym rynkiem walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  
Na podstawie danych NBP, Banku Rozrachunków Międzynarodowych i Banku Anglii można 
oszacować, że średnie dzienne obroty netto na globalnym kasowym rynku złotego (rynek krajowy 
i offshore) wynosiły w poszczególnych miesiącach 2011 r. od 9,5 do 10,5 mld USD i były o około 
30% wyższe niż w 2010  r. Ponad 80% transakcji wymiany złotego stanowiły operacje między 
nierezydentami. Głównym ośrodkiem transakcji wymiany złotego był Londyn – około 75% transakcji 
na rynku offshore złotego było przprowadzanych z działającymi tam bankami. Średnie dzienne 
obroty na rynku londyńskim64 wyniosły w 2011 r. około 5,8 mld USD i były przeciętnie o około 30% 
wyższe niż w 2010 r. (tabela 5.3.1).

Tabela 5.3.1. Średnie dzienne obroty na kasowym rynku złotego w kwietniu i październiku  
w latach 2009−2011 (w mld USD)

IV 2009 X 2009 IV 2010 X 2010 IV 2011 X 2011

Globalny rynek złotego, w tym: 5,95 6,21 7,19 8,37 10,30 9,63

− rynek krajowy 1,20 1,27 1,20 1,61 1,75 1,64

− rynek londyński 3,38 3,53 4,13 4,79 6,04 5,64

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku Anglii, Banku Rozrachunków Międzynarodowych i NBP.

Na krajowym kasowym rynku złotego, na którym przynajmniej jedną ze stron transakcji jest 
bank działający w Polsce, średnie dzienne obroty w 2011 r. wyniosły około 5,2 mld zł i były o ponad 
15% wyższe niż w 2010 r. Wartość transakcji na tym rynku była większa niż na krajowym rynku 
korony czeskiej i forinta odpowiednio, o 111% i 92% (tabela 5.3.2). Na wszystkich omawianych 

64 Dane te obejmują transakcje, w których przynajmniej jedną ze stron jest bank zlokalizowany w Wielkiej Brytanii 
raportujący do Banku Anglii. Nie uwzględniono w nich jednak operacji dokonywanych z bankami z Polski.
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lokalnych rynkach wyraźnie dominowały transakcje wymiany waluty krajowej na euro. Większość 
transakcji na krajowym rynku złotego stanowiły operacje między bankami – średnie dzienne obroty 
na rynku międzybankowym zwiększyły się w 2011  r. o ponad 12% i wyniosły około 3,0 mld zł 
(wykres 5.3.1).

Tabela 5.3.2. Średnie dzienne obroty na krajowym kasowym rynku walutowym złotego, 
korony czeskiej i forinta w 2011 r. (w mln USD)

Złoty Korona czeska Forint

Obroty ogółem, w tym: 1 641 776 853

− transakcje EUR/waluta krajowa 1 261 669 665

− transakcje USD/waluta krajowa 299 77 98

Uwaga: dane dla korony czeskiej na podstawie transakcji zarejestrowanych w kwietniu, lipcu i październiku 2011 r.

Źródło: dane Narodowego Banku Czech, Narodowego Banku Węgier i NBP.

Zwiększenie się obrotów na kasowym rynku złotego było przede wszystkim rezultatem 
dalszego wzrostu wartości operacji o charakterze spekulacyjnym, dokonywanych przeważnie  
na rynku offshore przez banki inwestycyjne i fundusze hedgingowe. Podmioty te często 
wykorzystywały strategię carry trade, zajmując długie pozycje w złotym w celu realizacji zysków 
wynikających z dysparytetu stóp procentowych. Oczekiwania na zmiany stóp procentowych NBP  
i ich cztery podwyżki w I połowie 2011 r. (łącznie o 1 pkt proc.) znacznie zwiększyły zainteresowanie 
takimi strategiami. Do poprawy płynności rynku złotego przyczyniał się także rosnący od kilku lat 
wolumen transakcji walutowych realizowanych z wykorzystaniem algorithmic trading. Wielkość 
przepływów z tytułu omawianych operacji spekulacyjnych zależała od nastrojów panujących  
na światowych rynkach finansowych. Prowadziło to do istotnych wahań wartości transakcji 
zawieranych na globalnym rynku złotego w poszczególnych miesiącach 2011 r. 

Do wzrostu wartości transakcji realizowanych na kasowym rynku złotego przyczyniał się 
także napływ inwestycji długoterminowych na krajowy rynek kapitałowy. Wynikał on z kontynuacji  
w I połowie 2011 r. poszukiwania przez zagraniczne niebankowe instytucje finansowe wyższych  
stóp zwrotu (search for yield). Niskie stopy procentowe na rynkach rozwiniętych skłaniały  
te podmioty do lokowania środków na rynkach finansowych krajów o stabilnej sytuacji 
makroekonomicznej i relatywnie wysokim tempie wzrostu gospodarczego. Jednocześnie 
wspomniane podwyżki stóp procentowych NBP zwiększały atrakcyjność krajowego rynku obligacji 
skarbowych.

Wykres 5.3.1.  Miesięczne obroty netto na krajowym międzybankowym rynku złotego  
w latach 2008−2011
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Źródło: dane pozyskane od grupy banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.
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W okresie od stycznia do lipca 2011 r. kurs EUR/PLN był stabilny i utrzymywał się w przedziale 
3,8–4,2 zł za euro. W tym okresie trzymiesięczna zmienność historyczna kursu EUR/PLN spadała, 
nadal jednak kształtowała się powyżej poziomu sprzed wystąpienia silnych zaburzeń na światowych 
rynkach finansowych w 2008  r. Przedłużający się kryzys decyzyjny dotyczący podniesienia 
ustawowego limitu zadłużenia Stanów Zjednoczonych oraz obniżenie oceny wiarygodności 
kredytowej tego kraju przez agencję Standard & Poor’s spowodowały gwałtowny wzrost awersji  
do ryzyka na światowych rynkach finansowych w sierpniu 2011  r. Nastroje uczestników rynku  
uległy dalszemu pogorszeniu na skutek nasilenia się obaw o wypłacalność niektórych krajów  
strefy euro. Skłoniło to część inwestorów (głównie krótkoterminowych) do przenoszenia środków 
na rynki krajów mniej związanych ekonomicznie ze strefą euro. W efekcie od sierpnia do końca 
listopada 2011 r. nastąpiła silna deprecjacja złotego – o ponad 13% względem euro i ponad 20% 
względem USD (wykres 5.3.2). Wspomnianemu osłabieniu złotego towarzyszył gwałtowny wzrost 
zmienności jego kursu. W listopadzie 2011 r. trzymiesięczna zmienność historyczna kursu EUR/PLN 
osiągnęła poziom najwyższy od czerwca 2009 r.

Wykres 5.3.2. Średni kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego w latach 2008−2011
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Źródło: Thomson Reuters.

Dealerzy bankowi traktowali kurs USD/PLN jako kurs wynikowy, zależny od kursów EUR/PLN 
i EUR/USD. Może to potwierdzać wysoka korelacja między kursami USD/PLN a EUR/USD (w 2011 r. 
współczynnik korelacji mieścił się w przedziale 0,8–0,9). W związku z tym bezpośrednią przyczyną 
znacznie większej zmienności kursu USD/PLN niż kursu EUR/PLN była utrzymująca się wysoka 
zmienność kursu EUR/USD, determinowana wspomnianymi czynnikami globalnymi (wykres 5.3.3).

Dodatkowym czynnikiem, który mógł wpływać na wzrost kursu EUR/PLN w ostatnich 
miesiącach roku, była wzmożona aktywność niektórych uczestników rynku, realizujących strategie 
spekulacyjne nastawione na deprecjację złotego i obronę jego kursu przez Ministerstwo Finansów  
za pośrednictwem BGK oraz NBP. Silne osłabienie złotego stwarzało bowiem ryzyko przekroczenia 
przez państwowy dług publiczny progu 55% PKB na koniec 2011 r. Oznaczałoby to konieczność 
uruchomienia procedur ostrożnościowych, mających na celu obniżenie relacji długu Skarbu Państwa 
do PKB w kolejnych latach65. Realizacja takiego scenariusza była możliwa ze względu na istotny 
udział zobowiązań nominowanych w walutach obcych w strukturze zadłużenia Polski, wynoszący  
w 2011  r. średnio około 30%. Jednak w ostatnich dniach grudnia sytuacja na kasowym rynku 
złotego zaczęła się poprawiać w rezultacie zdecydowanych działań EBC zwiększających płynność  
w euro (trzyletnie długoterminowe transakcje refinansujące) i USD (trzymiesięczne swapy walutowe) 
na rynku międzybankowym strefy euro.

65 Wysokość progów ostrożnościowych oraz zasady postępowania w przypadku ich przekroczenia reguluje art. 86 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240).
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Wykres 5.3.3. Trzymiesięczna zmienność historyczna kursów EUR/PLN, USD/PLN i EUR/USD  
w latach 2008−2011
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Uwaga: trzymiesięczna zmienność historyczna to odchylenie standardowe rozkładu dziennych stóp zwrotu zaobserwowanych w ciągu  
66 dni roboczych.

Źródło: NBP, Thomson Reuters.

W celu zmniejszenia zmienności kursu złotego w 2011 r. NBP kilkakrotnie dokonał sprzedaży 
walut obcych za złote (23 i 30 września, 3 października, 23 listopada oraz 29 grudnia 2011 r.). 
Kurs złotego mogła również stabilizować prowadzona przez BGK na zlecenie Ministra Finansów 
wymiana na rynku kasowym walut obcych, pochodzących głównie z funduszy unijnych, oraz dostęp 
do środków w ramach elastycznej linii kredytowej MFW. 

Uczestnicy rynku

Na globalnym kasowym rynku złotego przeważały operacje wymiany dokonywane między 
nierezydentami. Według dostępnych danych transakcje między bankami raportującymi do Banku 
Anglii oraz transakcje tych banków z niebankowymi instytucjami finansowymi stanowiły w 2011 r., 
odpowiednio, ponad 54% i ponad 13% obrotów netto na rynku londyńskim (tabela 5.3.3). Banki 
londyńskie, dysponując większymi niż banki krajowe kapitałami na pokrycie ryzyka rynkowego 
oraz odpowiednim wsparciem specjalistów od metod ilościowych i technologii informatycznych, 
mogły na dużą skalę przeprowadzać operacje o charakterze spekulacyjnym. Ponadto podmioty  
te miały bogatą ofertę usług związanych z obsługą transakcji walutowych (prime brokerage, 
własne platformy transakcyjne zapewniające pełną automatyzację procesów potransakcyjnych). 
Korzystanie z tych usług ułatwiało klientom niebankowym realizowanie ich strategii inwestycyjnych, 
w tym m.in. na rynku złotego. Z tego powodu wyłącznie one zajmowały się obsługą zagranicznych 
niebankowych instytucji finansowych, w szczególności funduszy hedgingowych. 

Tabela 5.3.3. Średnie dzienne obroty netto na londyńskim kasowym rynku złotego w kwietniu 
oraz październiku 2010 i 2011 r.

Kwiecień  
2010

Październik  
2010

Kwiecień  
2011

Październik  
2011

Obroty na rynku londyńskim (w mln USD), w tym: 4 132 4 795 6 036 5 636

− z bankami sprawozdającymi 2 463 2 807 3 764 3 049

− z pozostałymi bankami 1 050 1 354 1 459 1 411

− z pozostałymi instytucjami finansowymi 527 522 642 1 029

− z podmiotami niefinansowymi 92 112 171 147

Źródło: dane Banku Anglii oraz NBP.

Banki zagraniczne były bardzo aktywne także na krajowym rynku złotego – operacje z ich 
udziałem stanowiły blisko 90% wartości transakcji zawieranych na tym rynku między bankami 
(wykres 5.3.1). Obserwowany od 2009  r. wzrost płynności na krajowym międzybankowym 



5

Rynki finansowe

ROZWÓJ systemu finansOWegO W pOlsce W 2011 R. 239

rynku złotego był związany głównie z ich dużym zainteresowaniem transakcjami spekulacyjnymi  
na rynku złotego. Do wysokiego udziału transakcji z nierezydentami przyczyniały się również 
operacje przeprowadzane przez banki krajowe z podmiotami zagranicznymi działającymi w ramach 
tej samej grupy kapitałowej, mające na celu zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym. Średnia 
dzienna wartość transakcji między bankami krajowymi wynosiła w 2011  r. około 350 mln zł,  
co stanowiło nieco ponad 1% obrotów netto na globalnym rynku złotego.

W 2011 r. wyraźnie zwiększył się udział transakcji klientowskich zarówno na rynku krajowym, 
jak i rynku londyńskim. Średnia dzienna wartość transakcji zawieranych na krajowym rynku złotego 
przez podmioty niefinansowe wyniosła ponad 2,2 mld zł, wobec 1,4 mld zł w 2010 r. Z dostępnych 
danych wynika, że w analizowanym okresie obroty w tym segmencie rynku londyńskiego były 
o ponad połowę wyższe niż rok wcześniej. Pomimo tego transakcje związane ze sferą realną 
gospodarki nadal stanowiły jedynie niewielki odsetek obrotów na globalnym rynku złotego.

Struktura rynku

Najważniejszą parą walutową na globalnym rynku złotego była para EUR/PLN. W 2011  r. 
na krajowym międzybankowym kasowym rynku złotego operacje EUR/PLN stanowiły prawie 90% 
obrotów (wykres 5.3.4). Dane Banku Anglii wskazują natomiast, że w 2011  r. udział transakcji 
EUR/PLN w obrotach na londyńskim rynku złotego stanowił około 60%. W analizowanym okresie 
obserwowano jednak istotny wzrost znaczenia pary USD/PLN – jej udział w wartości transakcji  
na rynku londyńskim wyniósł około 40% i był o ponad 10 pkt proc. wyższy niż w 2010 r. Mogło 
to wynikać z tego, że na rynku złotego nasiliła się aktywność instytucji finansowych spoza UE, 
pozyskujących środki w USD. Dominującą pozycję pary EUR/PLN na rynku transakcji wymiany 
złotego potwierdza udział euro w koszyku o minimalnej wariancji dziennych stóp zwrotu, przez 
prawie cały 2011 r. wynoszący 100%. 

Wykres 5.3.4. Struktura walutowa operacji wymiany złotego na krajowym rynku 
międzybankowym w latach 2008−2011
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Źródło: dane pozyskane od grupy banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Większość transakcji na rynku klientowskim w Polsce (około 60% ich wartości) również 
dotyczyła wymiany EUR/PLN. Drugą najważniejszą parą walutową w tym segmencie rynku, na którą 
przypadało około 30% obrotów, była para USD/PLN. Udziały te wynikały w dużej mierze ze struktury 
walutowej płatności w handlu zagranicznym Polski, w której przeważają transakcje nominowane  
w euro. 

Na krajowym rynku walutowym dokonywano także kasowych transakcji wymiany walut 
obcych na waluty obce. W 2011 r. średnie dzienne obroty w tym segmencie rynku wyniosły około 
0,83 mld USD i były o połowę wyższe niż rok wcześniej. W obrotach tych dominowały operacje 
międzybankowe. Ich wartość wynosiła 0,79 mld USD, z czego około 74% stanowiły transakcje 
wymiany EUR/USD. Wiązało się to m.in. z dominującą rolą pary walutowej USD/PLN na krajowym 
międzybankowym rynku fx swap. W celu neutralizacji ryzyka wynikającego z operacji na rynku 
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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. Wzrost wartości 
transakcji fx swap w 2011 r. o ponad 30% mógł się przyczynić do wspomnianego zwiększenia 
płynności na krajowym rynku operacji kasowych EUR/USD. W segmencie klientowskim transakcji 
wymiany walut obcych na waluty obce również przeważały operacje EUR/USD.

Infrastruktura rynku  

Na krajowym rynku złotego przeważały bezpośrednie metody zawierania transakcji, tj. 
za pomocą elektronicznych systemów konwersacyjnych, takich jak Reuters Dealing Direct, oraz 
telefonu. Znaczną część transakcji wymiany złotego uzgadniano także za pośrednictwem brokerów 
głosowych. Na rynku międzybankowym obserwowano dalszy wzrost znaczenia systemów 
automatycznie kojarzących zlecenia (przede wszystkim Reuters Spot Matching). 

W 2011  r. banki prowadzące działalność w Polsce kontynuowały rozwój własnych 
hurtowych platform transakcyjnych. Oferta ta, skierowana głównie do podmiotów niefinansowych, 
przyciągała duże i średnie przedsiębiorstwa. Wpłynęły na to niższe koszty i krótszy czas realizacji 
transakcji oraz wbudowane systemy monitorowania sytuacji na rynku (dostęp do depeszy agencji 
informacyjnych lub analiz ekonomicznych banku organizującego platformę transakcyjną).  
Na krajowym rynku uruchamiano także kolejne elektroniczne platformy walutowe przeznaczone  
dla klientów detalicznych. Można było dokonywać na nich przede wszystkim transakcji  
z rozliczeniem różnicowym. Takie platformy, najczęściej oferowane przez biura maklerskie 
poszczególnych banków, były przeznaczone głównie dla inwestorów, którzy chcieli spekulować  
na rynku walutowym z wykorzystaniem dźwigni finansowej. 

Na londyńskim rynku złotego w transakcjach z podmiotami niebankowymi (m.in. funduszami 
hedgingowymi) oraz z mniejszymi bankami wykorzystywano głównie elektroniczne platformy 
transakcyjne oferowane przez pojedyncze banki lub konsorcja banków. Platformy te cieszyły się 
popularnością wśród uczestników rynku hurtowego ze względu na dużą płynność obrotu, szybkość 
realizacji zleceń i niskie koszty transakcyjne. Ponadto elektroniczne platformy transakcyjne oraz 
przeznaczone dla banków systemy brokerskie (automatycznie kojarzące zlecenia) umożliwiły 
zautomatyzowane zawieranie transakcji (algorithmic trading). W przypadku takich transakcji 
zlecenia zakupu lub sprzedaży waluty  bazowej były inicjowane na podstawie algorytmów 
oprogramowanych w komputerach podłączonych do systemu transakcyjnego. Szacuje się,  
że transakcje realizowane przy zastosowaniu algorithmic trading mogły stanowić około połowy 
wartości transakcji zawieranych w elektronicznych systemach brokerskich, a ich udział w obrotach 
na rynku złotego wynosił co najmniej kilkanaście procent.

Standardowa wartość transakcji zawieranej na rynku złotego między podmiotami 
finansowymi wynosiła 3 mln euro lub USD, odpowiednio dla relacji EUR/PLN i USD/PLN.  
W systemie Reuters Spot Matching często dokonywano także operacji o wartości nominalnej  
1 lub 2 mln euro lub USD.
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5.4. Rynek instrumentów pochodnych

Finansowe instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu zarówno na rynku giełdowym, 
jak i pozagiełdowym (over-the-counter, OTC). Zaletą rynku giełdowego jest centralizacja obrotu  
i funkcjonowanie izby rozliczeniowej, co zwiększa jego przejrzystość i ogranicza ryzyko kredytowe 
kontrahenta. Rynek pozagiełdowy pozwala natomiast na lepsze dopasowanie warunków transakcji 
do potrzeb inwestorów. Instrumenty pochodne są również, w ograniczonym zakresie, przedmiotem 
obrotu na zorganizowanych wielostronnych platformach obrotu (multilateral trading facilities, 
MTF), poza rynkiem regulowanym. W najbliższych latach różnice pomiędzy poszczególnymi 
typami rynków prawdopodobnie będą się zacierały. Nastąpi to w wyniku realizacji postanowień 
przywódców państw grupy G-20, zmierzających do przeniesienia obrotu wystandaryzowanymi 
instrumentami pochodnymi OTC na giełdy lub elektroniczne platformy obrotu, i wprowadzenia 
obowiązku rozliczania transakcji tymi instrumentami w izbach rozliczeniowych o statusie CCP.

Światowe statystyki średnich dziennych obrotów netto świadczą o znacznie większej płynności 
rynku giełdowego, na co wpływa standaryzacja obrotu i łatwość zawierania przeciwstawnych 
transakcji na rynkach regulowanych. Z kolei wartość otwartych pozycji brutto banków – 
łączna wartość nominalna sprzedanych i kupionych instrumentów pochodnych – wskazuje, że  
w światowym systemie finansowym większą rolę odgrywa rynek pozagiełdowy.

5.4.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku instrumentów pochodnych

Pod względem wartości obrotów i różnorodności oferowanych instrumentów pochodnych  
w Polsce znacznie lepiej rozwinięty jest rynek pozagiełdowy. Średnie dzienne obroty netto  
na rynku OTC w 2011 r. były znacznie wyższe niż obroty instrumentami pochodnymi notowanymi 
na GPW (tabela 5.4.1). Funkcję animatorów rynku OTC pełniły bowiem banki krajowe – instytucje  
o największych aktywach w polskim systemie finansowym – oraz banki zagraniczne, których 
aktywność na GPW jest znacznie mniejsza. Ponadto do zarządzania ryzykiem finansowym 
przedsiębiorstwa o wiele częściej wykorzystywały instrumenty oferowane przez banki niż przez 
giełdy. Wpływały na to m.in.: długotrwałe kontakty banków z przedsiębiorstwami, bogatsza oferta 
banków i duża elastyczność ich produktów, a także większa płynność rynku pozagiełdowego, której 
skutkiem był relatywnie niższy koszt stosowanego zabezpieczenia.

Zapoczątkowana w 2010  r. tendencja wzrostowa obrotów na rynku pozagiełdowych 
instrumentów pochodnych utrzymała się w 2011  r. Średnie dzienne obroty netto były o 40% 
wyższe niż w 2010  r. Przyczyniły się do tego przede wszystkim oczekiwania uczestników rynku  
na zmiany stóp procentowych NBP oraz duża niepewność odnośnie do kierunku i skali tych zmian, 
a także – szczególnie w II połowie roku – deprecjacja i wzrost zmienności kursu złotego, związane 
z trwającym kryzysem zadłużeniowym w strefie euro.

Na rynku OTC bardzo dużą rolę w zarządzaniu ryzykiem prawnym i kredytowym kontrahenta 
z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi odgrywa dokumentacja prawna. Składają się na nią 
umowy ramowe, na podstawie których zawierane są te transakcje, oraz umowy zabezpieczające 
(credit support annex) umożliwiające ograniczanie ekspozycji kredytowych na kontrahenta, jak 
również ustanawianie zabezpieczeń w formie papierów wartościowych i środków pieniężnych.  
W sierpniu 2011  r. Związek Banków Polskich przyjął Rekomendację dotyczącą wybranych  
transakcji zawieranych na polskim rynku międzybankowym66. Stanowiła ona aktualizację 
wzorcowych umów dla transakcji z rynku międzybankowego – Rekomendacji dotyczącej zawierania 
wybranych transakcji na polskim rynku międzybankowym z 2003  r.67 Do najważniejszych zmian  
w treści wzorcowej umowy ramowej oraz umowy dodatkowej, wprowadzonych we wspomnianej 
rekomendacji, należały:

66 Rekomendacja dotycząca wybranych transakcji zawieranych na polskim rynku międzybankowym, Związek Banków 
Polskich, 2 sierpnia 2011 r.

67 Rekomendacja dotycząca zawierania wybranych transakcji na polskim rynku międzybankowym, Związek Banków 
Polskich, wrzesień 2003 r.
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− zastąpienie szczegółowych opisów transakcji ogólnymi definicjami ich podstawowych rodzajów,

− wprowadzenie nowych sposobów zawierania transakcji (tj. w elektronicznych systemach 
transakcyjnych i na platformach elektronicznych),

− aktualizacja treści umowy w związku z wymogami wprowadzonymi przez dyrektywę MiFID68,

− wprowadzenie konstrukcji prawnej kwoty zamknięcia na wzór close-out amount z umowy 
ramowej isDa69,

− dodanie prawa potrącenia kwoty rozliczenia lub kwoty należności z innymi wierzytelnościami,

− rozszerzenie i aktualizacja listy przypadków uzasadniających rozwiązanie umowy oraz  
przypadków naruszenia umowy,

− wprowadzenie klauzuli kompensacyjnej regulującej zasady wyliczenia kwoty rozliczenia.

W relacjach z bankami zagranicznymi banki krajowe powszechnie stosowały umowy 
zabezpieczające, wzorowane na standardzie ISDA. Coraz częściej wykorzystywano je także  
w transakcjach między bankami krajowymi. W 2011  r. ZBP prowadził prace nad aktualizacją 
krajowego wzorca umowy zabezpieczającej.

Aktywność uczestników krajowego rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych była 
mniejsza niż przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego. Przyczyną tego były m.in. wciąż 
relatywnie niskie limity kredytowe, które banki wzajemnie nakładały na siebie, oraz utrzymująca się 
awersja do ryzyka.

Tabela 5.4.1. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych  
w latach 2008−2011 (w mln zł)

2008 2009 2010 2011

Pozagiełdowe instrumenty pochodne 14 817,0 5 912,2 7 638,3 10 822,3

    − procentowe instrumenty pochodne 11 373,4 3 954,0 5 824,1 9 008,0

    − walutowe instrumenty pochodne 3 443,6 1 958,2 1 814,2 1 814,3

Giełdowe instrumenty pochodne 1 255,2 1 059,8 1 413,2 1 442,2

    − walutowe instrumenty pochodne 14,4 23,4 15,3 26,5

    − instrumenty związane z rynkiem akcji 1 240,8 1 036,4 1 397,9 1 415,7

     w tym futures na WIG20 1 198,7 995,1 1 319,6 1 381,6

Uwagi: obroty na rynku pozagiełdowym wyliczono według wartości nominalnej, a na rynku giełdowym – według kwot rozliczenia transakcji. 
Rynek giełdowy obejmuje jedynie instrumenty notowane na GPW. W przypadku tego rynku uwzględniono transakcje sesyjne i pakietowe. 
Kategoria walutowych instrumentów pochodnych nie obejmuje transakcji fx swap. W przypadku rynku OTC wyeliminowano wpływ zmian 
w populacji banków przekazujących NBP dane w poszczególnych latach.

Źródło: opracowano na podstawie danych pozyskanych od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym oraz danych 
gpW.

Rynek instrumentów pochodnych stopy procentowej był w latach 2008-2011 największym 
segmentem krajowego rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W 2011  r. jego 
płynność wzrosła o ponad 50% w porównaniu z poprzednim rokiem. Nastąpiło to głównie  
z powodu większej aktywności spekulacyjnej banków zagranicznych oraz wykorzystywania przez 
banki krajowe transakcji IRS zarówno w celu ograniczania ryzyka wynikającego z portfeli obligacji 
skarbowych, jak i dokonywania operacji arbitrażowych. Nastąpił również istotny wzrost wartości 
transakcji instrumentami pochodnymi stopy procentowej zawieranych z krajowymi podmiotami 
niebankowymi. Nieznacznie zmniejszyła się natomiast płynność rynku walutowych instrumentów 
pochodnych w Polsce, przede wszystkim za sprawą dalszego spadku obrotów na rynku opcji 
walutowych, wynikającego z mniejszego zainteresowania przedsiębiorstw niefinansowych tymi 

68 Markets in Financial Instruments Directive, Dyrektywa nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, Dz. Urz. UE L145 z 2004 r., s. 1.

69 2002 ISDA Master Agreement, International Swaps and Derivatives Association, 9 stycznia 2003 r.
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instrumentami. W opinii uczestników rynku działania mające na celu rozwiązanie problemów  
z nadmiernym zadłużeniem niektórych krajów strefy euro były niewystarczające. Spowodowało  
to znaczny wzrost awersji do ryzyka na początku sierpnia 2011 r., co przyczyniło się do deprecjacji 
oraz wzrostu zmienności kursów walut krajów związanych gospodarczo ze strefą euro, w tym 
złotego. W rezultacie w II połowie 2011 r. istotnie zwiększyła się aktywność na krajowym rynku 
walutowych instrumentów pochodnych.

Obrót pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi nominowanymi w złotych odbywał 
się nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynku offshore, który obejmuje operacje między 
nierezydentami. Na podstawie danych NBP, Banku Rozrachunków Międzynarodowych i Banku 
Anglii można oszacować, że wartość walutowych transakcji pochodnych na kurs złotego, 
zawieranych między podmiotami zagranicznymi, kilkakrotnie przewyższała wartość obrotów  
na rynku krajowym. Wiązało się to przede wszystkim z dużą aktywnością banków londyńskich oraz 
funduszy hedgingowych.

W 2011  r. wolumen obrotów instrumentami pochodnymi na GPW wzrósł do 16,4 mln 
szt., czyli o około 11,4% w porównaniu z 2010 r. Jednocześnie wartość transakcji zwiększyła się 
do 385,2 mld zł (o 7,7%). Spośród instrumentów pochodnych dostępnych na GPW największym 
zainteresowaniem inwestorów cieszyły się kontrakty futures na indeks WIG20. Obroty tymi 
instrumentami stanowiły ponad 90% całkowitych obrotów na rynku terminowym GPW. Głównymi 
uczestnikami rynku transakcji futures na indeks WIG20 byli nadal inwestorzy indywidualni. 
Podobnie jak w poprzednich latach również w 2011 r. na GPW nie dokonywano żadnych transakcji, 
których przedmiotem byłyby instrumenty pochodne stopy procentowej.

5.4.2. Pozagiełdowe instrumenty pochodne

Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce umożliwia instytucjom 
finansowym oraz przedsiębiorstwom zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian stóp procentowych 
oraz kursów walutowych. Pozwala również na podejmowanie określonego rodzaju ryzyka rynkowego 
w pożądanym zakresie. Oprócz tego instrumenty pochodne generujące płatności zbliżone 
do płatności wynikających z bazowych instrumentów finansowych umożliwiają dokonywanie 
transakcji arbitrażowych.

Ze względu na zdecentralizowany charakter rynku OTC jego organizatorami i głównymi 
uczestnikami są banki. Na koniec 2011  r. otwarte pozycje z tytułu transakcji instrumentami 
pochodnymi miało 47 banków i oddziałów instytucji kredytowych działających w Polsce, przy czym 
na pięć z nich przypadało prawie 70% wartości nominalnej otwartych pozycji, a na 10 – ponad 90% 
tej wartości. Banki krajowe utrzymywały największe pozabilansowe pozycje brutto w instrumentach 
pochodnych stopy procentowej, głównie IRS i FRA, przy czym wyraźnie dominowały instrumenty 
nominowane w złotych (tabela 5.4.2). W porównaniu z 2010 r. nastąpił silny wzrost zaangażowania 
banków krajowych na rynku tych derywatów. Ponieważ transakcje IRS są często zawierane  
na okresy kilkuletnie, relatywnie długo pozostają w sprawozdaniach finansowych banków70. 
Tłumaczy to, dlaczego wartość pozycji brutto z tytułu transakcji IRS na koniec 2011 r. była wyższa 
niż np. transakcji FRA, które zawierane są na większą skalę.

Wśród walutowych instrumentów pochodnych, podobnie jak w 2010 r., największe pozycje 
pozabilansowe wynikały z transakcji CIRS, których znaczna część ma charakter długoterminowy 
(ponad 40% transakcji CIRS zawartych w 2011 r. miało trzyletnie i dłuższe terminy zapadalności). 
Ponadto wspomniane pozycje obejmują część transakcji zawartych jeszcze w latach 2009−2010, 
kiedy bardzo wzrosło wykorzystanie tych instrumentów przez banki do niwelowania niedopasowania 
struktury walutowej ich aktywów i pasywów.

Wartość pozycji brutto banków z tytułu instrumentów pochodnych związanych  
z udziałowymi papierami wartościowymi była niewielka. Obrót tymi instrumentami w Polsce odbywał 
się głównie na rynku giełdowym, na którym funkcję animatorów pełniły podmioty prowadzące 

70 Sprawozdawczość pozycji pozabilansowych banków obejmuje wartość wszystkich transakcji, które jeszcze nie zostały 
zakończone – niezależnie od tego, kiedy zostały zawarte.
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działalność maklerską. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce pozostawał bardzo 
słabo rozwinięty, niemniej na rynku offshore przeprowadzano transakcje CDS, w których aktywami 
referencyjnymi były obligacje skarbowe Polski oraz obligacje niektórych polskich przedsiębiorstw 
emitowane na rynkach zagranicznych. Wartość otwartych pozycji brutto z tytułu transakcji CDS  
na polskie obligacje skarbowe, raportowanych do repozytorium danych DTCC Derivatives  
Repository Ltd., należącego do grupy kapitałowej Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), 
wyniosła na koniec 2011 r. prawie 40,5 mld USD, a liczba kontraktów – ponad 3,7 tys.

Tabela 5.4.2. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych na koniec 2010 i 2011 r. (wartość nominalna instrumentów, w mld zł)

2010 2011

złoty1 inne waluty złoty1 inne waluty

 Instrumenty stopy procentowej 1 019,6 160,5 1 404,5 173,5

 − transakcje FRA 390,2 7,8 566,2 6,2

 − transakcje IRS 557,3 136,3 776,8 156,0

 − transakcje OIS 66,0 11,3 56,9 6,8

 − opcje 3,0 4,8 2,9 4,5

 − transakcje forward na obligacje 2,4 0,2 1,1 0,0

 − inne 0,7 0,1 0,6 0,0

 Instrumenty walutowe 183,2 29,2 185,3 21,8

 − transakcje forward 58,2 5,6 52,4 4,2

 − transakcje CIRS 92,3 23,0 91,4 17,0

 − opcje 32,7 0,4 41,5 0,6

 Instrumenty związane z rynkiem akcji2 5,7 5,6

 Instrumenty kredytowe 0,0 0,0

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.

Na dalszy rozwój krajowego rynku instrumentów pochodnych istotny wpływ będzie miało 
wejście w życie projektowanego rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji 
(tzw. European Market Infrastructure Regulation, EMIR)71. Zakres oraz siła oddziaływania 
wspomnianej regulacji na krajowy rynek instrumentów pochodnych będą w dużej mierze zależały 
od ostatecznego kształtu zapisów rozporządzenia oraz regulacyjnych i wykonawczych standardów 
technicznych, których projekty ma przygotować ESMA we współpracy m.in. z ESBC, ESRB i EBA. 
Duże znaczenie będzie także miała praktyka ich stosowania. Szczególnie istotne mogą być w tym 
kontekście postanowienia dotyczące klas instrumentów pochodnych podlegających obowiązkowi 
rozliczania w CCP, grup podmiotów i rodzajów transakcji zwolnionych z tego obowiązku oraz 
wysokości progu, poniżej którego podmioty niefinansowe nie będą musiały przenosić rozliczeń 
transakcji derywatami do CCP. W odniesieniu do transakcji instrumentami pochodnymi OTC, które 
nie będą podlegały obowiązkowi rozliczania w CCP, projekt EMIR określa zasady zarządzania 
ryzykiem kredytowym kontrahenta i operacyjnym. Przewiduje się m.in. wprowadzenie wymogów 
dotyczących potwierdzania warunków zawieranych transakcji w określonym terminie, wyceny 
i monitorowania pozycji w instrumentach pochodnych OTC oraz ustanawiania i wymiany 
zabezpieczeń dla bilateralnych ekspozycji kredytowych z tytułu transakcji tymi instrumentami. 
Rozporządzenie EMIR ma wejść w życie w 2012 r., przy czym będzie w pełni obowiązywało dopiero 
po wydaniu i wejściu w życie wszystkich regulacyjnych standardów technicznych.

71 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, KOM(2010) 484 
wersja ostateczna, Bruksela 15 września 2010, Komisja Europejska. Szerzej na ten temat w podrozdziale 2.2.4.
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W związku z trwającymi pracami nad wspomnianą regulacją 1 lipca 2011 r. w ramach grupy 
kapitałowej KDPW rozpoczęła działalność izba rozliczeniowa KDPW_CCP, do której przeniesiono 
obsługę rozliczeń transakcji rynku kasowego oraz instrumentów pochodnych, zawieranych  
na rynku regulowanym i w ASO. Docelowo KDPW_CCP ma się przekształcić w izbę rozliczeniową 
o statusie CCP i obsługiwać również transakcje instrumentami pochodnymi zawierane na rynku 
OTC, gwarantując ich rozliczenie własnymi kapitałami, które mają być sukcesywnie zwiększane72. 
W początkowej fazie funkcjonowania izby przewiduje się rozliczanie m.in. transakcji FRA, IRS 
i OIS. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym uczestnikom rynku KDPW_CCP rozpocznie 
działalność we wspomnianym zakresie w II połowie 2012 r.73

W dalszej części podrozdziału bardziej szczegółowej analizie poddano czynniki rozwoju 
oraz strukturę krajowego rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w 2011 r., w podziale  
na instrumenty stopy procentowej oraz walutowe.

5.4.2.1. Instrumenty pochodne stopy procentowej

Wielkość rynku

Ze względu na liczbę oraz wartość dokonywanych operacji, jak również wielkość pozycji 
banków krajowych duże znaczenie na krajowym rynku finansowym miały transakcje FRA, IRS 
i OIS (wykres 5.4.1). Zaangażowanie banków krajowych na rynku pozostałych instrumentów 
pochodnych stopy procentowej, takich jak opcje na stopę procentową czy transakcje forward  
na obligacje, było w 2011 r. znikome, podobnie jak w poprzednich latach.

Wykres 5.4.1. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych na stopę procentową na koniec poszczególnych kwartałów 2010 i 2011  r. 
(wartość nominalna instrumentów)
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Źródło: NBP.

Rynek transakcji FRA nominowanych w złotych pozostawał najlepiej rozwiniętym segmentem 
rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce. Średnie dzienne obroty netto tymi 
instrumentami w 2011 r. wyniosły 5,6 mld zł i były o 57% wyższe niż w 2010 r. (wykres 5.4.2). 
Wzrostowi aktywności uczestników rynku transakcji FRA sprzyjały przede wszystkim niejednorodne 
i zmienne oczekiwania na zmiany stóp procentowych NBP. W I połowie 2011 r. kwotowania tych 
transakcji uwzględniały spodziewane istotne podwyżki tych stóp, o 75-100 punktów bazowych 
w ciągu roku (wykres 5.4.3). W tym okresie RPP czterokrotnie zdecydowała o podniesieniu stóp 
procentowych NBP: 20 stycznia, 6 kwietnia, 12 maja oraz 9 czerwca, każdorazowo o 25 pkt 
bazowych. Wspomniane oczekiwania uległy odwróceniu na początku II kwartału 2011 r., przede 
wszystkim w związku z publikowanymi wówczas pesymistycznymi danymi makroekonomicznymi, 

72 KDPW_CCP – cele zadania, korzyści dla rynku, 1 lipca 2011 r., komunikat dostępny na stronie internetowej KDPW_CCP, 
http://www.kdpwccp.pl/pl/press/Komunikaty/1.Izba%20rozliczeniowa%20KDPW_CCP.pdf.

73 KDPW_CCP … to dopiero początek, 1 lipca 2011  r., komunikat dostępny na stronie internetowej KDPW_CCP,  
http://www.kdpwccp.pl/pl/press/Komunikaty/9.Rozwój%20KDPW_CCP.pdf.
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wskazującymi na znaczne pogorszenie się perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie. Rosnące 
obawy powrotu recesji w gospodarce światowej, obniżenie 5 sierpnia 2011  r. ratingu Stanów 
Zjednoczonych do AA+ oraz związane z tym zaburzenia na światowych rynkach finansowych 
sprawiły, że od początku sierpnia do końca 2011 r. uczestnicy rynku uwzględniali w kwotowaniach 
transakcji FRA obniżkę stóp procentowych o co najmniej 25-50 pkt bazowych w horyzoncie roku. 
Oczekiwania poszczególnych uczestników rynku transakcji FRA były jednak wyraźnie zróżnicowane. 
Niepewność co do sytuacji ekonomicznej w strefie euro oraz jej wpływu na perspektywy rozwoju 
gospodarczego w Polsce i ewentualne zmiany stóp procentowych przez RPP sprzyjała wzrostowi 
obrotów tymi instrumentami. Skala transakcji o charakterze spekulacyjnym pozostawała jednak 
mniejsza niż przed wybuchem światowego kryzysu finansowego ze względu na wciąż relatywnie 
niskie limity kredytowe, które banki wzajemnie na siebie nakładają.

Wykres 5.4.2. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji FRA nominowanych  
w złotych w latach 2008−2011
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Uwaga: wyeliminowano wpływ zmian populacji banków przekazujących NBP dane w poszczególnych latach; w odniesieniu do transakcji 
między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Wykres 5.4.3. Bieżące i oczekiwane stopy procentowe na krajowym rynku pieniężnym  
w latach 2010−2011
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Źródło: Thomson Reuters.

Dynamiczny wzrost średnich dziennych obrotów netto zaobserwowano na rynku transakcji 
IRS – w 2011 r. były one o ponad 60% wyższe niż w poprzednim roku i wyniosły około 2,2 mld zł 
(wykres 5.4.4). Inwestorzy wykorzystywali transakcje IRS przede wszystkim do spekulacji na zmiany 
stóp procentowych NBP (bez konieczności podejmowania ryzyka kredytowego kraju). Zabezpieczali 
się także przed związanymi z tym potencjalnymi stratami z powodu niekorzystnych zmian cen 
obligacji skarbowych emitowanych na rynku krajowym, które znajdowały się w ich portfelach. 
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Ponadto realizowali strategie arbitrażowe, wykorzystujące różnice między strumieniami płatności  
z tytułu transakcji IRS oraz odpowiadających im obligacji skarbowych.

Wykres 5.4.4. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji IRS nominowanych  
w złotych w latach 2008−2011
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Uwaga: wyeliminowano wpływ zmian populacji banków przekazujących NBP dane w poszczególnych latach; w odniesieniu do transakcji 
między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

W porównaniu z 2010  r. średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku transakcji OIS 
wzrosły o prawie 25%, do około 1,2 mld zł, przy czym przeciętnie na tym rynku zawierano tylko 
kilka transakcji dziennie (wykres 5.4.5). Wartość pozycji pozabilansowych brutto banków z tytułu 
tych transakcji na koniec 2011  r. była niższa niż na koniec poprzedniego roku (tabela 5.4.2). 
Przeważnie są one bowiem zawierane na okresy do miesiąca włącznie, a w ostatnich dwóch 
miesiącach roku wyraźnie spadła liczba i wartość zawieranych transakcji OIS.

Relatywnie małą aktywność na rynku transakcji OIS w 2011  r. można tłumaczyć m.in. 
średnio niższą niż w poszczególnych kwartałach poprzedniego roku zmiennością stawki POLONIA 
oraz utrzymującą się niewielką płynnością niezabezpieczonych depozytów międzybankowych  
o terminach zapadalności dłuższych niż dwa tygodnie. Ponadto w tym segmencie rynku przeważają 
transakcje pomiędzy bankami krajowymi, które w 2011  r. ciągle utrzymywały niskie limity 
wzajemnych ekspozycji kredytowych.

Wykres 5.4.5. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji OIS nominowanych  
w złotych w latach 2008−2011
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Uwaga: wyeliminowano wpływ zmian populacji banków przekazujących NBP dane w poszczególnych latach; w odniesieniu do transakcji 
między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.
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Uczestnicy rynku

W strukturze podmiotowej obrotów na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych 
stopy procentowej wyraźnie dominowały transakcje zawierane z bankami zagranicznymi (przede 
wszystkim bankami londyńskimi) oraz z innymi bankami krajowymi. Stanowiły one prawie 98% 
obrotów (tabela 5.4.3). Duża aktywność banków wiązała się z wykorzystywaniem przez nie 
instrumentów pochodnych do spekulacji na zmiany stóp procentowych oraz zabezpieczania się 
przed ryzykiem zmian cen posiadanych papierów skarbowych. Poszczególne segmenty rynku 
instrumentów pochodnych stopy procentowej OTC odznaczały się wysoką koncentracją. Udział 
pięciu najbardziej aktywnych banków w obrotach na rynku transakcji FRA w 2011 r. wyniósł prawie 
80%, na rynku transakcji IRS – ponad 75%, a na rynku transakcji OIS – prawie 79%. We wszystkich 
wspomnianych segmentach tego rynku w grupie najbardziej aktywnych podmiotów znajdowały 
się te same cztery banki.

Charakterystyczną cechą polskiego rynku instrumentów pochodnych OTC stopy procentowej 
był relatywnie wysoki udział nierezydentów w strukturze podmiotowej obrotów – w segmencie 
transakcji IRS ponad 68% (wykres 5.4.4), a w segmencie FRA ponad 63% (wykres 5.4.2).  
W 2011  r. nastąpił silny wzrost obrotów z bankami zagranicznymi w tych segmentach rynku, 
na co mogło wpłynąć m.in. coraz powszechniejsze stosowanie przez banki krajowe umów 
zabezpieczających. Niektóre banki przeprowadzały także transakcje z nierezydentami niebędącymi 
bankami, w szczególności w IV kwartale 2011  r. Duże znaczenie podmiotów zagranicznych  
w strukturze uczestników rynku derywatów stopy procentowej potwierdzają także dane o pozycjach 
pozabilansowych banków krajowych z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi (wykres 5.4.6).

Tabela 5.4.3. Średnia dzienna wartość transakcji banków krajowych na rynku instrumentów 
pochodnych OTC stopy procentowej w Polsce według kontrahentów w latach 2008–2011  
(w mln zł)

2008 2009 2010 2011

Transakcje FRA 7 625,9 2 399,4 3 504,9 5 572,6

− z bankami krajowymi 2 880,6 727,9 1 071,8 1 976,0

− z podmiotami niebankowymi 3,6 6,0 17,7 58,4

− z nierezydentami 4 741,7 1 665,5 2 415,4 3 538,2

Transakcje IRS 1 827,0 682,5 1 353,0 2 218,8

− z bankami krajowymi 575,3 197,3 285,5 582,7

− z podmiotami niebankowymi 56,7 32,7 51,8 119,3

− z nierezydentami 1 195,0 452,5 1 015,7 1 516,8

Transakcje OIS 1 912,5 868,2 963,7 1 215,0

− z bankami krajowymi 1 126,2 579,2 717,9 914,9

− z podmiotami niebankowymi 3,9 0,0 3,9 7,3

− z nierezydentami 782,4 289,0 241,9 292,8

Opcje stopy procentowej 8,1 3,9 2,5 1,5

− z bankami krajowymi 0,1 0,0 0,0 0,2

− z podmiotami niebankowymi 3,9 2,0 1,5 0,8

− z nierezydentami 4,1 1,9 1,0 0,5

Uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w populacji banków przekazujących NBP dane w poszczególnych latach; w odniesieniu  
do transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

W przypadku transakcji OIS aktywność banków zagranicznych była niższa niż w innych 
segmentach rynku – udział operacji z nierezydentami na rynku międzybankowym wynosił około 
21% (wykres 5.4.5). Rynek ten ma charakter lokalny, ponieważ stawka referencyjna POLONIA 
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odzwierciedla bieżące warunki płynnościowe w krajowym sektorze bankowym, a ich właściwa 
ocena przez banki zagraniczne może być utrudniona.

Pomimo istotnego wzrostu aktywności w 2011 r. udział krajowych niebankowych instytucji 
finansowych w obrotach na rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej w Polsce 
pozostawał niewielki (wykres 5.4.6). Niektóre krajowe zakłady ubezpieczeń, zarządzając ryzykiem 
stopy procentowej, sporadycznie zawierały transakcje IRS i FRA. Działające na krajowym rynku 
fundusze inwestycyjne nie wykazywały dużego zainteresowania instrumentami pochodnymi OTC.  
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. Na koniec 2011  r. papiery te stanowiły prawie 
53% wartości ich portfela inwestycyjnego. Podmioty niefinansowe rzadko dokonywały transakcji 
instrumentami pochodnymi stopy procentowej.

Wykres 5.4.6. Pozycje brutto banków krajowych na rynku instrumentów pochodnych OTC 
na stopę procentową na koniec 2010 i 2011  r. według kontrahentów (wartość nominalna 
instrumentów)
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Źródło: NBP.

Struktura rynku

Stawkami referencyjnymi na rynku transakcji FRA nominowanych w złotych były: 1M WIBOR, 
3M WIBOR i 6M WIBOR. Standardowe kwoty operacji na rynku międzybankowym wynosiły  
500 mln zł dla transakcji rozliczanych według 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 2010  r. w strukturze terminowej transakcji FRA istotnie zwiększył się udział 
transakcji o pierwotnym terminie zapadalności od 1 do 3 miesięcy (wykres 5.4.7). Jednocześnie 
spadał udział transakcji o najdłuższych terminach zapadalności (powyżej 6 miesięcy), co było 
widoczne szczególnie w IV kwartale 2011 r. Mniejsza aktywność w tym segmencie rynku mogła 
się wiązać z dużą zmiennością oczekiwań odnośnie do zmian stóp procentowych NBP w ciągu 
roku. Najbardziej płynne były następujące segmenty rynku: 9x12, 3x6 oraz 6x9, jednak dużym 
zainteresowaniem cieszyły się także transakcje o niestandardowych terminach zapadalności, 
przeważnie do roku.

Na krajowym rynku swapów stopy procentowej nominowanych w złotych w transakcjach 
o pierwotnym terminie rozliczenia do roku włącznie stawką referencyjną był 3M WIBOR,  
a w transakcjach o dłuższych terminach zapadalności – 6M WIBOR. Standardowe kwoty nominalne 
rocznych swapów wynosiły 100 mln zł. Dla dwuletnich IRS standardową kwotą nominalną 
było 50 mln zł, a w transakcjach o dłuższych pierwotnych terminach zapadalności – 25 mln zł.  
W porównaniu z 2010 r. istotnie wzrósł udział transakcji o terminach zapadalności od roku do dwóch 
lat (wykres 5.4.8). Wśród uczestników rynku zmniejszyło się natomiast zainteresowanie transakcjami 
o najkrótszych terminach zapadalności (do roku). Mogło to wiązać się m.in. z wydłużeniem  
się średniego terminu zapadalności portfela skarbowych papierów dłużnych znajdujących się  
w posiadaniu banków krajowych.
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Wykres 5.4.7. Struktura terminowa transakcji FRA nominowanych w złotych w latach 
2010−2011
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Uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały są prawostronnie domknięte.

Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Wykres 5.4.8. Struktura terminowa transakcji IRS nominowanych w złotych w latach 
2010−2011
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Uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały są prawostronnie domknięte.

Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym

Wykres 5.4.9. Struktura terminowa transakcji OIS nominowanych w złotych w latach 
2010−2011
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Uwaga: struktura według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały są prawostronnie domknięte.

Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.
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Dla transakcji OIS stawką referencyjną była POLONIA – w 2011  r. banki nie dokonywały 
transakcji rozliczanych według stawki O/N WIBOR. Standardowe kwoty nominalne operacji  
z terminem realizacji do jednego tygodnia wynosiły 500 mln zł, a dla operacji z dłuższym 
terminem – 100 mln zł. W porównaniu z 2010 r. zmniejszył się udział transakcji przeprowadzanych  
na okres od 1M do 6M, zwłaszcza w IV kwartale 2011 r. (wykres 5.4.9). Towarzyszył temu wzrost 
znaczenia transakcji o najkrótszych terminach zapadalności. Ponadto niektóre banki uzgadniały 
warunki swapów na stawkę depozytów jednodniowych nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem 
(transakcje forward-forward), dopasowując ich terminy zapadalności do terminów transakcji FRA 
(np. 1x2, 2x3, 3x6) i ograniczając w ten sposób ryzyko związane z pozycjami z tytułu tych transakcji.

na rynku krajowym warunki transakcji instrumentami pochodnymi stopy procentowej 
były uzgadniane w elektronicznych systemach konwersacyjnych lub za pośrednictwem brokerów 
głosowych.

5.4.2.2. Walutowe instrumenty pochodne

Wielkość rynku

Światowy rynek walutowych instrumentów pochodnych OTC nominowanych w złotych był 
najlepiej rozwiniętym rynkiem instrumentów pochodnych na waluty krajów Europy Środkowo-
Wschodniej. Podobnie jak w przypadku korony czeskiej czy forinta transakcje forward, CIRS i opcje 
walutowe na kurs złotego były zawierane przede wszystkim między nierezydentami, tj. na rynku 
offshore.

Obroty na krajowych rynkach transakcji forward i opcji walutowych były w 2011 r. wyraźnie 
wyższe w Polsce niż w Czechach i na Węgrzech (tabela 5.4.4). Na płynność rynku walutowych 
instrumentów pochodnych w Polsce silnie oddziaływały operacje z podmiotami niefinansowymi. 
W II połowie roku silnie wzrosło ich zainteresowanie instrumentami zabezpieczającymi, przede 
wszystkim w związku z silną deprecjacją oraz zwiększeniem się zmienności kursu złotego. Mimo 
to średnie dzienne obroty netto na rynku derywatów walutowych były w 2011 r. o 1,2% niższe 
niż w 2010 r.

Tabela 5.4.4. Średnie dzienne obroty netto na pozagiełdowych rynkach walutowych 
instrumentów pochodnych w Polsce, Czechach i na Węgrzech w 2010 i 2011 r. dla transakcji 
waluta krajowa/waluta obca (w mln USD)

Transakcje forward Opcje walutowe

2010 2011 2010 2011

Polska, w tym: 439,1 465,5 115,01 107,91

   EUR/PLN 296,7 302,0 75,7 47,5

   USD/PLN 112,7 140,9 39,3 60,4

Czechy, w tym: b.d. b.d. 66,3 63,7

   EUR/CZK b.d. b.d. 47,4 44,4

   USD/CZK b.d. b.d. 6,3 2,0

Węgry, w tym: 274,9 294,2 72,2 84,6

   EUR/HUF 196,1 185,4 67,4 73,9

   USD/HUF 59,0 77,4 4,5 8,8

1 Dane obejmują wyłącznie transakcje dla par EUR/PLN oraz USD/PLN.

Źródło: opracowano na podstawie danych NBP, Narodowego Banku Czech oraz Narodowego Banku Węgier.

Największym segmentem globalnego rynku walutowych instrumentów pochodnych  
na kurs złotego był rynek transakcji forward. Na podstawie danych NBP, Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych i Banku Anglii można oszacować, że średnie dzienne obroty na rynku tych 
transakcji w 2011 r. wyniosły około 3,1 mld USD, z czego ponad 85% stanowiły operacje między 
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nierezydentami – przeprowadzane przede wszystkim na rynku londyńskim74. Również na krajowym 
rynku walutowych instrumentów pochodnych OTC dominowały transakcje forward. Polskie 
przedsiębiorstwa wykazywały duże, stałe zainteresowanie tymi instrumentami. Średnia dzienna 
wartość transakcji zawieranych przez banki krajowe w 2011 r. wyniosła około 1,4 mld zł, tj. o 3% 
więcej niż w 2010 r. (wykres 5.4.10).

Wykres 5.4.10. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji forward na kurs złotego 
w latach 2008−2011
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Uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w populacji banków przekazujących NBP dane w poszczególnych latach; w odniesieniu do transakcji 
między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Wykres 5.4.11. Średnie miesięczne obroty netto na krajowym rynku złotowych opcji 
walutowych według wartości nominalnej w latach 2008−2011
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Uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w populacji banków przekazujących NBP dane w poszczególnych latach; w odniesieniu do transakcji 
między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości. W podanych wartościach uwzględniono kwoty 
nominalne każdej opcji wchodzącej w skład strategii.

Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Średnie dzienne obroty netto na światowym rynku opcji walutowych na kurs złotego  
w 2011 r. wyniosły około 2,1 mld USD. Podobnie jak w poprzednich latach około 95% wszystkich 
transakcji zawarto na rynku offshore. Na rynku londyńskim, który stanowił centrum obrotu opcjami 
na kurs złotego, dominowały transakcje międzybankowe. Na krajowym rynku opcji walutowych 

74 Rynek ten obejmuje transakcje, w których przynajmniej jedną ze stron jest bank zlokalizowany w Wielkiej Brytanii, 
raportujący do Banku Anglii. Nie obejmuje jednak operacji z bankami z Polski.
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trzeci rok z rzędu zarejestrowano spadek aktywności. Średnie dzienne obroty netto na tym rynku 
zmniejszyły się w 2011 r. o 7% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosły około 320 mln zł 
(wykres 5.4.11). Po negatywnych doświadczeniach z opcjami walutowymi w latach 2008−2009 
przedsiębiorstwa nadal niezbyt chętnie wykorzystywały te instrumenty, co miało wpływ na 
niewielką skalę aktywności także na rynku międzybankowym. W 2011  r. kilka banków aktywnie 
zarządzało portfelem opcji walutowych. Pozostałe podmioty oferujące te produkty zabezpieczały 
się przed związanym z tym ryzykiem, zawierając transakcje przeciwstawne (hedge back-to-back), 
najczęściej z podmiotami dominującymi lub innymi bankami zagranicznymi. Dopiero w II połowie 
2011  r. wyraźnie wzrosło zainteresowanie przedsiębiorstw opcjami, co wiązało się ze znacznym 
zwiększeniem się zmienności kursu EUR/PLN.

Wartość średnich dziennych obrotów netto na globalnym rynku transakcji CIRS na kurs 
złotego w 2011 r. zmieniała się istotnie w poszczególnych kwartałach i kształtowała się w przedziale 
150−350 mln USD. Znacznie zwiększyło się znaczenie transakcji między nierezydentami, zawieranych 
przede wszystkim na rynku londyńskim. Ich udział we wszystkich operacjach na tym rynku wzrósł  
z około 65% w 2010 r. do około 90% w 2011 r. Mogło się to wiązać m.in. z tym, że część podmiotów 
zagranicznych inwestujących w skarbowe papiery dłużne Polski wykorzystywała transakcje CIRS do 
zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym. Relatywnie duże znaczenie na rynku offshore miała 
również aktywność o charakterze spekulacyjnym. Z kolei na rynku krajowym operacje CIRS tylko 
sporadycznie wykorzystywano do spekulacji na zmiany stóp procentowych lub kursu walutowego. 
Powodem tego było przede wszystkim znaczne ryzyko kredytowe kontrahenta, które generują,  
i obciążanie przez nie limitów kredytowych nakładanych na siebie przez banki. Banki krajowe nadal 
wykorzystywały te operacje głównie w celu ograniczania ryzyka rynkowego, wynikającego z portfeli 
kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych (tj. we frankach szwajcarskich  
i w euro). Rynek transakcji CIRS pozostawał najmniejszym segmentem krajowego rynku walutowych 
instrumentów pochodnych na kurs złotego. Średnie dzienne obroty w 2011  r. wyniosły na nim 
około 110 mln zł – o 27% mniej niż w poprzednim roku (wykres 5.4.12).

Wykres 5.4.12. Średnie miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji CIRS waluta 
obca/złoty w latach 2008−2011
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Uwaga: wyeliminowano wpływ zmian w populacji banków przekazujących NBP dane w poszczególnych latach; w odniesieniu do transakcji 
między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.

Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

W II połowie 2011 r. zaobserwowano wyraźny wzrost spreadów w kwotowaniach transakcji 
ciRs basis, oznaczający zwiększenie kosztów pozyskiwania walut obcych w zamian za złotego 
(wykres 5.4.13). Przyczyniły się do tego m.in. zaburzenia na światowych rynkach finansowych, 
związane z problemami finansów publicznych w niektórych krajach strefy euro, które spowodowały 
globalny wzrost awersji do ryzyka i w efekcie deprecjację oraz silny wzrost zmienności 
kursu złotego. W takich warunkach banki zagraniczne niechętnie przeprowadzały transakcje,  
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z którymi wiązały się duże ekspozycje na ryzyko kredytowe kontrahenta. Pomimo relatywnie 
wysokiego kosztu takiego zabezpieczenia banki krajowe stosowały transakcje CIRS, gdyż chciały 
ograniczać ryzyko płynności, polegające na braku możliwości odnowienia krótkoterminowych 
operacji zabezpieczających fx swap lub konieczności odnowienia ich na bardzo niekorzystnych 
warunkach. Transakcje CIRS służące do zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym były zazwyczaj 
niewystandaryzowane, dokładnie dopasowane do potrzeb stron transakcji (tailor-made). Ponadto 
banki krajowe powszechnie wykorzystywały transakcje CIRS, których warunki były uzgadniane 
nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem (tzw. forward-starting swaps).

Wykres 5.4.13. Marże na rynku transakcji CIRS basis i kurs EUR/PLN w latach 2010−2011
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Uwaga: marżę zdefiniowano jako premię płaconą ponad stawkę EURIBOR w zamian za stawkę WIBOR.

Źródło: Thomson Reuters.

Uczestnicy rynku

W przeciwieństwie do rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej obroty  
na krajowym rynku walutowych instrumentów pochodnych OTC odbywały się przede wszystkim  
w segmencie klientowskim. Wyraźna przewaga operacji z podmiotami niefinansowymi była 
widoczna zwłaszcza na rynku transakcji forward na kurs złotego, na którym stanowiły one 
około 83% obrotów (wykres 5.4.10). Transakcje te były bowiem dla przedsiębiorstw prostym  
i relatywnie łatwo dostępnym narzędziem ograniczania ryzyka walutowego. Banki krajowe często 
domykały ekspozycje na ryzyko walutowe, wynikające z zawartych transakcji forward na rynku 
międzybankowym (przeważnie w operacjach z bankami zagranicznymi), wykorzystując odpowiednie 
złożenie transakcji na rynku kasowym z transakcją fx swap. Udział pięciu najbardziej aktywnych 
banków w obrotach na krajowym rynku transakcji forward w 2011 r. wyniósł około 67%. Na rynku 
londyńskim transakcji forward na kurs złotego dominującą grupą kontrahentów były inne banki. 
Udział operacji międzybankowych w obrotach stanowił prawie 50%, co wskazuje na relatywnie 
większe znaczenie motywu spekulacyjnego w operacjach realizowanych przez te podmioty. udział 
niebankowych instytucji finansowych w obrotach na tym rynku zmniejszył się w porównaniu  
z 2010 r. z 60% do 42%.

Na krajowym rynku opcji walutowych nieznacznie przeważały transakcje między bankami 
(wykres 5.4.11). Niewielkie zróżnicowanie skali obrotów na rynku klientowskim oraz na rynku 
międzybankowym wynikało ze wspomnianej strategii hedge back-to-back, stosowanej przez 
znaczną część banków krajowych. Udział nierezydentów w obrotach na rynku międzybankowym 
był bardzo wysoki (powyżej 90%), ponieważ kontrahentami we wspomnianych transakcjach 
przeciwstawnych były przede wszystkim banki zagraniczne – najczęściej podmioty dominujące. 
Udział pięciu najbardziej aktywnych banków na rynku opcji walutowych w 2011 r. wyniósł około 
68%, przy czym w przypadku tych banków średnio tylko nieco ponad jedną trzecią obrotów 
stanowiły operacje z klientami. Banki te bowiem aktywnie zarządzały portfelem opcji, wykorzystując 
w tym celu tzw. delta-hedging. Największy udział w obrotach na londyńskim rynku opcji 
walutowych na kurs złotego w 2011 r. (około 78%) miały banki. W porównaniu z 2010 r. wyraźnie 
zmniejszyła się aktywność niebankowych instytucji finansowych – z 29% do 19%.
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W odróżnieniu od pozostałych segmentów krajowego rynku walutowych instrumentów 
pochodnych OTC transakcje CIRS były zawierane niemal wyłącznie przez banki, przy czym operacje 
z nierezydentami stanowiły około 95% obrotów na rynku międzybankowym (wykres 5.4.12). Miało 
to związek ze wspominanym podstawowym zastosowaniem transakcji CIRS – wykorzystywaniem 
ich przez banki krajowe do zarządzania ryzykiem rynkowym, wynikającym z udzielonych kredytów 
mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych. Istotna rola nierezydentów na tym rynku 
wynikała z ograniczonych możliwości przeprowadzania takich operacji z bankami krajowymi 
(żaden z nich nie pełnił funkcji market makera). Ponadto były one skłonne raczej pozyskiwać niż 
przekazywać waluty obce w transakcjach CIRS, podczas gdy banki zagraniczne chętnie dokonywały 
takich operacji w celu pozyskania złotych na inwestycje na krajowym rynku kapitałowym. Transakcje 
pięciu najbardziej aktywnych banków stanowiły 88% obrotów na rynku krajowym w 2011  r.  
W strukturze uczestników na londyńskim rynku operacji CIRS na kurs złotego wzrósł udział 
transakcji zawieranych z podmiotami niefinansowymi – z około 8% w 2010  r. do około 15%  
w 2011 r. Dominującą grupą kontrahentów banków na tym rynku pozostawały jednak inne banki. 
Operacje międzybankowe stanowiły około 80% obrotów w 2011 r.

Niebankowe instytucje finansowe w niewielkim zakresie korzystały z instrumentów dostępnych 
na krajowym rynku walutowych instrumentów pochodnych OTC. Fundusze inwestycyjne lokujące 
środki w aktywa zagraniczne nie wykazywały dużego zainteresowania tymi instrumentami. 
Fundusze emerytalne miały niski limit lokowania aktywów za granicą, a ponadto nie mogły 
stosować instrumentów pochodnych do zabezpieczania się m.in. przed zmianami kursów walut. 
W zakładach ubezpieczeń lokaty nominowane w walutach obcych stanowiły na koniec 2011  r. 
nieco ponad 3% wszystkich lokat, co wiązało się z niewielką wartością zobowiązań z tytułu umów 
ubezpieczenia w walutach obcych. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych muszą być utrzymywane  
w walucie, w której wyrażone są zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia, będących podstawą 
tworzenia tych rezerw75. Wpływało to na niewielkie zainteresowanie zakładów ubezpieczeń 
walutowymi instrumentami pochodnymi – na koniec 2011  r. ich wartość bilansowa stanowiła 
zaledwie 0,13% wszystkich lokat.

Struktura rynku

na krajowym rynku transakcji forward dominowały operacje o krótkich terminach 
zapadalności – w 2011  r. 86% transakcji zawierano na okresy do trzech miesięcy włącznie.  
W porównaniu z 2010  r. w strukturze walutowej obrotów na tym rynku nieznacznie zmniejszył 
się udział pary EUR/PLN, który w 2011 r. wyniósł 65%. Udział transakcji USD/PLN wzrósł przy tym  
z 26% do 30%. Utrzymujące się duże znaczenie transakcji EUR/PLN na rynku klientowskim wskazuje 
na przewagę działalności mającej na celu ograniczanie ryzyka walutowego. Przedsiębiorstwa 
najczęściej zabezpieczają bowiem przepływy pieniężne z tytułu handlu zagranicznego, przeważnie 
nominowane w euro, co ściśle wiąże się ze strukturą geograficzną wymiany handlowej Polski.  
Na rynku londyńskim udział transakcji EUR/PLN był nieco niższy (średnio około 50% w 2011  r.). 
Może to mieć związek z relatywnie większym znaczeniem działalności spekulacyjnej na rynku 
offshore niż na rynku krajowym oraz deprecjacją złotego, która miała miejsce w II połowie roku.

W II połowie 2011  r. nastąpiła istotna zmiana w strukturze terminowej obrotów na 
krajowym rynku opcji walutowych (wykres 5.4.14). Wzrostowi obrotów na tym rynku towarzyszyło 
znaczne zwiększenie się udziału transakcji o pierwotnych terminach zapadalności powyżej roku.  
Było to związane ze wzmożonym zainteresowaniem podmiotów niefinansowych tymi 
instrumentami. Jednocześnie nastąpił wzrost udziału transakcji USD/PLN w obrotach na tym  
rynku, z niecałych 49% w I połowie 2011  r. do ponad 56% w II połowie roku. Na rynku  
londyńskim wyraźnie dominowały transakcje EUR/PLN – ich średni udział w obrotach w 2011  r. 
wyniósł ponad 85%.

Przedmiotem obrotu na krajowym rynku międzybankowym były przede wszystkim proste 
(plain vanilla) opcje europejskie oraz zbudowane z nich strategie opcyjne. Tylko nieliczne banki 

75 Art. 154, ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003  r. (Dz.U. z 2010  r., nr 11, poz. 66,  
z późn. zm.).
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krajowe sporadycznie wystawiały i kupowały opcje egzotyczne na kurs złotego, w przeciwieństwie 
do banków zagranicznych, które często zawierały takie transakcje na rynku offshore (głównie opcje 
barierowe).

Wykres 5.4.14. Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku złotowych opcji walutowych 
w latach 2010−2011
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Uwaga: struktura terminowa według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały zapadalności są prawostronnie domknięte.

Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Większość transakcji forward i opcji walutowych zawierano za pomocą elektronicznych 
systemów konwersacyjnych i telefonu. Ponadto w 2011  r. banki nadal rozwijały ofertę usług 
świadczonych za pośrednictwem elektronicznych platform transakcyjnych, umożliwiających 
wybranym grupom klientów automatyczne zawieranie transakcji, wskutek czego wzrosło znaczenie 
operacji dokonywanych w ten sposób. Nieliczne banki krajowe oferowały również klientom 
niefinansowym możliwość dokonywania transakcji pojedynczymi opcjami walutowymi plain vanilla 
za pośrednictwem elektronicznych platform transakcyjnych.

Wykres 5.4.15. Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku transakcji CIRS waluta obca/
złoty w latach 2010−2011
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Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym. 

W strukturze terminowej obrotów na krajowym rynku transakcji CIRS w 2011  r. wyraźnie 
wzrosło znaczenie operacji o terminie rozliczenia powyżej trzech lat – ich udział w obrotach 
wyniósł około 43%, podczas gdy w 2010  r. było to około 34% (wykres 5.4.15). W strukturze 
walutowej pozycji banków z tytułu transakcji CIRS na koniec 2011 r. największy udział miały pary 
CHF/PLN (około 56%) oraz EUR/PLN (około 26%). Istotną rolę odgrywały także pozycje z tytułu 
transakcji EUR/CHF (około 9%). W znacznym stopniu wiązało się to ze strukturą walutową kredytów 
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mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych, udzielonych przez banki krajowe. W obrotach 
na londyńskim rynku transakcji CIRS dominowały operacje EUR/PLN: ich średni udział w obrotach 
w 2011 r. wyniósł ponad 90%.

5.4.3. Giełdowe instrumenty pochodne

W Polsce finansowe instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 
organizowanym przez GPW. Na tym rynku w 2011 r. notowane były walutowe kontrakty futures 
oraz instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji (kontrakty futures na akcje spółek giełdowych, 
indeksowe kontrakty futures, opcje indeksowe, jednostki indeksowe MiniWIG20 oraz warranty 
opcyjne). Do końca czerwca 2011 r. instrumenty pochodne notowane na GPW były rozliczane przez 
KDPW. W dniu 1 lipca 2011 r. działalność rozpoczęła spółka KDPW_CCP, której KDPW przekazał 
rozliczanie m.in. transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz prowadzenie systemu 
zabezpieczania płynności rozliczeń. Również w tym dniu GPW powierzyła temu podmiotowi 
rozliczanie transakcji zawieranych na organizowanym przez nią rynku terminowym. Ponadto 
kontrakty futures na stawki referencyjne WIBOR i krajowe obligacje skarbowe, walutowe kontrakty 
futures, a także opcje na walutowe kontrakty futures oferowane były na Warszawskiej Giełdzie 
Towarowej, jednak status prawny tego podmiotu pozostawał niejasny. W 2011 r. organizator tego 
rynku był wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF76.

W 2011  r. wolumen obrotów na rynku instrumentów pochodnych organizowanym przez 
GPW wzrósł w porównaniu z 2010  r. o 11,4%, do 16,4  mln kontraktów, a wartość transakcji 
zwiększyła się o 7,7%, do 385,2 mld zł. Podobnie jak w poprzednich latach aktywność inwestorów 
koncentrowała się w segmencie kontraktów futures na indeks Wig20. 

Tabela 5.4.5. Wolumen obrotów kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe  
w Europie w latach 2008−2011 (w mln)

Indeks bazowy Giełda 2008 2009 2010 2011

1. DJ EURO STOXX 50 Eurex 432,3 333,4 372,2 408,9

2. DAX30 Eurex 49,2 40,1 41,0 45,0

3. CAC40 Euronext LIFFE 49,2 41,9 44,6 43,4

4. FTSE100 Euronext LIFFE 42,3 38,5 37,6 39,3

5. OMX Stockholm 30 Nasdaq OMX 38,7 33,2 31,8 37,5

6. WIG20 GPW 11,7 12,8 13,5 13,6

7. SMI Eurex 17,7 12,1 11,6 13,5

8. AEX Euronext LIFFE 12,5 10,5 12,0 12,6

9. MIB30 IDEM 4,9 4,2 5,4 6,1

10. IBEX35 MEFF 7,3 5,4 6,3 5,3

Źródło: Eurex, NYSE Euronext, GPW, Borsa Italiana, IDEM, MEFF, Nasdaq OMX.

Według danych Futures Industry Association77 wolumen obrotów na światowych giełdach 
kontraktów futures i opcji wzrósł w 2011  r. o 11,4% i wyniósł 25  mld. Udział polskiego rynku 
w światowych obrotach giełdowymi instrumentami pochodnymi wyniósł 0,06%. Pod względem 
wolumenu obrotów kontrakty terminowe na indeks WIG20 były szóstym najbardziej płynnym 
kontraktem na indeksy cen akcji oferowanym przez giełdy europejskie (tabela 5.4.5). Relatywnie 
wysoka pozycja kontraktów futures na indeks WIG20 w tym zestawieniu wynikała m.in. z 
małej wartości nominalnej tych kontraktów. Przykładowo na koniec 2011  r. wartość nominalna 
kontraktu na indeks WIG20 wyniosła 21 610 zł, czyli 4 893 euro, a dla kontraktów na indeksy  
DJ EURO STOXX 50, IBEX35, i DAX była równa, odpowiednio, 23 080, 84 760, 147 500 euro.

76 Lista ostrzeżeń publicznych KNF: http://bip.knf.gov.pl/?l=/Urzad_Komisji/042_Ostrzezenia_publiczne/000_index.html.
77 W. Acworth, Annual Volume Survey 2011, Futures Industry, www.futuresindustry.com.
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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  
18 spółek oraz jednostkami indeksowymi MiniWIG20. Po sześciu latach przerwy na GPW ponownie 
notowane były warranty opcyjne (w 2005  r. emitenci wycofali wszystkie warranty z obrotu 
giełdowego ze względu na niską płynność rynku wtórnego). W lipcu 2011 r. Raiffeisen Centrobank 
AG wyemitował 90 serii warrantów opcyjnych typu amerykańskiego na indeks WIG20 oraz na akcje 
10 spółek notowanych na GPW (w tym dziewięć ze wspomnianego indeksu).

Wykres 5.4.16. Struktura rynku instrumentów pochodnych związanych z rynkiem akcji na GPW 
w latach 2008−2011, według wartości obrotu
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Tabela 5.4.6. Wielkość rynku instrumentów pochodnych związanych z rynkiem akcji na GPW 
w latach 2008−2011

2008 2009 2010 2011

A B A B A B A B

Futures na WIG20 300 880 11 743 240 250 775 12 766 514 333 850 13 481 633 346 793 13 642 282

Futures na mWIG40 646 25 349 580 30 240 834 32 998 773 29 439

Opcje na WIG20 8 295 326 583 8 390 421 648 16 887 675 112 23 562 897 801

Jednostki indeksowe 
MiniWIG20

9 36 327 8 42 084 9 36 240 13 50 040

Futures na akcje spółek 1 595 331 646 1 435 465 696 2 108 375 496 7 453 737 742

Warranty akcyjne − − − − − − 1 857 670

Warranty indeksowe − − − − − − 0 23 843

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.

W 2011 r. wolumen obrotów instrumentami pochodnymi związanymi z rynkiem akcji wzrósł 
w porównaniu z 2010 r. o 11,2%, a wartość transakcji zwiększyła się o 7%. Najbardziej płynnym 
instrumentem pozostawały kontrakty terminowe na indeks WIG20, których udział w wolumenie  
i wartości obrotów na rynku terminowym GPW wyniósł ponad 90% (wykres 5.4.16). Inwestorzy 
byli także aktywni na rynku opcji na indeks WIG20 oraz, w coraz większym stopniu, na rynku 
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kontraktów futures na akcje spółek. Płynność w pozostałych segmentach rynku instrumentów 
pochodnych związanych z rynkiem akcji (kontraktów futures na indeks mWIG40, jednostek 
indeksowych MiniWIG20 oraz warrantów akcyjnych i indeksowych) nadal była bardzo mała (tabela 
5.4.6). Najważniejszymi przyczynami niskich obrotów we wspomnianych segmentach rynku były: 
niewielka aktywność animatorów rynku oraz preferowanie przez inwestorów bardziej płynnych 
instrumentów – głównie kontraktów futures na indeks WIG20. W dalszej części tego podrozdziału 
szczegółowo opisano rozwój rynków najbardziej płynnych instrumentów – kontraktów futures  
na indeks WIG20 i akcje spółek oraz opcji na indeks WIG20.

Wielkość rynku

W 2011  r. inwestorzy zawarli transakcje, których przedmiotem było ponad 13,6  mln 
kontraktów terminowych na indeks WIG20, co oznacza wzrost o 1,2% w porównaniu z 2010 r. 
(wykres 5.4.17). Tak duży wolumen obrotów tymi kontraktami wynikał z relatywnie wysokiej 
zmienności indeksu WIG20 w II połowie roku oraz dużych dziennych wahań tego indeksu  
wyrażonych w punktach indeksowych (wykres 5.4.18). Średnia liczba otwartych pozycji  
w tych kontraktach na koniec poszczególnych miesięcy wyniosła 104 670 i była niższa o 5,7% niż  
w 2010  r. Dla inwestora na rynku kontraktów terminowych ważniejsza jest zmiana indeksu 
bazowego wyrażona w tych punktach niż jego zmiana procentowa. Inwestor otrzymuje bowiem  
od drugiej strony transakcji 10 zł za każdy punkt indeksowy, jeśli dobrze przewidział kierunek  
zmiany indeksu, albo płaci taką samą kwotę, jeśli źle przewidział zmianę indeksu. Ponadto  
na płynność rynku wpływała aktywność animatorów. Na koniec 2011 r. funkcję animatora rynku 
kontraktów terminowych na indeks WIG20 pełniło 12 podmiotów, czyli tyle samo co rok wcześniej.

Wykres 5.4.17. Kontrakty futures na WIG20 notowane na GPW w latach 2008−2011
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Źródło: GPW.

Wysoka płynność rynku kontraktów futures na indeks WIG20 jest głównym czynnikiem 
wpływającym na jego rozwój. Przyciąga ona nowych uczestników rynku umożliwiając im zajęcie 
ekspozycji na rynek akcji, i w przeciwieństwie do rynku kasowego pozwala na osiąganie zysków nawet 
przy spadkach cen na Głównym Rynku GPW. W 2011 r. wzrosła liczba inwestorów indywidualnych 
zawierających transakcje na rynku terminowym GPW, w tym głównie na rynku kontraktów futures 
na WIG20. Liczba indywidualnych kont praw pochodnych zwiększyła się o 8,8% i na koniec grudnia 
wyniosła 74 716. Obserwowano również zwiększenie aktywności inwestorów zagranicznych, którzy 
chętnie handlowali na tym płynnym rynku, gdyż łatwo mogli zajmować i zamykać pozycje.

Znaczny wzrost aktywności na rynku akcji z indeksu WIG20 sprawił, że wskaźnik płynności, 
liczony jako relacja wartości obrotów kontraktami terminowymi na ten indeks do wartości transakcji 
akcjami spółek wchodzących w jego skład, zmniejszył się w 2011  r. o 39 pkt proc., do 180,6% 
(wykres 5.4.19). Rynek kontraktów terminowych na WIG20 pozostał jednak bardziej płynny  
w porównaniu z akcjami wchodzącymi w skład tego indeksu, co potwierdza poziom spreadu  
bid-ask  w kwotowaniach tych instrumentów finansowych. W 2011  r. spread w transakcjach 
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kontraktami terminowymi na indeks WIG20 z serii o najbliższym terminie wygaśnięcia najczęściej 
wynosił 1–2 pkt indeksowe, czyli 4–8 bazowych. Dla akcji spółek wchodzących w skład tego indeksu 
było to średnio 16,6 pkt bazowych. 

Wykres 5.4.18. Zmienność historyczna i dzienne zmiany indeksu WIG20 w latach 2009−2011
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Źródło: Bloomberg.

Wykres 5.4.19. Obroty kontraktami futures na indeks WIG20 i obroty akcjami wchodzącymi  
w skład tego indeksu w latach 2004−2011
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W 2011  r. inwestorzy zawarli transakcje, których przedmiotem było ponad 737,7  tys. 
kontraktów futures na akcje spółek, co oznacza wzrost o ponad 96% w porównaniu z 2010  r. 
(wykres 5.4.20). Wartość transakcji wzrosła do 7,5 mld zł, z 2,1 mld zł w 2010 r. Do tak dużego 
wzrostu obrotów na rynku tych instrumentów przyczyniło się m.in. wprowadzenie kontraktów 
terminowych na akcje ośmiu nowych spółek (sześć spółek z indeksu WIG20 oraz dwie spółki cieszące 
się dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych o nastawieniu spekulacyjnym). Na koniec 
2011 r. w obrocie na GPW znajdowały się 54 serie kontraktów na akcje 18 spółek, podczas gdy rok 
wcześniej notowanych było 30 serii na akcje 10 spółek. Inwestorzy zawierali głównie kontrakty na 
akcje spółek z indeksu WIG20, w szczególności kontrakty futures na akcje KGHM (71,7% wartości 
transakcji wszystkimi kontraktami tego typu) oraz czterech innych dużych spółek z tego indeksu. 
Obroty kontraktami terminowymi na akcje spółek spoza wspomnianego indeksu stanowiły tylko 
0,1% wartości transakcji kontraktami terminowymi na akcje ogółem.
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Płynność na rynku tych instrumentów pochodnych była niska, podobnie jak w poprzednich 
latach. Relacja wartości obrotów kontraktami terminowymi na akcje spółek do wartości transakcji 
akcjami tych spółek w 2011 r. wyniosła 3,9%, wobec 1,5% w 2010 r. Dalsza poprawa płynności  
w kolejnych latach będzie zależeć przede wszystkim od większej aktywności animatorów rynku.

Wykres 5.4.20. Kontrakty futures na akcje spółek notowane na GPW w latach 2008−2011
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W 2011 r. wolumen obrotów opcjami na indeks WIG20 wzrósł o 33% w porównaniu z 2010 r. 
i wyniósł 897 801. Wartość transakcji tymi instrumentami pochodnymi zwiększyła się o 39,5%, do 
23,6 mld zł. Wzrost obrotów opcjami indeksowymi wiązał się m.in. z objęciem funkcji animatora 
rynku przez trzy nowe podmioty. Na koniec 2011  r. na rynku tych instrumentów działało pięciu 
animatorów: trzy krajowe podmioty maklerskie i dwie zagraniczne firmy inwestycyjne. Wartość 
premii opcyjnych zapłaconych przez inwestorów w 2011 r. wyniosła 306,42 mln zł i była o 46,5% 
wyższa niż w poprzednim roku. Wynikało to ze wspomnianego zwiększenia wolumenu obrotów 
oraz istotnego wzrostu zmienności indeksu WIG20 w 2011 r. w porównaniu z 2010 r.

Na koniec 2011 r. w obrocie znajdowały się 122 serie opcji na indeks WIG20. Płynność rynku 
tych instrumentów pochodnych podobnie jak w poprzednich latach była wyższy na seriach opcji  
o najbliższym terminie wygaśnięcia i jednocześnie mających ujemną wartość wewnętrzną (ang.  
out-of-the-money – OTM) lub z kursem wykonania bliskim kursowi terminowemu w danym  
momencie (ang. at-the-money – ATM lub near-the-money). Notowano także wysokie obroty seriami  
opcji out-of-the-money wygasającymi w drugim najbliższym terminie. Duże zainteresowanie 
inwestorów opcjami OTM wynikało z ich relatywnie niskiej ceny. Płynność pozostałych segmentów 
 rynku opcji indeksowych była niska. W arkuszach zleceń było niewiele ofert kupna/sprzedaży takich  
opcji, co powodowało, że spready bid-ask były szerokie. Relatywnie wysokie koszty transakcyjne 
zniechęcały inwestorów do aktywności w tych segmentach rynku.

Jedną z przyczyn wspomnianej koncentracji obrotów na rynku opcji na indeks WIG20 była 
organizacja animacji płynności. Zgodnie z umowami zawieranymi z GPW, animatorzy są zobowiązani 
do stałego wystawiania zleceń kupna i sprzedaży opcji call i put dla: dwóch serii opcji kupna i dwóch 
serii opcji sprzedaży wybranych spośród trzech serii z kursami wykonania najbliższymi poziomowi 
indeksu WIG20, mających najbliższy termin wygaśnięcia; dwóch serii opcji kupna i dwóch serii opcji 
sprzedaży wybranych spośród trzech serii z kursami wykonania najbliższymi poziomowi indeksu 
WIG20, o innych terminach wygaśnięcia; oraz dowolnie wybranej przez animatora piątej serii opcji 
kupna oraz piątej serii opcji sprzedaży.
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Uczestnicy rynku

Głównymi uczestnikami rynku kontraktów terminowych związanych z rynkiem akcji na GPW 
byli inwestorzy indywidualni78. Ich udział w obrotach był jednak najniższy w historii notowań tych 
instrumentów (wykres 5.4.21). Drugą najaktywniejszą grupą inwestorów na wspomnianym rynku 
byli krajowi inwestorzy instytucjonalni. Wśród nich blisko 70% obrotów generowali animatorzy 
rynku. Znaczną aktywność wykazywały także fundusze inwestycyjne, które miały 17-procentowy 
udział w wartości transakcji kontraktami futures dokonywanych przez krajowych inwestorów 
instytucjonalnych. Transakcje domów maklerskich zawierane na własny rachunek stanowiły 
około 9% tych obrotów. Ze względu na brak przepisów wykonawczych do ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych79 instytucje te nadal nie były uczestnikami rynku 
instrumentów pochodnych, co uniemożliwiało im zabezpieczanie się przed spadkiem wartości 
portfela akcji.

Wykres 5.4.21. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych na GPW w  latach 
2008−2011, według wolumenu obrotów
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Wykres 5.4.22. Struktura inwestorów na rynku opcji indeksowych na GPW w latach 2008−2011, 
według wolumenu obrotów
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Główną kategorią uczestników rynku opcji indeksowych byli inwestorzy indywidualni, 
których transakcje stanowiły 64% obrotów tymi instrumentami (wykres 5.4.22). Podwojeniu 
udziału inwestorów zagranicznych w 2011  r. towarzyszył spadek udziału krajowych inwestorów 

78 Dane na temat udziału inwestorów w obrocie kontraktami terminowymi na GPW obejmują również segment 
kontraktów terminowych na waluty. Jednakże ze względu na ich niewielki udział w wartości obrotu (poniżej 2%) 
wspomniane dane dobrze odzwierciedlają strukturę uczestników rynku kontraktów terminowych związanych  
z rynkiem akcji, a więc przede wszystkim rynku kontraktów futures na WIG20 i akcje spółek.

79 Art. 141 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2010 r., nr 34, poz. 189, z późn. zm.). 
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instytucjonalnych. Tych pierwszych przyciągała rosnąca płynność rynku opcji na indeks WIG20, 
pozwalająca na zmniejszenie kosztów dynamicznego zarządzania portfelem. Spadek udziału 
krajowych inwestorów instytucjonalnych był rezultatem mniejszej aktywności krajowych animatorów 
rynku, odpowiadających za 80% wartości transakcji tej grupy inwestorów. Pozostałą część obrotów 
generowanych przez instytucje krajowe stanowiły transakcje podmiotów świadczących usługi asset 
management (7,3%), banków (4%), funduszy inwestycyjnych (2,6%) i przedsiębiorstw (1,9%).

5.4.3.2. Walutowe instrumenty pochodne

W 2011 r. w obrocie na GPW znajdowały się kontrakty futures na kursy USD/PLN, EUR/PLN  
i CHF/PLN. Wszystkie walutowe kontrakty futures notowane na tej giełdzie były rozliczane różnicowo.

Wielkość rynku 

W 2011  r. wartość transakcji walutowymi kontraktami futures zawartymi na GPW 
wyniosła 6,6  mld zł. Wolumen obrotów wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 67,5%, 
do 199 490  (wykres 5.4.23). Wzrost obrotów na rynku tych instrumentów pochodnych wynikał 
ze zwiększenia zmienności kursu złotego w II połowie 2011  r., co przyczyniało się do wyższej 
aktywności inwestorów o nastawieniu spekulacyjnym. Na rynku walutowych kontraktów futures 
działał tylko jeden animator zapewniający płynność obrotów.

Wykres 5.4.23. Walutowe kontrakty futures na GPW w latach 2008−2011
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W 2011 r. istotnie spadł udział transakcji na kursy USD/PLN i EUR/PLN w wartości transakcji 
walutowymi kontraktami terminowymi notowanymi na GPW ogółem (z 70,4% i 23,6% w 2010 r.  
do 47,9% i 13,9%). Zwielokrotnił się natomiast udział transakcji futures na kurs CHF/PLN (38,2% 
wobec 6% w 2010 r.). Było to związane z relatywnie wysoką zmiennością kursu CHF/PLN w lipcu  
i sierpniu 2011  r. W wyniku globalnego wzrostu awersji do ryzyka odnotowano silny napływ 
kapitału na rynek franka szwajcarskiego (traktowanego jako tzw. safe haven currency) i istotny 
wzrost wartości tej waluty. Z powodu dużej zmienności rosła atrakcyjność tego segmentu rynku 
dla inwestorów o nastawieniu spekulacyjnym. Szybkie umacnianie się franka szwajcarskiego 
zatrzymały dopiero zdecydowane działania banku centralnego Szwajcarii, który 6 września 2011 r. 
ustalił minimalny kurs EUR/CHF na poziomie 1,280 i utrzymywał ten kurs, przeprowadzając, w razie 
konieczności, interwencje walutowe. Od tego momentu zainteresowanie handlem kontraktami 
futures na kurs CHF/PLN na GPW bardzo spadło. Wartość obrotów na rynku tych kontraktów  
w III kwartale 2011 r. stanowiła 67,5% wartości obrotów w całym roku, podczas gdy w IV kwartale 
zaledwie 4,7%.

Uczestnicy rynku

Głównymi uczestnikami rynku walutowych kontraktów futures organizowanego przez GPW 
byli inwestorzy indywidualni, którzy wykorzystywali te instrumenty do spekulacji na zmiany kursu 

80 Komunikat SNB z 6 września 2011 r.: www.snb.ch/en/mmr/reference/pre 20110906/source/pre20110906.en.pdf.
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złotego względem EUR, USD i CHF. Ponadto niektóre gospodarstwa domowe mogły wykorzystywać 
te kontrakty terminowe w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym związanym  
z zaciągniętymi kredytami mieszkaniowymi nominowanymi w CHF lub EUR, a więc przed deprecjacją 
złotego. Małe zainteresowanie przedsiębiorstw walutowymi instrumentami pochodnymi noto-
wanymi na GPW mogło wynikać z ich ograniczonej różnorodności, niskiej płynności rynku oraz 
konkurencji ze strony innych rynków – głównie rynku OTC, w tym elektronicznych platform 
transakcyjnych oferowanych przez banki i firmy inwestycyjne. Przedsiębiorstwa chcące zabezpieczyć 
się przed spadkiem wyrażonych w złotych należności z tytułu eksportu (lub wzrostem zobowiązań 
z tytułu importu) wybierały ofertę banków. Bogata i elastyczna oferta tych instytucji finansowych 
pozwalała przedsiębiorstwom na dokładne dopasowanie kwoty oraz terminu zapadalności transakcji 
zabezpieczającej do wartości i terminu otrzymania należności (spłaty zobowiązań) w walutach 
obcych pochodzących z transakcji handlowych. Z kolei inwestorzy indywidualni spekulujący  
na zmiany kursu złotego najczęściej preferowali elektroniczne platformy transakcyjne, gdyż 
oferowały one duży wybór instrumentów, możliwość stosowania większej dźwigni finansowej,  
ze względu na niższe depozyty zabezpieczające, oraz mniejsze niż na GPW spready w kwotowaniach 
walutowych transakcji terminowych.
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1M  jednomiesięczny

2M  dwumiesięczny

3M  trzymiesięczny

6M  sześciomiesięczny

9M  dziewięciomiesięczny

12M  dwunastomiesięczny

1W  jednotygodniowy

2W  dwutygodniowy

3W  trzytygodniowy

1Y  jednoroczny

2Y  dwuletni

3Y  trzyletni

5Y  pięcioletni

AC  auto casco 

AEX  indeks giełdy papierów wartościowych w Amsterdamie

ASO  alternatywny system obrotu

atm  at-the-money

BFG  Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BGK  Bank Gospodarstwa Krajowego

BGŻ  Bank Gospodarki Żywnościowej

BIK  Biuro Informacji Kredytowej

BIS  Bank for International Settlements  
  (Bank Rozrachunków Międzynarodowych)

BME  Bolsas y Mercados Españoles

BsB  buy-sell-back

BUX  indeks giełdy papierów wartościowych w Budapeszcie

CAC 40  indeks 40 największych spółek giełdy w Paryżu

CCBM  Correspondent Central Banking Model

CCBM2  Collateral Central Bank Management

ccp  central counterparty

cDs  credit default swap

CEE-5  Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

CHF  frank szwajcarski

ciRs  currency interest rate swap

CPI  Consumer Price Index

CR (3, 5, 10) wskaźnik koncentracji (3, 5 lub 10 największych podmiotów)

CRD  Capital Requirements Directive
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CRR  Capital Requirements Regulation

CZK  korona czeska

DAX  indeks giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie

DAX 30  indeks 30 największych spółek giełdy  
  papierów wartościowych we Frankfurcie

DBPD  długoterminowe bankowe papiery dłużne

DJ EURO STOXX50 indeks 50 największych spółek notowanych  
  na giełdach 12 krajów strefy euro

DM  dom maklerski

DPDP  długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

DRP  Dealerzy Rynku Pieniężnego

DSPW  Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych

DvP  delivery versus payment

Dz.U.  Dziennik Ustaw

Dz.Urz. KNF Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego

Dz.Urz. NBP Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego

Dz. Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

EACHA  European Automated Clearing House Association

EBA  European Banking Authority

EBC  Europejski Bank Centralny

EBI  Europejski Bank Inwestycyjny

ECB  European Central Bank

ECSDA  European Central Securities Depositories Association

EFAMA  European Fund and Asset Management Association

EFTA  European Free Trade Association

EMIR  European Market Infrastructure Regulation

EMV  Europay MasterCard Visa

EONIA  European Overnight Index Average

EPC  European Payments Council

ESA  European System of Accounts

ESBC  Europejski System Banków Centralnych

ESF  European Securities Forum

ESMA  European Securities and Markets Authority

ESRB  European Systemic Risk Board

ETF  Exchange Traded Fund

EUR  euro

EURIBOR  Euro Interbank Offered Rate

EVCA  European Private Equity and Venture Capital Association

EVCF  European Venture Capital Fund

FDEK  fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych

FESE  Federation of European Securities Exchanges

FIAP  Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones

fRa  forward rate agreement

FoP  free of payment
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FSB  Financial Stability Board

FTSE 100  indeks 100 największych spółek giełdy  
  papierów wartościowych w Londynie

GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GUS  Główny Urząd Statystyczny

HHI  wskaźnik Herfindahla-Hirschmana

HUF  forint węgierski

IBEX35  indeks 35 największych spółek giełdy  
  papierów wartościowych w Madrycie

IDEM  Italian Derivatives Market

IKE  Indywidualne Konto Emerytalne

IKZE  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IMKB  Istanbul Stock Exchange

IPO  Initial Public Offering

iRs  interest rate swap

ISDA  International Swaps and Derivatives Association

JST  jednostki samorządu terytorialnego

KBPD  krótkoterminowe bankowe papiery dłużne

KDPW  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

KE  Komisja Europejska

KFD  Krajowy Fundusz Drogowy

KFK  Krajowy Fundusz Kapitałowy

KIR  Krajowa Izba Rozliczeniowa

KNF  Komisja Nadzoru Finansowego

KPDP  krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

KSKOK  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

KSF  Komitet Stabilności Finansowej

lcR  liquidity coverage requirement

lgD  loss given default

LIBOR  London Interbank Offered Rate

LSE  London Stock Exchange

LTRO  Longer-term Refinancing Operation

ltV  loan-to-value

MEFF  Mercado Español de Futuros Financieros

MF  Ministerstwo Finansów

MFW  Międzynarodowy Fundusz Walutowy

MIB30  indeks 30 największych spółek giełdy 
  papierów wartościowych w Mediolanie

MICEX  Moscow Interbank Currency Exchange

MIF  monetarne instytucje finansowe

MiFID  Markets in Financial Instruments Directive

MiFIR  Markets in Financial Instruments Regulation

MŚP  małe i średnie przedsiębiorstwa

MSR  międzynarodowe standardy rachunkowości



268

Skróty używane w opracowaniu

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

MTF  Multilateral Trading Facility

mWIG40  warszawski indeks giełdowy średnich spółek

MWSZ  minimalna wymagana stopa zwrotu

NASDAQ  National Association of Securities Dealers Automated Quotations

NBP  Narodowy Bank Polski

NCIndex  indeks rynku NewConnect

NFI  narodowy fundusz inwestycyjny

NIP  numer identyfikacji podatkowej

nsfR  net stable funding requirement

NYSE  New York Stock Exchange

O/n  overnight

OC  odpowiedzialność cywilna

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development

OFE  otwarty fundusz emerytalny

Ois  overnight index swap

OmX 
Stockholm 30 indeks 30 największych spółek giełdy papierów  
  wartościowych w Sztokholmie

Otc  over-the-counter

Otf  organised trading facility

Otm  out-of-the-money

PARP  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PDA  prawo do akcji

PE  Parlament Europejski

PKB  produkt krajowy brutto

PKO BP  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

PLN  złoty polski

POLONIA  Polish Overnight Index Average

pOs  point of sale

PPE  Pracowniczy Program Emerytalny

PSD  Payment Services Directive

PTE  powszechne towarzystwo emerytalne

PZF  Polski Związek Faktorów

PZU  Powszechny Zakład Ubezpieczeń

PX  indeks giełdy papierów wartościowych w Pradze

REGON  Rejestr Gospodarki Narodowej

ROa  return on assets

ROe  return on equity

RPP  Rada Polityki Pieniężnej

RPW  Rejestr Papierów Wartościowych

RPW CeTO Rynek Papierów Wartościowych

RRP  Regulowany Rynek Pozagiełdowy

RRRF  Rada Rozwoju Rynku Finansowego

Rtgs  real time gross settlement
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S&P500  indeks 500 największych spółek giełdy w Nowym Jorku  
  (NASDAQ) obliczany przez Standard & Poor’s 
s/n  spot next

sBB  sell-buy-back

SCF  SEPA Cards Framework

SCT  SEPA Credit Transfer

SDD  SEPA Direct Debit

SEPA  Single Euro Payments Area

SIX  Swiss Exchange

SKOK  spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

SMI  indeks giełdy papierów wartościowych w Zurychu

SPO  Secondary Public Offering

SRPN  System Rozliczeń Płatności Natychmiastowych

SSP  Single Shared Platform

sW  spot week

SWIFT  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

sWIG80  warszawski indeks giełdowy małych spółek

SWSZ  średnia ważona stopa zwrotu

t2  taRget2

t2-nBp  taRget2-nBp

T2S  TARGET2-Securities

t/n  tomorrow next

TARGET  Trans-European Automated Real Time  
  Gross Settlement Express Transfer system

TFI  towarzystwo funduszy inwestycyjnych

TGE  Towarowa Giełda Energii SA

TU  towarzystwo ubezpieczeń

TUnŻ  towarzystwo ubezpieczeń na życie

TUW SKOK Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK

ucits  undertakings for collective investment in transferable securities

UE  Unia Europejska

UFK  ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

UKNF  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

UNCTAD  United Nations Conference on Trade and Development

USD  dolar amerykański

UTP  Universal Trading Platform

VAT  Value Added Tax

WARSET  Warsaw Stock Exchange Trading System

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
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WIG–div  Warszawski Indeks Giełdowy Spółek Dywidendowych

WIG–Plus  Warszawski Indeks Giełdowy Spółek Najmniejszych

WIG–Ukraine Warszawski Indeks Giełdowy Spółek z Ukrainy

WIG20  Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek

WIG20lev  Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek typu leverage

WIG20short Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek typu short

ZBP  Związek Banków Polskich

ZPL  Związek Polskiego Leasingu

ZUS  Zakład Ubezpieczeń Społecznych


