
Rozwój systemu finansowego
w Polsce w 2012 r.



Rozwój systemu finansowego 
w Polsce w 2012 r.

Warszawa 2014



 

Narodowy Bank Polski2

Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP.

Redakcja:
Paweł Sobolewski
Dobiesław Tymoczko

Zespół autorski:
Maciej Brzozowski
Marek Chmielewski
Anna Dobrzańska
Jolanta Fijałkowska
Marta Gołajewska
Tomasz Gromek
Robert Jagiełło
Ewelina Jaskólska
Paweł Kłosiewicz
Michał Konopczak
Sylwester Kozak
Dariusz Lewandowski
Anna Maciejewska
Krzysztof Maliszewski
Martyna Migała
Rafał Nowak
Dorota Okseniuk
Aleksandra Paterek
Mirosława Rutkowska
Paweł Smaga
Paweł Sobolewski
Andrzej Sowiński
Mikołaj Stępniewski
Karol Strzeliński
Andrzej Wojciechowski
Zuzanna Wośko
Sławomir Zajączkowski

Skład i druk:
Drukarnia NBP

Wydał:
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21
tel.: +48 22 653 23 35
faks: +48 22 653 13 21

Niniejsze opracowanie i jego poprzednie edycje są dostępne na stronie internetowej NBP 
www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj.

© Copyright Narodowy Bank Polski, 2013



Spis treści

3Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Spis treści

Wstęp   7

1. System finansowy w Polsce  9

1.1. Ewolucja wielkości i struktury systemu finansowego w Polsce  10

1.2. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa na rynku finansowym w Polsce  19

1.2.1. Aktywa finansowe gospodarstw domowych  19

1.2.2. Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw  24

2. Regulacje systemu finansowego  29

2.1. Zmiany regulacji systemu finansowego w Polsce  30

 2.1.1. Regulacje dotyczące nadzoru i infrastruktury usług finansowych  30

 2.1.2. Regulacje dotyczące sektora bankowego  33

 2.1.3. Regulacje dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  36

 2.1.4. Regulacje dotyczące niebankowych instytucji finansowych  38

 2.1.5. Regulacje dotyczące rynku kapitałowego  39

2.2. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące systemu finansowego  42

 2.2.1. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące systemu finansowego  
     uchwalone w 2012 r.  42

 2.2.2. Prace nad regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi  
     systemu finansowego  45

 2.2.3. Kierunki przyszłych działań regulacyjnych Unii Europejskiej  
     w odniesieniu do systemu finansowego  53

3. Infrastruktura systemu finansowego  55

3.1. Instytucje regulujące i nadzorcze  56

3.2. System płatniczy  56

3.3. Infrastruktura rynku instrumentów finansowych  64

3.4. Projekty europejskie dotyczące infrastruktury rynku finansowego  71

3.5. Systemy ochrony uczestników rynku  73

3.6. Instytucje zwiększające przejrzystość informacyjną  74

4. Instytucje finansowe  77

4.1. Banki  78

 4.1.1. Ewolucja wielkości i struktury sektora bankowego  79 



Spis treści

Narodowy Bank Polski4

 4.1.2. Zmiany w strukturze aktywów banków   84

 4.1.3. Zmiany w strukturze pasywów banków  95

 4.1.4. Wyniki finansowe sektora bankowego  104

4.2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe  110

4.3. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe  113

 4.3.1. Leasing  113

 4.3.2. Faktoring  117

 4.3.3. Pośrednictwo kredytowe  120

4.4. Sektor funduszy private equity  123

4.5. Instytucje wspólnego finansowania  128

 4.5.1. Fundusze inwestycyjne  128

 4.5.2. Otwarte fundusze emerytalne  141

 4.5.3. Pracownicze programy emerytalne, indywidualne konta emerytalne  
     i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego  153

4.6. Zakłady ubezpieczeń  158

 4.6.1. Wielkość sektora  158

 4.6.2. Aktywa i lokaty zakładów ubezpieczeń  166

 4.6.3. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń  168

 4.6.4. Reasekuracja i wybrane wskaźniki techniczne sektora  170

4.7. Podmioty prowadzące działalność maklerską  173

 4.7.1. Warunki funkcjonowania podmiotów maklerskich na polskim rynku  173

 4.7.2. Rynek usług maklerskich  174

 4.7.3. Działalność podmiotów maklerskich na rynku zorganizowanym  175

 4.7.4. Wyniki finansowe domów maklerskich  178

5. Rynki finansowe  181

5.1. Rynek pieniężny  182

 5.1.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku pieniężnego  182

 5.1.2. Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych   183

 5.1.3. Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym  200

5.2. Rynek kapitałowy  220

 5.2.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku kapitałowego  220

 5.2.2. Rynek długoterminowych papierów dłużnych  221

 5.2.3. Rynek instrumentów udziałowych  255

5.3. Kasowy rynek walutowy  267



Spis treści

5Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

5.4. Rynek instrumentów pochodnych  273

 5.4.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku instrumentów pochodnych  274

 5.4.2. Pozagiełdowe instrumenty pochodne  275

 5.4.3. Giełdowe instrumenty pochodne  293 

Skróty używane w opracowaniu  300





Wstęp



Narodowy Bank Polski8

Wstęp

Wstęp

Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2012 r. jest kolejną edycją opracowania, w którym opi-
sywane są zmiany zachodzące w systemie finansowym w danym roku. W publikacji przedsta-
wiono tendencje i bariery rozwoju wszystkich funkcjonujących w Polsce instytucji oraz ryn-
ków finansowych na tle zmian w europejskim systemie finansowym i nasilającego się kryzysu 
zadłużeniowego niektórych krajów strefy euro. Analizie poddano także zmiany infrastruk-
tury 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 krajowym systemie finansowym w 2013 r., nie zostały 
uwzględnione w niniejszym opracowaniu, nawet jeśli były znane autorom w trakcie pisania 
tekstu. Podstawowe informacje na ten temat uwzględnia prezentacja stanowiąca uzupełnie-
nie raportu, zamieszczona na stronie internetowej NBP1.

W pierwszym rozdziale przedstawiono ewolucję wielkości i struktury systemu finansowe-
go. Ponadto przeanalizowano zależności między zmianami w krajowym systemie finanso-
wym a strukturą aktywów finansowych gospodarstw domowych i zewnętrznymi źródłami 
finansowania przedsiębiorstw. Rozdział drugi opisuje zmiany zarówno w krajowych, jak  
i unijnych aktach prawnych dotyczących systemu finansowego. Przedstawiono również stan 
prac organów UE nad wybranymi regulacjami. Rozdział trzeci zawiera opis najważniejszych 
zmian w infrastrukturze systemu finansowego.

W rozdziale czwartym poddano analizie zmiany, które w 2012 r. zaszły w poszczególnych sek-
torach instytucji finansowych. W miarę możliwości zmiany te są opisywane na tle tendencji 
występujących w krajach naszego regionu oraz w strefie euro. W polskim systemie finanso-
wym najważniejszą rolę odgrywają banki i z tego względu sektor bankowy analizowany jest  
w pierwszej kolejności. Szczegółowo przedstawiono zmiany struktury należności i zobowią-
zań banków, w tym wynikające z prowadzonej polityki kredytowej. W następnych podrozdzia-
łach scharakteryzowano inne instytucje świadczące usługi finansowe oraz sektor funduszy 
private equity. Kolejnymi analizowanymi instytucjami finansowymi są fundusze inwestycyjne  
i emerytalne. W tym rozdziale przedstawiono także sytuację w krajowym sektorze ubezpie-
czeń oraz sektorze podmiotów prowadzących działalność maklerską.

W rozdziale piątym zaprezentowano najważniejsze tendencje występujące na rynkach finan-
sowych, 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, krótkotermi-
nowych papierów dłużnych przedsiębiorstw i banków, a także transakcji o charakterze loka-
cyjnym). W kolejnym podrozdziale przedstawione są zmiany na polskim rynku kapitałowym. 
Przeanalizowano rozwój rynków: obligacji skarbowych, obligacji komunalnych, a także dłu-
goterminowych instrumentów dłużnych banków i obligacji przedsiębiorstw. Osobną część 
rozdziału poświęcono rynkowi akcji. Rozdział piąty zawiera także opis zmian zachodzących 
na kasowym rynku transakcji wymiany walut oraz ewolucji rynku instrumentów pochod-
nych w Polsce, w podziale na instrumenty giełdowe i pozagiełdowe.

1 www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj.
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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 krążenie pieniądza w gospodarce. 
W jego skład wchodzą: rynkowy system finansowy, w którym te usługi są świadczone za po-
średnictwem mechanizmów rynkowych, oraz publiczny (fiskalny) system finansowy1. Przed-
miotem niniejszego opracowania jest rynkowy system finansowy, wobec którego używana 
będzie ogólna nazwa system finansowy. Tworzą go: instytucje finansowe, rynki finansowe,  
na których dokonuje się transakcji instrumentami finansowymi, infrastruktura oraz regulacje 
i zasady określające sposób ich funkcjonowania.

W 2012 r. Polska odczuwała skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Tempo wzro-
stu polskiej gospodarki wyniosło 1,9%, wobec 4,5% w 2011 r. W rezultacie pogorszyła się 
kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw oraz nieznacznie spadły ich nakłady na inwestycje  
w ujęciu realnym2. Częściowo były one finansowane ze źródeł zewnętrznych, jednak nie sprzy-
jało temu zaostrzanie polityki kredytowej przez banki oraz spadkowa tendencja cen akcji  
na GPW w I połowie roku. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych także się pogorszyła 
(nastąpił umiarkowany spadek dochodów do dyspozycji i wzrost stopy bezrobocia). Było to 
jednym z czynników wpływających na spadek dynamiki wzrostu zadłużenia z tytułu kredy-
tów mieszkaniowych. Jednocześnie odnotowano wzrost aktywów finansowych gospodarstw 
domowych, przede wszystkim spowodowany zmianą depozytów bankowych oraz tytułów 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Pomimo słabych perspektyw globalnego rozwoju gospodarczego w 2012 r. zmniejszyła się 
awersja do ryzyka na światowych rynkach finansowych. Wiązało się to z łagodzeniem po-
lityki pieniężnej przez najważniejsze banki centralne oraz poprawą kondycji sektora ban-
kowego w strefie euro. Wspomniane działania przyczyniły się do istotnego spadku marży  
na ryzyko kredytowe na rynku pieniężnym strefy euro. Sprzyjało to stabilności krajowego ryn-
ku pieniężnego. Ponadto uczestnicy rynków finansowych, podejmując decyzje inwestycyjne,  
w dużym stopniu kierowali się czynnikami o charakterze lokalnym. W takiej sytuacji atrak-
cyjna stopa zwrotu z inwestycji w obligacje skarbowe w relacji do ryzyka inwestycyjnego, 
pozytywna ocena polskiej gospodarki oraz stabilna sytuacja finansów publicznych sprzyja-
ły dalszemu napływowi inwestorów zagranicznych na krajowy rynek kapitałowy. W 2012 r. 
znacznie zwiększyła się kapitalizacja rynków akcji Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie oraz wielkość krajowego rynku obligacji skarbowych, na którym wzrosło zaangażo-
wanie nierezydentów. Podobne tendencje – wzrost kapitalizacji giełd i zadłużenia z tytułu  
papierów dłużnych sektora publicznego – obserwowano w światowym systemie finansowym3.

1 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, t. 1, Warszawa 2008, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, s. 15–17.

2 Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2012 r., Warszawa, kwiecień 2013, NBP, s. 1.
3 Financial globalization: retreat or reset? Global Capital Markets 2013, New York 2013, McKinsey Global 

Institute.
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W 2012 r. nadal rosło znaczenie systemu finansowego w polskiej gospodarce. Relacja aktywów 
krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się w stosunku do 2011 r. o 4,7 pkt proc.  
i wyniosła 123,0% (tabela 1.1.1). W porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika w kra-
jach strefy euro polska gospodarka, podobnie jak gospodarki innych krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej, wciąż charakteryzowała się względnie niskim poziomem pośrednictwa 
finansowego. Na koniec analizowanego okresu aktywa instytucji tworzących polski sektor 
finansowy wyniosły 1 bln 961,9 mld zł (o 8,5% więcej niż na koniec 2011 r.). Przyrost aktywów 
sektora finansowego w analizowanym okresie był spowodowany przede wszystkim wzrostem 
wartości aktywów sektora bankowego oraz otwartych funduszy emerytalnych. 

Analiza instytucji i rynków finansowych różnych krajów na tle ich rozwoju gospodarcze-
go sugeruje, że niektóre segmenty systemu finansowego w Polsce, w tym sektor bankowy,  
są relatywnie słabo rozwinięte (wykres 1.1.1). Jednocześnie doświadczenia ostatniego kry-
zysu finansowego wskazują, że sektory bankowe w niektórych państwach były zbyt duże 
i nieadekwatne do potrzeb sfery realnej gospodarki oraz że nie istnieje optymalna struk-
tura systemu finansowego zapewniająca, iż będzie on efektywnie sprawować swoje funkcje  
w każdych warunkach ekonomicznych4. Dla polskiego systemu finansowego charakterystycz-
na 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 Polsce, podobnie jak w innych krajach 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 niski w porównaniu z krajami strefy 
euro poziom rozwoju sektora bankowego (tabela 1.1.2). Polski sektor bankowy, podobnie jak 
sektory bankowe w innych krajach regionu, charakteryzował się marginalnym wykorzysta-
niem sekurytyzacji aktywów. Wynikało to z koncentrowania się banków krajowych na świad-
czeniu tradycyjnych usług bankowych, przede wszystkim przyjmowaniu depozytów podmio-
tów niefinansowych i udzielaniu im kredytów. 

4 Changing global financial structures: can they improve economic outcomes?, w: Global Financial Stability 
Report. Restoring confidence and progressing on reforms, Washington październik 2012, IMF, s. 150–152.

Tabela 1.1.1. Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2009−2012 (w %)

2009 2010 2011 2012

Polska 111,2 117,7 118,3 123,0

Czechy 142,5 141,2 147,6 153,3

y 168,6 165,3 149,4 136,4

e a e o 485,0 496,2 497,6 502,2

Uwagi: dane dla strefy euro dotyczą 16 krajów w 2009 i 2010 r. oraz 17 krajów w 2011 i 2012 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 rynku pieniężnego oraz 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.
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Wykres 1.1.1. Rozwój systemu finansowego w zależności od poziomu PKB per capita
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Papiery dłużne pozostałych sektorów Papiery dłużne pozostałych sektorów – wartości rzeczywiste w Polsce
Sektor ubezpieczeniowy Sektor ubezpieczeniowy – wartości rzeczywiste w Polsce 

Uwaga: wartości funkcji regresji przedstawione na wykresie oszacowano dla danych panelowych obejmujących informacje o syste-
mach finansowych 203 krajów za lata 1991–2012.
Wykorzystano następujące mierniki rozwoju poszczególnych sektorów systemu finansowego:

− sektor bankowy: kredyty dla sektora niepublicznego do PKB (w przypadku 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 (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, 04/2013), Banku Świato-
wego (Financial Structure Dataset, 04/2013) oraz Narodowego Banku Polskiego.

Wykres 1.1.2. Struktura systemów finansowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej  
na koniec 2012 r. według 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, a dane dotyczące zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ECB z bazy Statistical 
Data Warehouse; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki centralne.
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W 2012 r. w Polsce odnotowano wzrost wartości aktywów prawie wszystkich rodzajów insty-
tucji finansowych (tabele 1.1.3 i 1.1.4). Zmniejszyła się jedynie wartość aktywów podmiotów 
maklerskich. 

W 2012 r. wzrost aktywów sektora bankowego był niższy niż w poprzednim roku. Było to 
spowodowane głównie wolniejszym tempem wzrostu kredytów dla sektora niefinansowe-
go. W porównaniu z 2011 r. bardziej spadło tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw  
(do 4,2%) niż kredytów dla gospodarstw domowych (do 2,9%5). W warunkach spowolnienia 

5  Dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.

Tabela 1.1.2. Stopień rozwoju sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze) w wybranych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro w latach 2010−2012 (w %)

Aktywa / PKB Kredyty1 / PKB Depozyty2 / PKB

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Polska 81,8 84,7 84,8 49,2 52,3 50,5 43,6 45,5 45,4

Czechy3 111,0 116,5 120,6 53,1 54,9 55,9 71,5 73,6 78,6

y 105,2 103,3 93,0 52,7 50,3 43,5 35,2 35,6 35,1

e a e o4 351,3 355,8 344,6 107,3 105,7 102,5 80,8 80,4 83,1

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 16 krajów w 2010 r., oraz  

17 krajów w 2011 i 2012 r. Dane nie są w pełni porównywalne z danymi zamieszczonymi w poprzednich edycjach opracowania  
ze względu na zmianę ich źródła i korekty przesłane przez banki centralne.

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

Tabela 1.1.3. Aktywa1 instytucji finansowych w Polsce w latach 2005−2012 (w mld zł)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

a k  ko e cy e2 539,3 624,0 727,1 963,2 977,2 1 062,1 1 187,9 1 236,6

a k  s z elcze  z zesza ce2 47,1 57,8 65,7 75,9 82,4 96,4 106,1 115,8

z elcze kasy 
oszcz o c o o k e y o e 5,3 6,0 7,3 9,4 11,6 14,0 15,6 16,9

ak a y ez ecze 89,6 108,6 126,9 137,9 139,0 145,2 146,1 162,7

sze es ycy e3 61,6 99,2 134,5 76,0 95,7 121,8 117,8 151,3

a e sze e e y al e 86,1 116,6 140,0 138,3 178,6 221,3 224,7 269,6

Po o y akle sk e4 6,9 10,8 11,8 8,6 9,9 9,2 10,1 9,0

e 835,9 1 023,0 1 213,3 1 409,3 1 494,4 1 670,0 1 808,3 1 961,9

1  Dla banków, funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych wartość aktywów netto.
2  Banki prowadzące działalność operacyjną. Do banków komercyjnych zaliczono również oddziały instytucji kredytowych.
3  Ze względu na zmianę źródła dane o aktywach funduszy inwestycyjnych od 2010 r. różnią się od opublikowanych w poprzednich 

edycjach tego opracowania. Dane od 2010 r. nie są w pełni porównywalne z danymi dotyczącymi poprzednich okresów.
4  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 finanso-
wego wydzielenia działalności maklerskiej banku.

Źródło: NBP, UKNF, Analizy Online, KSKOK.
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gospodarczego przedsiębiorstwa wstrzymywały się z podejmowaniem decyzji inwestycyj-
nych. Jednocześnie część banków zaostrzyła kryteria oraz warunki przyznawania kredytów 
dla przedsiębiorstw, przede wszystkim małych i średnich6, co wpłynęło na ograniczenie do-
stępności kredytu dla tego sektora. Banki zaostrzyły też politykę kredytową wobec gospo-
darstw domowych ze względu na  prognozy sytuacji gospodarczej, bieżącą i przewidywaną 
sytuację kapitałową oraz rosnący udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów miesz-
kaniowych. Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych wyniosło 5,1%, przy czym wzrost do-
tyczył tylko kredytów złotowych. Drugi rok z rzędu spadła natomiast wartość portfela kredy-
tów konsumpcyjnych. Wspomniane tendencje spowodowały, że relacja kredytów dla sektora 
niefinansowego do PKB była w Polsce niższa niż w poprzednim roku i nadal istotnie niższa 
niż w krajach strefy euro.

W 2012 r. obserwowano systematyczny przyrost środków zgromadzonych w OFE (z wyjąt-
kiem kwietnia i maja). Na wartość aktywów OFE duży wpływ miały wyniki finansowe uzyska-
ne z działalności inwestycyjnej oraz, w mniejszym stopniu, składki przekazane do funduszy. 
Wartość środków otrzymanych od ZUS w 2012 r. była znacznie niższa niż w 2011 r. i wyniosła 
8 mld zł (15,1 mld zł rok wcześniej). Wiązało się to z obniżeniem w maju 2011 r. składki prze-
kazywanej do OFE z 7,3% do 2,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne.

Fundusze inwestycyjne osiągnęły najwyższe tempo wzrostu aktywów netto spośród wszyst-
kich kategorii instytucji finansowych w Polsce. Środki zgromadzone w funduszach inwesty-
cyjnych osiągnęły najwyższą wartość w historii funkcjonowania tego sektora, a ich relacja 
do depozytów bankowych gospodarstw domowych zwiększyła się i na koniec roku wyniosła 
30,0% (wykres 1.1.3). Wzrost aktywów wiązał się z wysokim dodatnim saldem wpłat i wypłat 

6  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje  
z 2012 r. i I kwartału 2013 r., Warszawa 2012 i 2013, NBP.

Tabela 1.1.4. Przyrost aktywów1 instytucji finansowych w Polsce w latach 2009−2012 (r/r, w %)

2009 2010 2011 2012

a k  ko e cy e2 1,5 8,7 11,8 4,1

a k  s z elcze  z zesza ce2 8,6 17,0 10,1 9,2

z elcze kasy oszcz o c o o k e y o e 23,4 20,7 11,4 8,3

ak a y ez ecze 0,8 4,5 0,6 11,4

sze es ycy e3 25,9 27,3 3,3 28,5

a e sze e e y al e 29,1 23,9 1,5 20,0

Po o y akle sk e 15,1 7,14 9,8 10,9

e 6,0 11,8 8,3 8,5

1  Dla banków, funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych wartość aktywów netto.
2  Banki prowadzące działalność operacyjną. Do banków komercyjnych zaliczono również oddziały instytucji kredytowych.
3  Dane o aktywach funduszy inwestycyjnych za 2010 i 2011 r. różnią się od opublikowanych w poprzedniej edycji tego opracowania  

ze względu na zmianę źródła danych.
4  Spadek wartości aktywów podmiotów maklerskich jest wynikiem zawężenia w 2010 r. tej kategorii instytucji finansowych do do-

mów 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.
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środków, jak też z dodatnim wynikiem operacji funduszy inwestycyjnych. Środki w ujęciu 
netto wpłacane były głównie do funduszy zamkniętych aktywów niepublicznych oraz fundu-
szy krajowych papierów dłużnych. 

Wspomniane tendencje przyczyniły się do spadku znaczenia sektora bankowego w struktu-
rze aktywów krajowego sektora finansowego. Zwiększył się natomiast udział w tej strukturze 
aktywów niebankowych instytucji finansowych (wykresy 1.1.4 i 1.1.5).

Na koniec 2012 r. działalność w Polsce prowadziło 68 banków komercyjnych, w tym 25 od-
działów instytucji kredytowych. Liczba banków spółdzielczych, podobnie jak liczba zakła-
dów ubezpieczeń, zmniejszyła się o dwa podmioty, a SKOK-ów o cztery. Ponadto pojawiły się 
cztery nowe podmioty prowadzące działalność maklerską. Nie zmieniła się natomiast liczba  

Wykres 1.1.3. Relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do depozytów bankowych  
od gospodarstw domowych w latach 2005–2012
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Źródło: NBP, Analizy Online.

Wykres 1.1.4. Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 2005–2012
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Źródło: NBP, UKNF, Analizy Online, KSKOK.
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powszechnych towarzystw emerytalnych zarządzających otwartymi funduszami emerytal-
nymi. W 2012 r. nastąpił dalszy istotny wzrost liczby funduszy inwestycyjnych (tabela 1.1.5). 
Polskie ograny nadzoru otrzymały też kolejne zawiadomienia dotyczące zamiaru prowadze-
nia działalności na terenie Polski przez zagraniczne instytucje finansowe.

Wykres 1.1.5. Udział poszczególnych instytucji finansowych w strukturze aktywów polskiego 
systemu finansowego w 2011 i 2012 r.
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Źródło: NBP, UKNF, Analizy Online.

Tabela 1.1.5. Liczba instytucji finansowych w Polsce w latach 2005−20121

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

a k  ko e cy e2 58 60 61 67 64 67 66 68

a k  z zesza ce2 3 3 3 3 3 3 2 2

a k  s z elcze2 588 584 581 579 576 576 574 572

z elcze kasy oszcz o c o o k e y o e 76 70 67 62 62 59 59 55

ak a y ez ecze 3 68 65 67 66 64 63 61 59

sze es ycy e o a zys a szy 
es ycy ych 4

190
23

241
26

277
33

319
39

369
43

407
50

482
50

581
54

a e sze e e y al e o szech e 
o a zys a e e y al e 5 15 15 15 14 14 14 14 14

Po o y akle sk e6 42 47 53 58 59 64 65 69

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 2005 r. funkcjonowało 7, w 2006 r. 12, w 2007 r. 14, w 2008 i 2009 r. 18, w 2010 i 2011 r. 21, a w 2012 r. 25 oddziałów instytucji  
kredytowych.

3  Podmioty prowadzące działalność operacyjną zarówno ubezpieczeniową, jak i reasekuracyjną.
4 Do 2007 r. włącznie liczba utworzonych funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych (na mocy decyzji KNF), 

w 2008 i 2009 r. liczba podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy  
w Warszawie, od 2010 r. liczba funduszy, które prowadziły działalność.

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.
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Tabela 1.1.6. Charakterystyka rynków akcji w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz w strefie euro w latach 2010−20121

Kapitalizacja rynku pracy  
w ld euro

Kapitalizacja rynku akcji  
w relacji do PKB

2011 2010 2012 2010 2011 2012

Polska 142,3 107,5 134,8 39,8 29,1 35,3

Czechy 31,9 29,2 28,2 22,0 18,9 18,4

y 20,6 14,6 15,7 21,0 14,6 16,2

e a e o2 5 183,4 4 481,2 5 049,4 56,6 47,6 53,2

ka nik p ynno ci3 w icz a notowanyc  p ek
w ty  nowe p ki 4

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Polska 42,0 65,3 37,2 585 120 777 210 867 108

Czechy 48,2 51,8 53,7 27 2 26 2 26 1

y 97,1 94,5 87,8 52 6 54 6 52 1

2010 2011 2012
icz a notowanyc  p ek

2010 2011 2012

e a e o2 125,2 137,4 121,9 7 129 6 977 6 796

1  Wszystkie zaprezentowane wartości obejmują również alternatywne systemy obrotu, o ile operator danego rynku giełdowego pro-
wadził takie platformy.

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 przedstawionych w poprzednich edycjach opracowania. 
Źródło: FESE, Eurostat.

Tabela 1.1.7. Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku 
pieniężnego i kapitałowego w latach 2009–2012 (w mld zł)

2009 2010 2011 2012

o y ska o e 47,5 28,0 12,0 6,1

o y e e 41,0 74,6 93,4 117,0

ko e o e a ko e a e y e 3,0 2,6 7,7 5,9

ko e o e a e y e ze s o s 6,2 11,7 15,9 18,5

l ac e y ko e ka  Pa s a 405,4 471,3 495,2 520,0

l ac e  a zecz a o e o sz  o o e o 7,9 13,9 21,7 24,8

o e o e a e y e ze s o s 15,5 21,6 29,7 32,3

l ac e ko al e 6,9 10,9 14,4 15,6

o e o e a ko e a e y e1 5,5 5,2 10,4 18,0

s y zas a e 3,0 2,5 2,9 3,1

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

Uwaga: ze względu na korekty dane moga być odmienne niż w poprzednich edycjach opracowania.
Źródło: MF, NBP, KDPW, Fitch Polska.
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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 wzrostów cen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  
W 2012 r. indeks WIG wzrósł o 26,2%. Do obrotu na rynku regulowanym wprowadzono akcje 
19 nowych spółek krajowych i zagranicznych (38 przed rokiem), a na nieregulowanym ryn-
ku zorganizowanym NewConnect – 89 spółek (172 w 2011 r.). Wartość nowych emisji akcji  
debiutujących spółek7 wyniosła 1,4 mld zł (2,3 mld zł w poprzednim roku). Płynność krajowe-
go rynku akcji była w dalszym ciągu niska.

Największym segmentem rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w 2012 r. pozosta-
wał rynek bonów pieniężnych. Istotny wzrost wartości tych instrumentów w obiegu wyni-
kał z rosnącej nadpłynności w krajowym sektorze bankowym. Ministerstwo Finansów kon-
sekwentnie realizowało strategię wydłużania terminów zapadalności długu publicznego, 

7  Wartość nowych emisji dotyczy spółek krajowych i zagranicznych debiutujących na Głównym Rynku GPW 
oraz na rynku NewConnect.

Tabela 1.1.8. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku finansowym w latach 2009−2012 
(w mln zł)

2009 2010 2011 2012

kc e  a a o akc 700,5 933,3 1 076,1 820,0

l ac e ska o e 13 827,8 23 923,6 29 555,3 28 491,7

o y ska o e 2 454,7 2 110,3 1 250,3 520,0

eza ez eczo e loka y zy a ko e 7 259,9 7 025,4 6 195,4 5 874,2

a sakc e fx swap 9 385,6 10 855,2 12 928,0 11 520,8

a sakce repo/SBB 8 130,8 9 143,2 11 572,5 12 557,5

aso y y ek al o y 3 906,6 4 280,0 5 219,1 5 179,9

a sakc e forward 1 222,4 1 318,1 1 379,6 1 210,7

a sakc e C S 156,3 154,4 113,3 200,9

c e al o e 579,5 341,7 321,5 220,6

a sakc e 2 399,4 3 504,9 5 572,6 5 116,4

a sakc e S 682,5 1 353,0 2 218,8 1 698,4

a sakc e S 868,2 963,7 1 215,0 633,5

o ak y futures a eks 20 995,1 1 319,6 1 381,6 832,8

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

wartość obrotów wyliczono tylko dla jednej waluty transakcji.
2. Wartość obrotów na rynku obligacji i bonów skarbowych uwzględnia transakcje bezwarunkowe i warunkowe (repo i sell-buy-back). 
3. 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.
4. 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 grupie dealerów rynku pieniężnego.

5. W wartości obrotów akcjami uwzględniono wartość transakcji sesyjnych i pakietowych.
6. Wartość obrotów kontraktami futures na indeks WIG20 wyliczono według kwot rozliczenia, uwzględniając transakcje sesyjne  

i pakietowe.
7. Obroty na rynku walutowym obejmują jedynie transakcje zawierane na rynku krajowym. Nie uwzględniają transakcji zawieranych 

na rynku offshore.
8. 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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co prowadziło do istotnego zmniejszenia emisji bonów skarbowych i wzrostu zadłużenia  
z tytułu obligacji skarbowych. Przedsiębiorstwa i banki w nieznacznym stopniu wykorzysty-
wały emisje krótkoterminowych papierów dłużnych.

W analizowanym okresie znacznie zwiększyła się wielkość rynku obligacji skarbowych, któ-
ry pozostawał dominującym segmentem krajowego rynku papierów dłużnych (tabela 1.1.7).  
Rynek nieskarbowych długoterminowych papierów dłużnych był nadal stosunkowo słabo 
rozwinięty, choć we wszystkich jego segmentach utrzymywał się wzrost wartości instrumen-
tów będących w obrocie.

W 2012 r. na krajowym rynku pieniężnym znacznie wzrosły obroty w segmencie transak-
cji warunkowych, do czego przyczynił się dalszy wzrost aktywności banków zagranicznych. 
Jednocześnie w porównaniu z 2011 r. zmniejszyła się średnia dzienna wartość transakcji  
na rynku swapów walutowych i niezabezpieczonych lokat międzybankowych. Spadek  
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 waluto-
wymi pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi zawierano 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 nadwyż-
kami a podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie na środki pieniężne. Obieg tych środ-
ków w systemie finansowym odbywa się 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). 

1.2.1. Aktywa finansowe gospodarstw domowych

Wybór form oszczędzania dokonywany przez gospodarstwa domowe zależy od czyn-
ników o charakterze zarówno mikroekonomicznym (np. ich sytuacji finansowej), jak  
i makroekonomicznym (sytuacji gospodarczej w kraju). W zależności od siły oddziaływa-
nia poszczególnych czynników gospodarstwa domowe decydują o wielkości utrzymywa-
nych oszczędności oraz wybierają określone produkty oszczędnościowe i inwestycyjne.  
Poziom oszczędności krajowych gospodarstw domowych oraz ich forma mają duże znaczenie  
z punktu widzenia wzrostu gospodarczego oraz rozwoju systemu finansowego.

Zgodnie z wynikami badań nastrojów społecznych prowadzonych w Polsce8 na koniec 
2012 r. tylko 29,1% respondentów deklarowało posiadanie oszczędności, a 15,5% dostrzegało 
możliwość ich zgromadzenia w najbliższych 12 miesiącach (wzrost z 14,9% rok wcześniej).  

8  Badania ankietowe nastrojów społecznych prowadzone przez firmę Ipsos.
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Na oczekiwania gospodarstw domowych co do kształtowania się ich zasobów finansowych 
i gromadzenia oszczędności wpływają m.in. zmiany ich dochodów do dyspozycji (wykres 
1.2.1).

Aktywa finansowe gospodarstw domowych9 zwiększyły się w 2012 r. o 7,0% i na koniec 
grudnia wyniosły 814,5 mld zł. Stanowiło to 51,1% PKB, co oznacza wzrost o 1,3 pkt proc.  
w porównaniu z poprzednim okresem (wykres 1.2.2). Do wzrostu tych aktywów najbardziej 
przyczyniły się zmiany wartości depozytów bankowych oraz tytułów uczestnictwa fundu-
szy inwestycyjnych. Spadek wartości odnotowano w przypadku akcji spółek notowanych  
na rynkach organizowanych przez GPW, znajdujących się w portfelu gospodarstw domo- 
wych, a także nabytych przez nie dłużnych papierów wartościowych (zarówno skarbowych,  
jak i nieskarbowych).

Główną pozycją aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostawały depozyty ban-
kowe (wykres 1.2.3). Ich wartość wzrosła z 467,8 mld zł na koniec 2011 r. do 504,2 mld zł  
na koniec 2012 r. Tempo przyrostu depozytów gospodarstw domowych w bankach było 
jednak znacznie niższe niż w poprzednim roku. Mniejsza skłonność Polaków do lokowania 
środków w bankach wynikała zarówno z pogarszania się warunków makroekonomicznych  
(co wpływało m.in. na ograniczenie wzrostu wynagrodzeń), jak i ze spadku oprocentowania 
depozytów bankowych w II połowie roku, związanego z rozpoczęciem przez RPP cyklu obni-

9  W niniejszej analizie aktywa finansowe gospodarstw domowych obejmują następujące pozycje: depozyty 
gromadzone w bankach i SKOK-ach, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nabyte przez gospodar-
stwa domowe, jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) i składki oszczęd-
nościowe ubezpieczeń na życie odpowiadające wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w dziale 
ubezpieczeń na życie, skarbowe papiery wartościowe, akcje notowane na rynkach organizowanych przez 
GPW, gotówka w obiegu pozostająca poza kasami banków oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe.

Wykres 1.2.1. Badania nastrojów społecznych dotyczące oszczędności oraz dynamika dochodów 
do dyspozycji w latach 2005–2012
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Źródło: opracowano na podstawie danych Ipops i GUS.
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żek stóp procentowych (średnie oprocentowanie nowych depozytów złotowych spadło z 4,7%  
w grudniu 2011 r. do 4,2% w grudniu 2012 r.). Ponadto do poszukiwania przez gospodarstwa 
domowe atrakcyjniejszych form lokowania oszczędności niż depozyty bankowe zachęcały 
wzrosty cen na krajowym rynku akcji. Największy wzrost wartości depozytów obserwowano 
w grudniu. Miał on w dużym stopniu charakter sezonowy i wiązał się z obserwowanymi 
zazwyczaj w tym okresie wypłatami dodatkowych świadczeń w zakładach pracy (premie,  
nagrody roczne). 

Podobnie jak w poprzednich latach drugą istotną kategorią aktywów finansowych gospo-
darstw domowych była gotówka w obiegu (bez gotówki w kasach banków). Na koniec 2012 r. 
jej wartość wyniosła 97,5 mld zł i była o 0,6% wyższa niż na koniec 2011 r.

Kolejną pozycję tych aktywów stanowiły jednostki uczestnictwa UFK i składki oszczędnościo-
we ubezpieczeń na życie. Ich wartość w portfelu gospodarstw domowych wzrosła z 69,9 mld 
zł na koniec 2011 r. do 77,4 mld zł na koniec 2012 r. Dużą popularnością cieszyły się produkty 
antypodatkowe (tzw. polisolokaty oraz niektóre ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane 
w formie ubezpieczenia na życie i dożycie). Rozwojowi segmentu produktów ubezpiecze-
niowych na życie sprzyjał wzrost zainteresowania banków ich dystrybucją oraz wycofanie 
z ofert banków lokat jednodniowych w związku z nowelizacją przepisów ustawy Ordynacja 
podatkowa10.

10  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).

Wykres 1.2.2. Aktywa finansowe gospodarstw domowych w latach 2005–2012
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Uwaga: ze względu na zmianę źródeł dane mogą się różnić od przedstawionych w poprzednich edycjach opracowania. 
Źródło: opracowano na podstawie danych GUS, UKNF, Analizy Online i NBP.
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Tabela 1.2.1. Struktura oraz dynamika wybranych pozycji aktywów finansowych gospodarstw 
domowych w latach 2009–2012, według stanu na koniec okresów

2009 2010 2011 2012

dzia  w aktywac  o podar tw do owyc  o e  w 

e ozy y a ko e 57,2 57,0 61,4 61,9

e ozy y  S ach 1,7 1,8 1,9 1,9

y y czes c a szy es ycy ych 9,5 10,2 8,2 8,9

y y czes c a   sk a k  oszcz o c o e  
ez ecze  a yc e 10,3 10,2 9,2 9,5

Ska o e a e y a o c o e 1,9 1,4 1,2 1,0

eska o e a e y a o c o e 0,4 0,3 0,3 0,2

kc e o o a e a y kach P 6,3 7,1 5,1 4,5

o ka  o e  ez kas a k 12,7 12,0 12,7 12,0

Przyro t aktyw w o podar tw do owyc  r/r, w 

k y a a so e o e 12,7 9,9 5,1 7,0

e ozy y a ko e 14,8 9,6 13,2 7,9

e ozy y  S ach 25,0 20,0 11,4 6,8

y y czes c a szy es ycy ych 22,5 18,1 15,4 16,2

y y czes c a   sk a k   
oszcz o c o e ez ecze  a yc e 0,2 9,1 5,7 10,8

Ska o e a e y a o c o e 7,2 19,5 12,9 3,4

eska o e a e y a o c o e 9,4 17,2 6,7 19,2

kc e o o a e a y kach P 48,1 22,6 24,3 4,7

o ka  o e  ez kas a k 0,3 3,7 11,7 0,6

Uwaga: ze względu na zmianę źródeł dane mogą się różnić od danych przedstawionych w poprzednich edycjach opracowania. 
Źródło: opracowano na podstawie danych UKNF, Analizy Online i NBP.

Wykres 1.2.3. Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w latach 2005–2012,  
według stanu na koniec okresów
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Uwagi:  

1. Kategoria „tytuły uczestnictwa UFK” jest prezentowana łącznie ze składkami oszczędnościowymi ubezpieczeń na życie. 
2. Ze względu na zmianę źródeł dane mogą się różnić od danych przedstawionych w poprzednich edycjach opracowania.
Źródło: opracowano na podstawie danych UKNF, Analizy Online i NBP.



System finansowy w Polsce

23Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Wartość tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych posiadanych przez gospodarstwa do-
mowe11 na koniec 2012 r. wyniosła 72,5 mld zł. Oznacza to wzrost o 16% w porównaniu ze 
stanem na koniec 2011 r. Zmiana wartości tej części portfela lokat gospodarstw domowych 
była wynikiem wzrostu wartości instrumentów finansowych w portfelach inwestycyjnych 
funduszy, jak też napływu netto kapitału do tych instytucji finansowych. Największy napływ 
środków do funduszy nastąpił w IV kwartale 2012 r. – 2,1 mld zł w ujęciu netto (wykres 1.2.4). 
Gospodarstwa domowe nabywały głównie tytuły uczestnictwa funduszy krajowych papierów 
dłużnych.

Na rynkach akcji organizowanych przez GPW obserwowano dalszy spadek bezpośredniego 
zaangażowania gospodarstw domowych pomimo wzrostu głównych indeksów giełdowych. 
Wartość akcji w portfelu inwestycyjnym Polaków zmniejszyła się do 36,9 mld zł na koniec 
2012 r. Mogło to wynikać z mniejszej niż w latach ubiegłych oferty prywatyzacyjnej spółek 
Skarbu Państwa, których akcje wprowadzane na GPW z reguły cieszą się dużym zaintereso-
waniem inwestorów indywidualnych.

Depozyty w SKOK-ach wzrosły do 15,7 mld zł na koniec 2012 r. i nadal miały niewielki 
udział w strukturze aktywów finansowych gospodarstw domowych (1,9%). W analizowanym 
okresie nastąpiło istotne spowolnienie tempa wzrostu depozytów w SKOK-ach. Ich wartość 
zwiększyła się jedynie o 6,8%, podczas gdy w latach 2007–2011 ich średnie tempo wzrostu  
wynosiło 20%.

Wartość skarbowych papierów wartościowych w portfelu gospodarstw domowych nieznacz-
nie spadła i na koniec 2012 r. wyniosła 8,5 mld zł (na koniec 2011 r. 8,8 mld zł). Niskie opro-
centowanie obligacji skarbowych przeznaczonych dla klientów detalicznych powodowało,  
że gospodarstwa domowe poszukiwały atrakcyjniejszych form lokowania oszczędności niż  
te instrumenty dłużne. 

11  Bez tytułów kupionych przez zakłady ubezpieczeń w związku z zawarciem przez osoby fizyczne umowy 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Wykres 1.2.4. Saldo napływu środków do funduszy inwestycyjnych od gospodarstw domowych 
oraz zmiana wartości złotowych depozytów bankowych gospodarstw domowych w latach 
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Uwaga: kategoria „gospodarstwa domowe” obejmuje także instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych.
Źródło: obliczono na podstawie danych NBP.
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Środki na rachunkach w otwartych funduszach emerytalnych mają inny charakter niż opisa-
ne wyżej kategorie aktywów finansowych, w których gospodarstwa domowe lokują oszczęd-
ności. Uczestnictwo w OFE jest bowiem obligatoryjne dla osób urodzonych po 31 grudnia 
1968 r., co zapewnia stały dopływ tych środków. Ponadto nie ma możliwości swobodnego 
dysponowania środkami zgromadzonymi w OFE przed osiągnięciem wieku emerytalnego.  
Na koniec 2012 r. wartość środków zgromadzonych w OFE wyniosła 269,6 mld, tj. o 20% więcej  
w porównaniu ze stanem na koniec 2011 r. Tak duży wzrost nastąpił mimo istotnego spadku 
wpływów ze składek, wynikającego z obniżenia w maju 2011 r. wysokości składki przekazywanej  
do OFE do 2,3% podstawy wynagrodzenia. Wynikał on przede wszystkim z poprawy wyników 
inwestycyjnych tych funduszy.

1.2.2. Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw

W 2012 r. pogorszyła się kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw niefinansowych. Wolniejszy 
wzrost przychodów (o 3,9% w ujęciu nominalnym) niż kosztów (o 5,3%) wpłynął na zmniej-
szenie się ich wyniku finansowego netto o 21% w porównaniu z 2011 r. Przedsiębiorstwa 
miały gorszy wynik działalności operacyjnej oraz poniosły stratę na działalności finansowej. 
Przez cały 2012 r. obniżała się również rentowność obrotu tych podmiotów. Po zwiększeniu 
w 2011 r.  aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw rok później nakłady inwesty-
cyjne spadły w ujęciu realnym o 1,3%. Skalę inwestycji zwiększyło 34,6% podmiotów, czyli 
znacznie mniej niż w 2011 r.12 W związku z niepewnością co do sytuacji ekonomicznej w stre-
fie euro oraz jej wpływu na perspektywy rozwoju gospodarczego w Polsce przedsiębiorstwa 
ograniczały nawet nakłady na modernizację posiadanych maszyn i urządzeń.

W 2012 r. banki zaostrzyły warunki i kryteria udzielania kredytów, zwłaszcza wobec sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw, co należy wiązać przede wszystkim z niekorzystnymi per-
spektywami rozwoju gospodarczego w Polsce13. Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredy-
tów udzielonych im przez banki krajowe było na koniec 2012 r. o 2,1% wyższe niż na koniec 
poprzedniego roku. 

Ważnym pozabankowym źródłem finansowania krajowych podmiotów niefinansowych, 
w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, był leasing (wykres 1.2.5). 
Umożliwia on bowiem finansowanie aktywów trwałych podmiotom o krótkiej historii 
działalności, mającym utrudniony dostęp do innych zewnętrznych źródeł finansowania, 
takich jak kredyt bądź emisja papierów dłużnych. Wartość aktywów oddanych w leasing  
w 2012 r. nie zmieniła się znacznie w stosunku do poprzedniego roku. Na istotne spowol-
nienie tempa wzrostu obrotów na rynku leasingu w Polsce mogło wpłynąć m.in. zakończe-
nie niektórych inwestycji infrastrukturalnych związanych z przygotowaniami do mistrzostw  
Europy w piłce nożnej. Firmy leasingowe odnotowały najwyższe obroty pod koniec roku,  
co mogło się wiązać ze wspomnianym zaostrzaniem przez banki polityki kredytowej wobec 
małych i średnich przedsiębiorstw14. 

12  Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2012 r., Warszawa kwiecień 2013, NBP.
13  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – III kwartał 

2012 r., Warszawa 2012, NBP.
14  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje  

z 2012 r. i I kwartału 2013 r., Warszawa 2012 i 2013, NBP.
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Wartość nowych emisji akcji przedsiębiorstw niefinansowych, wprowadzonych do obrotu 
na rynkach organizowanych przez GPW (Główny Rynek GPW i NewConnect), wyniosła  
w 2012 r. 5,2 mld zł i była o 2,6 mld zł niższa niż w poprzednim roku. Spadki cen instrumen-
tów udziałowych na Głównym Rynku GPW w I połowie 2012 r. oraz perspektywy słabego 
wzrostu gospodarczego w Polsce zniechęcały przedsiębiorstwa do debiutu na tym rynku. 
Wiele spółek zdecydowało się na opóźnienie pierwszych emisji akcji, ponieważ obawia-
ły się braku możliwości pozyskania planowanego kapitału. W 2012 r. na Głównym Rynku 
GPW i NewConnect łącznie zadebiutowało 108 krajowych przedsiębiorstw (210 w 2011 r.),  
z czego ponad 80% wprowadziło swoje akcje do obrotu w alternatywnym systemie obro-
tu. NewConnect umożliwiał pozyskanie kapitału nawet małym podmiotom oraz spółkom  
o krótkiej historii działalności ze względu na stosunkowo małe koszty przeprowadzenia emi-
sji kierowanej na ten rynek oraz niższe niż na Głównym Rynku GPW wymogi informacyjne  
i opłaty za notowanie papierów wartościowych.

Wartość środków pozyskanych przez przedsiębiorstwa w 2012 r. w wyniku emisji długoter-
minowych obligacji na krajowym rynku finansowym wyniosła 12,9 mld zł i była nieznacz-
nie niższa niż w 2011 r. Zainteresowanie tym źródłem finansowania wykazywały przede 
wszystkim duże spółki z branży energetycznej i paliwowej, co wiązało się z aktywnością 
inwestycyjną tych podmiotów w 2012 r. Popyt na te papiery, zgłaszany m.in. przez fundu-
sze inwestycyjne i fundusze emerytalne, szukające wyższych stóp zwrotu niż z inwestycji  
w obligacje skarbowe, ułatwiał im plasowanie emisji. Ponadto dynamiczny rozwój platformy 
obrotu instrumentami dłużnymi Catalyst stwarzał przedsiębiorstwom korzystne warunki do 
finansowania za pomocą emisji obligacji. Kupując obligacje notowane na platformie Catalyst, 
inwestorzy akceptowali bowiem 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 2012 r. wyniosła 7,4 mld zł, co oznacza wzrost o 72,2% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Krajowe przedsiębiorstwa w dużym stopniu korzystały także z finansowania zagranicznego 
(ramka 1.2.2.1), które przybiera różne formy. Powiązane kapitałowo podmioty zagraniczne 
zasilają przedsiębiorstwa krajowe, obejmując udziały w ich kapitałach własnych (przez wnie-
sienie kapitału zakładowego), lub udzielają im pożyczek. Przedsiębiorstwa z Polski zaciągają 

Wykres 1.2.5. Wybrane pozabankowe zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw 
w latach 2009–2012
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również pożyczki lub kredyty u podmiotów zagranicznych spoza grupy kapitałowej, a także 
emitują instrumenty dłużne przeznaczone dla nierezydentów. Ponadto krajowi importerzy 
korzystają z tzw. kredytu handlowego od zagranicznych dostawców.

Ramka 1.2.2.1. Finansowanie zagraniczne przedsiębiorstw niefinansowych działających  
w Polsce

Struktura pasywów krajowych przedsiębiorstw niefinansowych wskazuje, że najwięk-
sze znaczenie w finansowaniu ich działalności ma kapitał własny. Przedsiębiorstwa 
działające w Polsce w mniejszym stopniu korzystają z zewnętrznych źródeł finanso-
wania, szczególnie z kredytów i pożyczek. Według danych Eurostatu (rachunki finan-
sowe na bazie ESA95) na koniec 2012 r. około 48% pasywów polskich przedsiębiorstw 
stanowił kapitał własny, 25% – kredyty i pożyczki, 4% – instrumenty finansowe z wy-
łączeniem akcji, a 23% – inne zobowiązania finansowe (głównie tzw. kredyty handlo-
we). Struktura ta nie różniła się od struktury pasywów przedsiębiorstw w strefie euro 
(udziały poszczególnych pozycji ich pasywów wyniosły odpowiednio 51%, 31%, 4%  
i 14%), jednak relacja kredytów i pożyczek do tzw. kredytów handlowych w strefie 
euro była wyższa. 

Wśród wymienionych wyżej pozycji pasywów krajowych przedsiębiorstw duże zna-
czenie ma finansowanie zagraniczne, szczególnie w formie obejmowania udziałów 
w kapitale własnym oraz kredytów i pożyczek1. W ostatnich latach udział podmio-
tów zagranicznych w kapitale podstawowym polskich przedsiębiorstw był stabilny  
i na koniec 2012 r. wyniósł 24%. Od 2004 r. wartość nominalna kredytów i poży-
czek udzielonych krajowym przedsiębiorstwom niefinansowym przez podmioty za-

Wykres 1. Struktura zadłużenia krajowych przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu 
kredytów i pożyczek według miejsca zaciągnięcia zobowiązań w latach 2004–2012
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Uwaga: dane dotyczą przedsiębiorstw niefinansowych, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

1 Dane jednostkowe z formularzy F02 dotyczące przedsiębiorstw niefinansowych pozwalają na analizę finansowania zagra-
nicznego w formie kredytów i pożyczek (bez tzw. kredytu handlowego) oraz w formie wkładu do kapitału zakładowego.
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graniczne wzrosła ponaddwukrotnie i na koniec 2012 r. wyniosła 124 mld zł, z cze-
go te pierwsze stanowiły 31% (wykres I). Kredyty zagraniczne stanowiły około 17% 
kredytów bankowych zaciągniętych przez przedsiębiorstwa niefinansowe z Polski,  
a pożyczki zagraniczne – około 70% zobowiązań krajowych podmiotów niefinanso-
wych z tytułu otrzymanych pożyczek. 

Zwiększenie wyrażonej w złotych wartości kredytów i pożyczek zagranicznych  
w 2008 r. i kolejnych latach wiązało się głównie ze zmianami kursu złotego. Ponadto 
atrakcyjność tego sposobu finansowania zwiększyła się po znacznym obniżeniu stóp 
procentowych za granicą i zaostrzeniu polityki kredytowej przez banki działające  
w Polsce od II połowy 2008 do 2009 r.2

Z kredytów i pożyczek zagranicznych w największym stopniu korzystały przed-
siębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (tabela I). Zaciągały one pożyczki  
bezpośrednio od zagranicznego podmiotu dominującego lub, nieco rzadziej, kredy-
ty w bankach zagranicznych. Zagraniczna spółka matka, która ma dostęp do tańsze-
go kredytu bankowego lub finansowania na rynkach finansowych (np. ze względu  
na niższe stopy procentowe za granicą, posiadanie ratingu, efekt skali), może następ-
nie transferować środki w ramach grupy w formie pożyczki dla spółek zależnych  
w Polsce. Jak wskazują dane GUS dotyczące finansowania nakładów na środki trwałe3 
w 2011 r., przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego przeznaczały finanso-
wanie pozyskane za granicą głównie na ten cel (81%).

 

Tabela I. Kredyty i pożyczki udzielone krajowym przedsiębiorstwom niefinansowym 
z kapitałem zagranicznym w latach 2004−2012

Liczba 
przed i bior tw 

z kapita e  za raniczny

dzia  kredyt w za ranicznyc
udzielonyc  przed i bior two

z kapita e  za raniczny
w kredytach zagranicznych

dla przed i bior tw og e  w 

dzia  po yczek zagranicznych
udzielonych przed i bior two

z kapita e  zagraniczny
w po yczkach zagranicznych

dla przed i bior tw og e  w 

2004 6 000 70 94

2005 6 475 73 96

2006 6 697 70 92

2007 7 003 71 94

2008 7 553 65 93

2009 7 550 60 91

2010 7 043 71 95

2011 7 867 73 93

2012 8 020 73 92

Uwaga: dane dotyczą przedsiębiorstw niefinansowych, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

2 Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje z lat 2008–2009  
i I kwartału 2010 r., Warszawa 2012 i 2013, NBP.

3 Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2011 r.,  Warszawa 2012, GUS.
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Eksporterzy w większym stopniu niż pozostałe przedsiębiorstwa korzystają  
z zagranicznych kredytów i pożyczek. W latach 2005–2012 udział przychodów z eks-
portu w przychodach ogółem był 1,5–2 razy większy w podmiotach zaciągających 
kredyty i pożyczki za granicą niż w przedsiębiorstwach, które nie korzystały z tej for-
my finansowania. Może to wynikać  z tego, że część eksporterów to spółki zależne 
podmiotów zagranicznych, które ulokowały produkcję w Polsce m.in. ze względu  
na niższe koszty pracy.

W przyszłości pogłębiająca się integracja gospodarcza z pozostałymi krajami UE  
może spowodować, że rosnącej wymianie handlowej będzie towarzyszył wzrost  
znaczenia zagranicznych zobowiązań handlowych. Na zmianę struktury i rozwój 
 finansowania może również wpłynąć zmniejszenie dysparytetu stóp procentowych 
między Polską a strefą euro, który dotychczas stymulował zaciąganie kredytów  
i pożyczek zagranicznych.

Z zagranicznych źródeł finansowania w większym stopniu korzystały przedsiębior-
stwa z zachodniej i centralnej Polski, w mniejszym zaś z Polski wschodniej. Wiąże się 
to ze zróżnicowaniem rozwoju regionalnego Polski oraz lokalizacją przedsiębiorstw  
z udziałem kapitału zagranicznego. 
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Regulacje systemu finansowego

Rozwój systemu finansowego zależy nie tylko od warunków ekonomicznych, ale tak-
że od regulacji dotyczących instytucji i rynków finansowych. W niniejszym rozdziale 
oprócz najważniejszych zmian w tych regulacjach wprowadzonych w prawie krajowym  
w 2012 r. zaprezentowano nowe rozwiązania legislacyjne w prawie europejskim. Działania 
podejmowane w UE, mające na celu stworzenie jednolitego europejskiego rynku finansowe-
go i zapewnienie stabilności jego funkcjonowania, wytyczają bowiem główne kierunki przy-
szłych zmian regulacji dotyczących systemu finansowego w Polsce. Wiele norm prawnych  
w tych regulacjach 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

W niniejszym podrozdziale omówiono najistotniejsze krajowe akty prawne wprowadzo-
ne w Polsce 2012 r., mające wpływ na funkcjonowanie systemu finansowego. Opis zmian  
w prawie krajowym przedstawiono w podziale na regulacje dotyczące nadzoru finansowego  
i infrastruktury rynków, sektora usług bankowych, niebankowych instytucji finansowych oraz 
rynku kapitałowego. W części poświęconej regulacjom sektora usług bankowych omówiono 
także uchwały Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz niemającą wiążącego charakteru 
rekomendację KNF.

2.1.1. Regulacje dotyczące nadzoru i infrastruktury usług finansowych

Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach roz-
rachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o nie-
których zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze1 

Omawiana ustawa miała na celu wprowadzenie do polskiego prawa postanowień dyrekty-
wy nr 2009/44/WE2. W ustawie o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i syste-
mach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami3 
zmieniono definicje systemu płatności oraz systemu rozrachunku papierów wartościowych, 
rozszerzając je o formalne porozumienia dotyczące rozliczeń. Przed zmianą przepisów wspo-
mniane pojęcia obejmowały tylko porozumienia dotyczące realizacji zleceń rozrachunku. 

1  Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności  
i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy  
o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.  
z 2012 r., poz. 173). Przepisy weszły w życie 2 marca 2012 r.

2  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrek-
tywy w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz  
w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych  
i do wierzytelności kredytowych (Dz. Urz. UE L146 z 2009 r., s. 37).

3  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach roz-
rachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jednolity Dz.U.  
z 2010 r., nr 112, poz. 743 z późn. zm.).
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Istniały wątpliwości interpretacyjne, czy mają do nich zastosowanie rozwiązania dotyczą-
ce ostateczności rozrachunku w odniesieniu do systemów rozliczeniowych prowadzonych 
przez partnerów centralnych lub izby rozliczeniowe. Inną ważną zmianą wprowadzoną  
w tej ustawie było objęcie regulacjami Prawa upadłościowego i naprawczego4 rozrachun-
ku pieniężnego dokonanego w systemie płatności w wyniku zleceń wprowadzonych do  
systemu rozrachunku papierów wartościowych. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami kwo-
ta uzyskana w wyniku skompensowania wzajemnych zobowiązań lub należności w ramach 
systemu rozrachunku papierów wartościowych nie będzie wchodziła do masy upadłościo-
wej upadłego uczestnika i będzie mogła być wykorzystana do przeprowadzenia rozrachun-
ku pieniężnego. 

W ustawie wprowadzono definicję systemu interoperacyjnego oraz określono zasady jego 
funkcjonowania. Nowe przepisy nałożyły na podmiot, który zawarł z innym systemem po-
rozumienie w sprawie realizacji zleceń, obowiązek dopasowania momentów wprowadzenia 
zleceń rozrachunku do tych systemów oraz określenia momentu, od którego zlecenie rozra-
chunku nie może zostać odwołane. Ponadto w znowelizowanej ustawie wprowadzono pod-
stawę prawną do żądania przez NBP określonych w art. 17 ust. 2 i art. 17a ust. 1 informacji  
i dokumentów od podmiotów, wobec których powzięto uzasadnione podejrzenie, że prowa-
dzą systemy płatności bez zgody Prezesa NBP.

Zmiany w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze wynikały głównie z wprowadze-
nia do polskiego prawa wspomnianego pojęcia systemu interoperacyjnego. Zgodnie  
z nowymi przepisami przedmiot zabezpieczenia ustanowiony przez uczestnika systemu 
rozrachunku papierów wartościowych lub systemu płatności w związku z uczestnictwem  
we wspomnianych systemach nie wchodzi do masy upadłości podmiotu prowadzącego  
system interoperacyjny, niebędącego jednocześnie uczestnikiem tych systemów. Kolejną  
ważną zmianą wprowadzoną w tym akcie prawnym było zdefiniowanie dnia roboczego  
systemu jako cyklu wykonywania zleceń, w trakcie którego dokonywane są rozliczenia  
lub rozrachunki oraz występują inne operacje z tym związane. Takie rozwiązanie ma  
umożliwić wykorzystanie środków pieniężnych i instrumentów finansowych upadłego 
uczestnika do zrealizowania zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu, w którym  
cykl pracy rozpoczyna się w dniu ogłoszenia upadłości zleceniodawcy, a kończy się w kolej-
nym dniu kalendarzowym. 

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w ustawie o niektórych zabezpieczeniach finan-
sowych5 było zaliczenie wierzytelności kredytowych do kategorii aktywów, które mogą  
stanowić zabezpieczenie transakcji na rynkach finansowych. Ustanowienie zabezpiecze-
nia finansowego na wierzytelności kredytowej jest możliwe pod warunkiem, że zastaw-
nik uzyska pisemną zgodę dłużnika wierzytelności na udostępnienie informacji objętych  
tajemnicą bankową. Wprowadzone rozwiązania ograniczyły formalności i procedury  
administracyjne w ustanawianiu i realizacji zabezpieczenia finansowego ustanawianego  
na tych wierzytelnościach. 

4  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 
z późn. zm.).

5  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jednolity Dz.U.  
z 2012 r., poz. 942 z późn. zm.). 
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Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw6

Przyjęcie w grudniu 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz niektórych innych ustaw miało na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów 
Unii Europejskiej7. Omawiany akt prawny wprowadził do polskiego porządku prawnego 
przepisy dotyczące współpracy i wymiany informacji między KNF a Europejskimi Urzęda-
mi Nadzoru Finansowego. Nowe rozwiązania nałożyły na KNF obowiązek powiadamiania  
odpowiedniego europejskiego urzędu nadzoru finansowego8 m.in. o wydanych albo cofnię-
tych zezwoleniach na prowadzenie działalności na rynku finansowym oraz przypadkach  
odmowy wydania takiego zezwolenia.

W ustawie Prawie bankowe9 dodano przepisy umożliwiające KNF delegowanie, w ramach 
sprawowania nadzoru skonsolidowanego, zadań na nadzorcę z państwa członkowskiego UE 
na podstawie porozumienia zawartego z tym organem. Zgodnie z art. 141f ust. 3a ustawy  
Prawo bankowe porozumienia powinny określać w szczególności zakres delegowanych za-
dań, stosowania w odniesieniu do nich przepisów prawa polskiego oraz prawa państwa człon-
kowskiego, a także obowiązek informowania KNF przez właściwą władzę nadzorczą innego 
państwa o podejmowanych działaniach nadzorczych i ich skutkach. Ponadto KNF będzie 
mogła przyjąć zadania od innego organu nadzoru państwa UE. 

Akty wykonawcze do ustawy o usługach płatniczych

W 2012 r. wydano siedem aktów wykonawczych do ustawy o usługach płatniczych10. W po-
równaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami doprecyzowano zakres ubezpieczenia, 
jakie musi mieć biuro usług płatniczych. Wskazano, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie 
szkody powstałe w związku z niemożnością wykonania przez to biuro transakcji płatniczej  
z tytułu zwrotu wpłat wniesionych przez użytkowników, pod warunkiem że szkody te zosta-
ną zgłoszone w okresie ubezpieczenia lub nie później niż 180 dni po upływie tego okresu.  
Obniżono dopuszczalną minimalną sumę gwarancyjną z równowartości w złotych 18 000 
euro do 1 200 euro. Analogiczne zmiany przyjęto także w odniesieniu do wysokości mini-
malnych sum gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej. Wprowadzone rozwiązania powinny 
ograniczyć koszty działalności biur usług płatniczych, wynikające z obowiązku zawarcia umo-
wy ubezpieczenia albo gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

W nowych przepisach wykonawczych określono kategorie bezpiecznych, płynnych aktywów 
o niskim ryzyku, w jakie mogą być inwestowane środki pieniężne klientów przyjęte przez

6  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz  
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1385). Przepisy weszły w życie 26 grudnia 2012 r.

7  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/78/WE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany 
dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 
2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz. Urz. UE L331 z 2010 r.,  
s. 120).

8  Każdy z Europejskich Urzędów Nadzoru odpowiada za wyznaczony sektor rynku finansowego. Szerzej  
na ten temat w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., Warszawa 2012, NBP, s. 37–38.

9  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.).
10 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.).
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instytucję płatniczą w celu wykonania transakcji płatniczych i nieprzekazane odbiorcy lub 
innemu dostawcy do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania tych środków.  

2.1.2. Regulacje dotyczące sektora bankowego

Uchwała nr 307/2012 Komisji Nadzoru Finansowego zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu 
i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów 
ryzyka11 

Uchwała zmieniła postanowienia uchwały KNF nr 76 z 2010 r.12 odnoszące się do banków 
obliczających kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z metodą wewnętrznych ratin-
gów oraz stosujących zaawansowaną metodę pomiaru do obliczania wymogu kapitałowe-
go z tytułu ryzyka operacyjnego. Wprowadzone zmiany przesunęły z 31 grudnia 2011 r. na  
31 grudnia 2013 r. termin, do którego banki te będą zobowiązane utrzymywać fundusze 
własne na poziomie nie niższym niż 80% wymogu porównawczego (obliczonego metodami  
standardowymi).

Uchwała nr 249/2012 w sprawie wydania Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia  
i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach13 

Nowa Rekomendacja J ma obowiązywać, z pewnymi wyjątkami, od 1 października 2013 r.  
i zastąpi rekomendację wydaną w 2000 r.14 Wskazuje ona dobre praktyki, które powinny być 
stosowane przez banki przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o rynku nieruchomości, 
zawartych we własnych i zewnętrznych bazach danych. Składa się z 12 rekomendacji cząst-
kowych, dotyczących:
− gromadzenia danych o rynku nieruchomości – rekomendacje 1−4 zalecają, aby zarządzanie 

ryzykiem związanym z ustanawianiem zabezpieczeń hipotecznych odbywało się na pod-
stawie danych o nieruchomościach gromadzonych we własnych lub zewnętrznych bazach 
danych,

− tworzenia baz danych – rekomendacje 5−6 definiują zakres danych, które powinny znaj-
dować się w bazach danych prowadzonych przez pojedyncze banki, a także zalecają two-
rzenie wspólnej zewnętrznej bazy danych, systematycznie zasilanej z wiarygodnych źródeł 
bankowych i pozabankowych,

− wiarygodności baz danych – rekomendacje 7−8 ustalają procedury dotyczące zasilania baz 
i standaryzacji gromadzonych danych oraz wymogi wydajności i bezpieczeństwa w odnie- 
sieniu do obsługujących je systemów informatycznych, a także zalecają przynajmniej raz  
w roku weryfikować informacje zgromadzone w tych bazach,

11 Uchwała nr 307/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych 
rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF z 2012 r., poz. 19). Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2013 r.

12  Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegóło-
wych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF  
z 2010 r., nr 2, poz. 11 z późn. zm.).

13 Uchwała nr 249/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wydania 
Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach 
(Dz. Urz. KNF z 2012 r., poz. 16). Uchwała weszła w życie 11 września 2012 r.

14  Rekomendacja J z dnia 20 lipca 2000 r. dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się  
do rynku nieruchomości, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2000 r. Rekomendacja nie była publi-
kowana w Dzienniku Urzędowym NBP.
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− korzystania z baz danych – rekomendacje 9−12 zalecają, by oceniać i monitorować war-
tości zabezpieczeń kredytów na nieruchomości na podstawie pozyskanych w tym samym 
czasie danych dotyczących co najmniej kilku podobnych nieruchomości położonych  
na podobnym obszarze, a także obejmują wytyczne do budowy i stosowania modeli  
statystycznych szacujących aktualną i przyszłą wartość nieruchomości oraz ich weryfika-
cji lub walidacji przez KNF; rekomendacje cząstkowe 11 i 12 dotyczące banków, których 
udział w kredytach zabezpieczonych hipoteką przekracza 2%, będą obowiązywać dopiero 
od 1 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie trybu wykonywania nadzoru 
nad działalnością bankową15

Uchwała zastępuje dotychczasowe przepisy określające tryb sprawowania nadzoru banko-
wego16 i wyłaniania kandydatów na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego  
banku17. Ponadto wprowadza postępowanie walidacyjne do zestawu czynności kontrolnych. 
Ma być ono prowadzone podczas analizy metod statystycznych wykorzystywanych do obli- 
czania wymogów kapitałowych w celu zweryfikowania zgodności rozwiązań stosowanych  
w banku z informacjami dołączonymi do wniosku w sprawie wydania zgody na stosowanie tych  
metod.

Uchwała nr 172/2012 Komisji Nadzoru Finansowego zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu 
i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów 
ryzyka18 

Uchwała określa metodę wyznaczania kapitału krótkoterminowego, będącego dodatkową 
pozycją funduszy własnych banku, oraz systematyzuje procedury  uzyskania zgody KNF  
na stosowanie statystycznych metod wyznaczania wymogu kapitałowego. Ponadto ustala 
wagi ryzyka dla kredytów ze stwierdzoną utratą wartości, których zabezpieczenie stanowią 
nieruchomości mieszkalne.

15  Uchwała nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie trybu wykonywa-
nia nadzoru nad działalnością bankową (Dz. Urz. KNF z dnia 21 grudnia 2012 r., poz. 20). Przepisy weszły  
w życie 27 listopada 2012 r.

16  Uchwała nr 2/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wykonywania 
nadzoru bankowego (Dz. Urz. KNF z 2008 r., nr 1, poz. 1 z późn. zm.).

17  Uchwała nr 257/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie standardów 
wyłaniania kandydatów na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku (Dz. Urz. KNF  
z 2011 r., nr 11, poz. 41). 

18  Uchwała nr 172/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych 
rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF z 2012 r., poz. 8). Przepisy weszły w życie 30 czerwca 2012 r.
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Uchwała nr 173/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniają-
ca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy  
ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań oraz  
uchwałę w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji 
zaangażowań, w tym dużych zaangażowań19 

Uchwała określa, że w przypadku zaangażowań zabezpieczonych kwotą pieniężną będącą 
własnością podmiotu dominującego lub zależnego od banku oraz zaangażowań zabezpie-
czonych certyfikatami depozytowymi wyemitowanymi przez bank  dominujący lub zależny, 
a zdeponowanymi w jednym z tych podmiotów, wyłączenie z limitu koncentracji nie może 
przekraczać 75% funduszy własnych banku. Z kolei w wypadku należności od jednostek sa-
morządu terytorialnego kwota wyłączenia z limitu koncentracji nie może być wyższa niż 
80% wartości zaangażowań wobec tych jednostek. Ponadto nowelizacja uchwały umożliwiła,  
aby na potrzeby ustalania przestrzegania limitów koncentracji zaangażowań banki prezen-
towały ekspozycje z uwzględnieniem wartości przyjętych zabezpieczeń i nie musiały otrzy-
mywać zgody KNF na stosowanie technik ograniczania ryzyka kredytowego, korekt z tytułu 
zmienności oraz niedopasowań terminów zapadalności. 

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej oraz uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego  
dotyczące operacji z bankiem centralnym 

W 2012 r. Rada Polityki Pieniężnej, działając na podstawie delegacji ustawowej zawartej  
w art. 12 ust. 2 Ustawy o Narodowym Banku Polskim20, przyjęła nowelizację uchwały  
w sprawie zasad stosowania przez NBP transakcji walutowych typu swap21. Nowe przepisy 
zapewniają większą elastyczność w zawieraniu przez NBP tych transakcji w sytuacji zabu-
rzeń na rynkach finansowych. Rozwiązania, które weszły w życie 21 listopada 2012 r., wy-
dłużyły maksymalny termin zapadalności zawieranych przez NBP transakcji fx swap z 3 do 
12 miesięcy. NBP będzie mógł w uzasadnionych przypadkach przeprowadzać te transakcje  
z bankami krajowymi także w trybie przetargowym, a nie tylko na podstawie bilateralnych 
umów. Ponadto zmiana przepisów umożliwia bankowi centralnemu pozyskanie walut ob-
cych, potrzebnych do zawierania wspomnianych transakcji, na rynku finansowym. 

W 2012 r. Zarząd NBP, działając na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 i 2 Prawa bankowego, 
przyjął dwie nowelizacje uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papie-
rów Wartościowych”22. Pierwsza nowelizacja uchwały, z 24 stycznia 2012 r., umożliwiła NBP 

19  Uchwała nr 173/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania 
limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań oraz uchwałę w sprawie wymagań doty-
czących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań 
(Dz. Urz. KNF z 2012 r., poz. 9).

20  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., nr 1, poz. 2  
z późn. zm.).

21  Uchwała nr 9/2012 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zasad stosowania przez Narodowy Bank Polski transakcji walutowych typu swap (Dz. Urz. NBP z 2012 r., 
poz. 11).

22  Uchwała nr 5/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP z 2012 r., poz. 
1) oraz uchwała nr 45/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 września 2012 r. zmienia-
jąca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP  
z 2012 r., poz. 8).



Rozdział 2

Narodowy Bank Polski36

prowadzenie w Rejestrze Papierów Wartościowych (RPW) kont depozytowych, na których 
będą zarejestrowane bony skarbowe zapisane na rachunkach zbiorczych. Druga nowelizacja 
uchwały, z 13 września 2012 r., miała na celu stworzenie podstaw prawnych przeprowadzania 
przez NBP transakcji repo ze zmienną stopą procentową w ramach operacji otwartego rynku. 
Nowe przepisy określiły dla tych operacji sposób wyliczania kwoty odkupu papierów warto-
ściowych zbytych w ramach wymiany początkowej transakcji repo. 

Dnia 7 maja 2012 r. weszła w życie nowelizacja uchwały Zarządu NBP w sprawie wprowa-
dzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w cią-
gu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski”23. Zgodnie z nowymi przepisami zabez-
pieczeniem spłaty kredytu technicznego mogą być bony pieniężne, których termin wykupu 
przypada nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po dniu ustanowienia zabezpie-
czenia. Przed zmianą przepisów termin wykupu przypadał nie wcześniej niż drugiego dnia 
roboczego po dniu ustanowienia zabezpieczenia. Wprowadzone rozwiązania zwiększają 
posiadaną przez banki krajowe pulę papierów wartościowych, które będą mogły stanowić 
zabezpieczenie kredytu technicznego.

2.1.3. Regulacje dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych24

Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych weszła  
w życie 27 października 2012 r. i zastąpiła ustawę z 14 grudnia 1995 r.25 Na nowo określono  
w niej zasady tworzenia, organizacji i działalności SKOK-ów oraz Kasy Krajowej. Najistot-
niejszą zmianą jest objęcie SKOK-ów państwowym nadzorem finansowym, przez przeniesie-
nie kompetencji nadzorczych z Kasy Krajowej do KNF, która uzyskała wobec kas podobne 
uprawnienia jak wobec banków. Została wyposażona m.in. w kompetencje do wydawania 
zezwoleń na tworzenie kas, zatwierdzania zmian w statutach kas oraz Kasy Krajowej, a także 
akceptowania kandydatów na prezesów zarządów kas. Ma też prawo ustalania i podwyższa-
nia limitu rezerwy płynnej w przypadkach zagrożenia płynności kas lub stwierdzenia niepra-
widłowości w ich działaniu. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Kasy Krajowej, w sytuacji 
stwierdzenia uchybień w działalności kasy, KNF może zalecić kasie przywrócenie płynności 
płatniczej, podwyższenie funduszy własnych czy nakazać ograniczenie działalności lub jej 
zaprzestanie. Komisji Nadzoru Finansowego przysługuje również prawo do ustanawiania  
w kasach zarządcy komisarycznego.

W wyniku objęcia SKOK-ów nadzorem KNF zmieniła się pozycja Kasy Krajowej. Pozostawio-
no jej rolę instytucji zrzeszającej kasy oraz kontrolującej ich działalność pod kątem zgodności 
z przepisami ustawy i zaleceniami nadzorczymi. Kasie Krajowej pozostawiono również kom-
petencję zabezpieczania płynności finansowej kas oraz zarządzania funduszem stabilizacyj-
nym, służącym do zapewnienia stabilności finansowej kas. Ustawa jednoznacznie określiła 

23  Uchwała nr 20/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem  
w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP z 2012 r., poz. 3).

24  Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 855). Przepisy weszły w życie 27 października 2012 r.

25  Ustawa 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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przy tym, że fundusz stabilizacyjny nie jest funduszem Kasy Krajowej i nie może z niego 
pokrywać swoich strat bilansowych. Nowa ustawa ograniczyła działalność Kasy Krajowej  
do katalogu czynności regulowanych w omawianej ustawie lub w innych ustawach. Poza 
wspomnianymi działaniami kontrolnymi do najważniejszych działań podejmowanych przez 
Kasę Krajową na rzecz SKOK-ów należą:
− przyjmowanie lokat SKOK-ów,
− udzielanie kasom pożyczek i kredytów,
− pośredniczenie w przeprowadzaniu rozliczeń finansowych członków kas oraz wydawanie 

kart płatniczych,
− reprezentowanie interesów kas przed organami administracji państwowej i organami  

samorządu terytorialnego oraz w organizacjach międzynarodowych.

Wszelka inna działalność Kasy Krajowej, niewynikająca z przepisów prawa, może być pro-
wadzona na rzecz SKOK-ów na podstawie umów zawieranych z kasami i po zawiadomieniu  
o tym KNF.

Nowa ustawa wzmocniła pozycję kas w wyniku wprowadzenia zasady głosowania jedna kasa   
 – jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Kasy Krajowej. Umożliwia to wszystkim kasom, bez 
względu na liczbę ich udziałów w Kasie Krajowej, wpływanie na decyzje Kasy Krajowej.  
Ponadto zniesione zostało zobowiązanie SKOK-ów do lokowania wolnych środków pienięż-
nych wyłącznie w Kasie Krajowej. Obecnie mogą przechowywać wolne środki na lokatach  
w bankach pod warunkiem, że ich łączna kwota w jednym banku nie przekroczy 8% aktywów 
kasy.

Omawiana ustawa wprowadziła również zmiany w ustawie o Narodowym Banku Pol-
skim przez objęcie od stycznia 2014 r. SKOK-ów i Kasy Krajowej wymogiem utrzymy-
wania rezerwy obowiązkowej w banku centralnym. System rezerwy obowiązkowej dla 
tych podmiotów będzie funkcjonował podobnie jak dla banków spółdzielczych. SKOK-i 
będą utrzymywały rezerwę obowiązkową w Kasie Krajowej, natomiast Kasa Krajowa swo-
ją rezerwę obowiązkową oraz rezerwy wszystkich kas będzie utrzymywała na rachunku  
w NBP. Inną zmianą wprowadzoną w ustawie o NBP jest umożliwienie Kasie Krajowej dostę-
pu do kredytu NBP na zasilenie funduszu stabilizacyjnego w przypadku zagrożenia płynno-
ści spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Warunkiem uzyskania takiego kredytu 
jest zaistnienie groźby wyczerpania środków tego funduszu i ustanowienie odpowiedniego 
zabezpieczenia.

Nowa ustawa o SKOK-ach została znowelizowana w 2012 r.26 w celu dostosowania treści 
niektórych jej przepisów, głównie pod względem legislacyjnym, do obowiązującego stanu 
prawnego. Ponadto przywrócono art. 91 ust. 3 ustawy, który wygasł w okresie oczekiwa-
nia na wejście jej w życie. Zgodnie z tym przepisem w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia  
w życie ustawy o SKOK-ach NBP może udzielać Kasie Krajowej kredytu krótkoterminowe-
go na uzupełnienie funduszu stabilizacyjnego; środki te mają być przeznaczone na spłaca-
nie roszczeń członków upadających kas. O kredyt ten Kasa Krajowa może wystąpić do NBP  
w czasie obowiązywania wspomnianego przepisu, w sytuacji wyczerpania środków tego fun-
duszu i wystąpienia zagrożenia dla stabilności systemu SKOK.

26  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredy-
towych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1166). Przepisy weszły w życie 25 października 2012 r.
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2.1.4. Regulacje dotyczące niebankowych instytucji finansowych

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym27

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych miała na celu przede wszystkim wprowa-
dzenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy w sprawie koordynacji przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz towarzyszących jej dyrektyw 
wykonawczych28. 

Omawiany akt prawny określił zasady łączenia się transgranicznych funduszy inwestycyj-
nych otwartych oraz zmienił przepisy dotyczące krajowych połączeń funduszy inwestycyj-
nych. Zarówno transgraniczne, jak i krajowe połączenia funduszy inwestycyjnych mogą być 
dokonywane za pośrednictwem przeniesienia majątku funduszu przejmowanego do fundu-
szu przejmującego albo przez utworzenie nowego funduszu, do którego wnoszone są aktywa 
łączonych funduszy. 

Wcześniejsze przepisy umożliwiały tworzenie funduszy podstawowych i powiązanych wy-
łącznie w ramach jednego TFI. Fundusze powiązane mogły inwestować swoje aktywa  
wyłącznie w tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego. Po nowelizacji ustawy możliwe 
jest również tworzenie funduszy powiązanych lokujących co najmniej 85% środków w jed-
nostki uczestnictwa krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa 
funduszy zagranicznych. 

Przepisy znowelizowanej ustawy uprościły procedury zbywania tytułów uczestnictwa 
zharmonizowanych funduszy inwestycyjnych w innych państwach UE. Do rozpoczę-
cia sprzedaży tytułów uczestnictwa funduszu w innym państwie członkowskim wystar-
czy powiadomienie, przez organ nadzoru właściwy dla tego funduszu, organu nadzoru  
w państwie UE, w którym tytuły mają być oferowane.

Omawiana ustawa wprowadziła ponadto paszport europejski dla spółek zarządzających fun-
duszami inwestycyjnymi. Zagraniczne spółki zarządzające będą mogły przejąć zarządzanie 
funduszem inwestycyjnym otwartym na podstawie pisemnej umowy zawartej z TFI repre-
zentującym dany fundusz. Na mocy takiej umowy spółka zagraniczna przejmie zarządzanie 
aktywami oraz administrowanie funduszem. Towarzystwo pozostanie organem funduszu  
i będzie reprezentować go w stosunkach z osobami trzecimi. Będzie również odpowiedzialne 
za dokonywanie zmian statutu, depozytariusza, podmiotu badającego sprawozdanie finanso-
we, celu inwestycyjnego i zasad polityki inwestycyjnej oraz sporządzanie i zmiany prospektu 

27  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 70). Przepisy weszły w życie 1 lutego 2013 r.

28  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordy-
nacji 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 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, prowa-
dzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządza-
jącą (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 powiada-
miania (Dz. Urz. UE L176 z 2010 r., s. 28).
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informacyjnego i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów. Przekaza-
nie zarządzania funduszami spółce zagranicznej zwolni TFI z wielu wymogów organizacyj-
nych przewidzianych przepisami prawa. 

W celu uproszczenia i ujednolicenia informacji przekazywanych inwestorom funduszy inwe-
stycyjnych otwartych ustawa zastąpiła skrót prospektu informacyjnego dokumentem nazwa-
nym kluczowe informacje dla inwestorów. Obowiązek sporządzania i udostępniania inwe-
storom tego dokumentu został nałożony również na specjalistyczne fundusze inwestycyjne 
otwarte, mimo że nie są one funduszami zharmonizowanymi. 

Ustawa wprowadziła instytucję zgromadzenia uczestników funduszu inwestycyjnego 
otwartego, co ma umożliwić posiadaczom jednostek uczestnictwa wpływ na istotne aspek-
ty działalności tych funduszy. Określiła ponadto nowe wymogi w odniesieniu do systemu 
kontroli wewnętrznej w TFI, w tym zarządzania ryzykiem związanym z działalnością fun-
duszu (m.in. ryzykiem kredytowym kontrahenta, płynności, rynkowym, operacyjnym)  
i zapobiegania konfliktom interesów.

Rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których 
przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe29

Rozporządzenie reguluje warunki lokowania aktywów funduszy inwestycyjnych zamknię-
tych w niewystandaryzowane instrumenty pochodne i określone prawa majątkowe oraz 
sposób wyznaczania i wartość maksymalnego zaangażowania funduszu w tego rodzaju  
lokaty. Określono w nim także zasady zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami tych 
funduszy w niewystandaryzowane instrumenty pochodne i określone prawa majątkowe 
oraz sposób ustalania i maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe kontrahenta wynika-
jące z transakcji tymi instrumentami. Ponadto wskazano, jakie warunki muszą spełnić in-
deksy referencyjne dla instrumentów pochodnych. Przed wejściem w życie rozporządzenia 
ustawa o funduszach inwestycyjnych nakazywała, aby powyższe kwestie były uregulowane  
w statutach funduszy inwestycyjnych zamkniętych. 

2.1.5. Regulacje dotyczące rynku kapitałowego

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi30

Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi miały na celu wprowadzenie  
nowacji rozliczeniowej do polskich przepisów prawnych, aby dostosować je do rozwiązań  
przewidzianych w rozporządzeniu EMIR31. Uregulowanie mechanizmu nowacji rozliczenio- 

29  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dokonywania przez fundusz  
inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa 
majątkowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 144). Przepisy weszły w życie 24 lutego 2012 r.

30  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy  
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sys-
temu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 836). Przepisy weszły w życie 4 sierpnia 
2012 r.

31  Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europejskiej (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 
instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów  
centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L201 z 2012 r., s. 1).
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wej w prawie krajowym umożliwia utworzenie na polskim rynku izby rozliczeniowej o sta-
tusie CCP. Dzięki zastosowaniu tej konstrukcji wspomniana izba staje się stroną transakcji –  
w sensie prawnym – dla każdego kupującego i sprzedającego będącego bezpośrednim uczest-
nikiem rozliczającym izby. Wraz z przyjęciem transakcji do rozliczenia podmiot ten przej-
muje ryzyko rozliczeniowe każdego z pierwotnych kontrahentów, gwarantując prawidłowe  
wykonanie zobowiązań wynikających z tej transakcji. Zmiany te mogą mieć duże znaczenie  
dla banków. Zgodnie bowiem z projektowanymi regulacjami UE, określającymi wymogi  
ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych32, podmioty te będą mogły  
stosować niższe wagi ryzyka wobec ekspozycji kredytowych z tytułu transakcji, które będą  
rozliczane w CCP. Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi upoważniła  
podmiot rozliczający33 do określenia w regulaminie rodzajów transakcji podlegających  
rozliczeniu z zastosowaniem mechanizmu nowacji, warunków i momentu przyjęcia trans-
akcji do rozliczenia, zakresu odpowiedzialności podmiotu rozliczającego z tytułu niewyko- 
nania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z tych transakcji oraz warun-
ków dopuszczalności świadczenia zastępczego34.

W znowelizowanej ustawie katalog transakcji, które są objęte ochroną w zakresie postę-
powań upadłościowych, naprawczych, egzekucyjnych oraz likwidacyjnych, rozszerzono  
o transakcje typu repo. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami środki znajdujące się na rachun-
ku kontrahenta, przeznaczone do rozrachunku transakcji typu repo, są objęte ochroną przed 
skutkami wspomnianych postępowań wobec tego kontrahenta.

Kolejną ważną zmianą wprowadzoną w ustawie o obrocie instrumentami finansowy-
mi było rozszerzenie katalogu zadań KDPW o prowadzenie repozytorium transakcji. 
Taka zmiana przepisów umożliwi tej spółce prowadzenie repozytorium transakcji, które  
w przyszłości mogłoby się ubiegać o autoryzację Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd  
i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA) zgodnie  
z rozporządzeniem EMIR. 

Ponadto do zakresu działalności izb rozliczeniowych i izb rozrachunkowych włączono  
transakcje zawierane w obrocie niezorganizowanym. Według dotychczasowych przepisów 
działalność tych izb ograniczona była do obrotu zorganizowanego.

32   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 r., Komisja Europejska.

33  Zgodnie z art. 45b ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podmiotem rozliczającym 
może być KDPW albo spółka, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których 
mowa w art. 48 ust. 2 (tj. rozliczania transakcji zawieranych na rynku regulowanym, w alternatywnym 
systemie obrotu oraz transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym), lub izba rozliczeniowa.

34  Zgodnie z § 1 pkt 42 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) świadczeniem zastęp-
czym może być świadczenie pieniężne, którego spełnienie powoduje wygaśnięcie świadczenia CCP  
wynikającego z rozliczenia transakcji powstałej w wyniku nowacji.



Regulacje systemu finansowego

41Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych35 

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 12 grudnia 2012 r. miała na celu m.in ograni-
czenie wpływu niekorzystnych zmian kursu złotego w ostatnich dniach roku na poziom rela-
cji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto. Nowe przepisy nałożyły 
na Ministra Finansów obowiązek dodatkowego przeliczania państwowego długu publiczne-
go z zastosowaniem średniej arytmetycznej średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez 
NBP i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego, którego dotyczy ta relacja. Tak wy-
liczona kwota będzie następnie pomniejszana o wolne środki finansowe na koniec roku bu-
dżetowego, służące do finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym 
roku budżetowym. Dopiero gdy wartość obliczonego w ten sposób zadłużenia do PKB także 
przekroczy wymienione w art. 86 ustawy progi ostrożnościowe, uruchamiane będą procedury 
ostrożnościowe i sanacyjne. 

Najważniejsze akty wykonawcze do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

W 2012 r. wydano kilka aktów wykonawczych do ustawy o obrocie instrumentami finansowy-
mi. Było to związane z wprowadzeniem w 2011 r. do polskiego prawa konstrukcji rachunków 
zbiorczych oraz z dostosowaniem krajowych przepisów do wymogów dyrektywy CRD III36.

W zmienionym rozporządzeniu w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyj-
nych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
oraz banków powierniczych37 uregulowano zasady ustanawiania zabezpieczeń na rachun-
kach zbiorczych, w tym określono uprawnione do tego podmioty. Wskazano warunki usta-
nawiania, utrzymywania oraz likwidacji blokady papierów wartościowych. Ponadto nowe 
przepisy umożliwiają firmom inwestycyjnym wykorzystanie instrumentów finansowych ich 
klientów do ustanowienia zabezpieczenia wymaganego przez izbę rozliczeniową wyłącznie 
w transakcjach instrumentami pochodnymi zawieranymi na rachunek tych klientów. 

Z kolei celem nowelizacji rozporządzenia o wymogach kapitałowych38 było wprowadzenie 
do polskiego prawa wymogów dyrektywy CRD III, dotyczących m.in. ekspozycji resekury-
tyzacyjnych, ostrożnej wyceny instrumentów finansowych według wartości godziwej, wag 
ryzyka przypisywanych pozycjom sekurytyzacyjnym oraz zwiększenia wymogów kapitało-
wych z tytułu ryzyka rynkowego. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami dom maklerski musi 
uwzględniać w pomniejszeniach kapitałów podstawowych kwoty ekspozycji z tytułu pozycji 
sekurytyzacyjnych w portfelu handlowym, którym zostałaby przypisana waga ryzyka wyno-
sząca 1250%, gdyby znajdowały się w portfelu niehandlowym tego domu maklerskiego.

35  Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku  
od towarów i usług (Dz.U. z 2012 r., poz. 1530). Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2013 r.

36  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 handlo-
wego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz. Urz. UE L329 z 2010 r., s. 3).

37  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępo-
wania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumen-
tami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1078). Przepisy weszły w życie  
1 października 2012 r.

38  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 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 2012 r., poz. 475).



Rozdział 2

Narodowy Bank Polski42

2.2. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące systemu finansowego

Inicjatywy w zakresie regulacji sektora usług finansowych podejmowane w 2012 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 państwa G-20 oraz zaleceń Rady Stabilności Finan-
sowej (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 za-
rządzania kryzysowego, 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 2012 r. Są to rozporządzenia, które obowiązują bezpośrednio  
w państwach członkowskich UE, oraz dyrektywy, wiążące te państwa tylko w zakresie wy-
znaczonego celu i w związku z tym wymagające dostosowania prawa krajowego. Opisane zo-
stały także projekty aktów prawnych, nad którymi w 2012 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 2012 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych  
i repozytoriów transakcji (EMIR) oraz regulacyjne i implementacyjne standardy techniczne

Omawiane rozporządzenie weszło w życie 16 sierpnia 2012 r., ale w pełni będzie obowią-
zywało dopiero po wejściu w życie wszystkich wydanych na jego podstawie delegowanych 
aktów prawnych. Do najważniejszych rozwiązań prawnych zawartych w tej regulacji, które 
będą miały wpływ na funkcjonowanie europejskiego rynku instrumentów pochodnych OTC, 
należy zaliczyć:
− obowiązek rozliczania transakcji wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi OTC  

w CCP, przy czym przewidziano pewne wyłączenia transakcji tymi instrumentami zawiera-
nych przez określone kategorie podmiotów,

− wymogi w zakresie monitorowania i zabezpieczania ekspozycji kredytowych z tytułu  
transakcji instrumentami pochodnymi OTC, które nie będą rozliczane przez CCP,

− wymogi dotyczące minimalnych kapitałów własnych CCP, zarządzania ryzykiem oraz  
systemu zabezpieczania rozliczeń w tych podmiotach,

− obowiązek zgłaszania do repozytoriów transakcji danych o wszystkich transakcjach  
instrumentami pochodnymi, w tym zawieranych na rynku regulowanym.

Rozporządzenie wprowadza także podział kompetencji między ESMA, krajowymi organami 
nadzoru i bankami centralnymi w zakresie autoryzacji CCP i sprawowania nad nimi nadzoru 
oraz wymogi dotyczące funkcjonowania repozytoriów danych, ich rejestracji i sprawowania 
nad nimi nadzoru (w tym zakresie odpowiedzialność przypisano ESMA).
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Jako uzupełnienie rozporządzenia EMIR 19 grudnia 2012 r. KE przyjęła sześć regulacyjnych 
i trzy wykonawcze standardy techniczne39, których projekty zostały opracowane przez Euro-
pejskie Urzędy Nadzoru (ESA). Doprecyzowują one wspomniane powyżej wymogi wobec 
uczestników rynku, CCP i repozytoriów transakcji.

W standardach technicznych uszczegółowiono wymogi dotyczące m.in. potwierdzania wa-
runków transakcji w określonym terminie oraz wyceny i monitorowania pozycji w instru-
mentach pochodnych OTC, niepodlegających obowiązkowi rozliczania w CCP. Do końca 
2012 r. nie przyjęto regulacyjnego standardu technicznego uszczegóławiającego wymieniony 
w EMIR obowiązek ustanawiania i wymiany zabezpieczeń bilateralnych ekspozycji kredy-
towych z tytułu transakcji tymi instrumentami. Prace nad nim zostały bowiem wstrzymane  
do czasu wydania przez CPSS-IOSCO międzynarodowych rekomendacji w tym zakresie.

Podmioty niefinansowe nie będą musiały przekazywać transakcji instrumentami po-
chodnymi OTC do rozliczania przez CCP, o ile ekspozycje z tytułu takich transakcji  
o charakterze spekulacyjnym, zawartych przez przedsiębiorstwa z grupy kapitałowej 
tego podmiotu, nie będą przekraczały tzw. progów rozliczeniowych (clearing thresholds).  
Ich wysokość została określona dla poszczególnych rodzajów instrumentów w regulacyj-
nym standardzie technicznym. Dla instrumentów pochodnych stopy procentowej i waluto-
wych progi te wynoszą 3 mld euro według wartości referencyjnej brutto tych instrumentów.  
Po przekroczeniu przez grupę kapitałową progu rozliczeniowego dla jednego rodzaju in-
strumentu podmiot niefinansowy będzie musiał rozliczać w CCP wszystkie transakcje, któ-
rych przedmiotem są instrumenty pochodne OTC podlegające centralnemu rozliczaniu.  
Do końca 2012 r. KE nie przyjęła regulacyjnego standardu technicznego, który będzie określał 
klasy instrumentów pochodnych OTC podlegające temu obowiązkowi.

W aktach wykonawczych do rozporządzenia EMIR zdefiniowano także zakres i format  
danych przekazywanych do repozytoriów transakcji, a także zasady ich publikacji i udostęp-
niania podmiotom trzecim, takim jak ESMA, ESRB, organy nadzoru czy banki centralne. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające wymogi techniczne  
i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające  
rozporządzenie (WE) nr 924/200940

W dniu 31 marca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie określające wymogi techniczne  
i handlowe wobec poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro, tzw. SEPA end-date Regulation. 
Nowa regulacja ma wyeliminować różnice między elektronicznymi płatnościami krajowymi  
a transgranicznymi. Zakłada m.in. ustanowienie dla paneuropejskich instrumentów 
płatniczych standardów i wymogów technicznych, które w przypadku polecenia prze- 
lewu i polecenia zapłaty zaczną obowiązywać w krajach strefy euro od 1 lutego 2014 r.  
W odniesieniu do dostawców usług płatniczych z państw nienależących do strefy euro  

39  Regulacyjne standardy techniczne wydane do rozporządzenia EMIR weszły w życie 15 marca 2013 r.,  
a wykonawcze standardy techniczne – 10 stycznia 2013 r. Akty prawne są dostępne na stronie  
internetowej Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/
index_en.htm.

40  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawia-
jące wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz  
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz. UE L94 z 2012 r., s. 22). 
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termin dostosowania się do nowych norm określonych w omawianym akcie prawnym wy-
znaczono na 31 października 2016 r. Zgodnie z przepisami omawianego rozporządzenia po  
1 lutego 2014 r., w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych, oraz po 1 lutego 2016 r.,  
w przypadku transgranicznych transakcji płatniczych, identyfikacja rachunku płatniczego bę-
dzie się odbywać jedynie za pomocą kodu IBAN41. Oznacza to, że po upływie tych terminów 
dostawcy usług płatniczych nie będą mogli wymagać od użytkowników tych usług podawa-
nia dodatkowo kodu BIC42. 

Ponadto na mocy rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych43 zniesiono próg 
50 tys. euro, określający maksymalną wartość transakcji krajowych i transgranicznych  
w euro, za które opłaty musiały być jednakowe. Wraz z wejściem w życie omawianej regula-
cji dostawcy usług płatniczych są bowiem zobowiązani stosować równe opłaty bez względu  
na kwotę płatności. Z dniem 1 listopada 2012 r. rozporządzenie wprowadziło zakaz pobierania 
wielostronnych opłat interchange za pojedynczą transakcję polecenia zapłaty, z zastrzeże-
niem, że za krajowe polecenia zapłaty opłata ta może być stosowana do 1 lutego 2017 r. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie krótkiej sprzedaży  
i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego44 oraz akty wykonawcze  
do tej regulacji

Regulacja weszła w życie 1 listopada 2012 r. Określa ona zasady przeprowadzania w UE 
transakcji krótkiej sprzedaży akcji dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 
papierów skarbowych oraz swapów ryzyka kredytowego (credit default swap – CDS) z ty-
tułu zobowiązań państw członkowskich. Zakazuje zawierania przez osoby fizyczne i praw-
ne niepokrytych transakcji krótkiej sprzedaży wspomnianych instrumentów finansowych. 
Podmioty dokonujące krótkiej sprzedaży muszą przed jej rozrachunkiem pożyczyć instru-
menty, uzgodnić ich pożyczenie lub w inny sposób zapewnić możliwość ich pozyskania. 
Zakaz dotyczy także zawierania transakcji CDS niesłużących zabezpieczeniu się przed 
ryzykiem kredytowym, w których aktywami referencyjnymi są skarbowe papiery dłuż-
ne. Jednocześnie właściwe organy krajowe będą mogły zezwalać na zawieranie transakcji 
niepokrytej krótkiej sprzedaży papierów skarbowych oraz niepokrytych transakcji CDS  
w przypadku wystąpienia zaburzeń na rynku tych papierów dłużnych, w szczególności gdyby 
znacznie zmniejszyła się jego płynność.

W odniesieniu do akcji dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym wprowadzono 
dwuprogowy model raportowania o pokrytych pozycjach krótkich netto. Przekroczenie niż-
szego progu (0,2% wartości wyemitowanego kapitału akcyjnego oraz każdego kolejnego 0,1%) 
zobowiązuje do zgłoszenia pozycji do organu nadzoru, co ma umożliwiać mu monitorowanie 
ryzyka systemowego. Przekroczenie wyższego progu (0,5% wartości wyemitowanego kapitału 

41  IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego, jednoznacznie wskazujący indywidualny  
rachunek płatniczy w danym państwie.

42  BIC – kod identyfikacyjny banków i innych instytucji, jednoznacznie wskazujący dostawcę usług  
płatniczych w danym państwie.

43  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (Dz. Urz. 
UE L266 z 2009 r., s. 11).

44  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L86  
z 2012 r., s. 1).
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akcyjnego oraz każdej kolejnej 0,1%) wiąże się z koniecznością publicznego ujawnienia pozycji,  
w celu dostarczenia uczestnikom rynku informacji o znacznych pozycjach z tytułu krótkiej 
sprzedaży. W przypadku pozycji krótkich netto w papierach skarbowych oraz transakcji CDS 
dotyczących zobowiązań państw UE (w tym pozycji niepokrytych) wymagane jest jedynie 
ujawnienie ich właściwemu organowi.

Wspomniany zakaz zawierania niepokrytych transakcji krótkiej sprzedaży oraz obowiązek 
raportowania nie dotyczy akcji, których główny system obrotu znajduje się poza UE. Wyłą-
czenia podmiotowe obejmują natomiast animatorów rynku zapewniających jego płynność, 
podmioty zawierające transakcje krótkiej sprzedaży w celu stabilizacji cen instrumentu  
finansowego i głównych dealerów papierów skarbowych, przeprowadzających na własny  
rachunek transakcje tymi instrumentami na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Omawiane rozporządzenie przypisuje krajowym organom nadzoru oraz ESMA uprawnienia 
do podejmowania, w przypadku wystąpienia poważnych zagrożeń dla stabilności finansowej 
lub zaufania do rynku, m.in. następujących działań:
− żądania zgłaszania lub podawania do publicznej wiadomości informacji o pozycjach  

krótkich netto w innych instrumentach finansowych niż akcje i papiery skarbowe,
− wprowadzenia zakazu lub ograniczenia dokonywania transakcji krótkiej sprzedaży  

określonych instrumentów finansowych,
− ograniczenia zawierania transakcji CDS dotyczących zobowiązań państwa członkowskiego.

Jako uzupełnienie omawianej regulacji KE w czerwcu i lipcu 2012 r. wydała trzy rozporzą-
dzenia delegowane i jedno wykonawcze, które regulują standardy techniczne transakcji 
krótkiej sprzedaży i CDS z tytułu długu państwowego45. Komisja Europejska wprowadziła  
w nich przepisy uzupełniające i doprecyzowujące m.in. definicje właściciela i posiadacza 
instrumentu finansowego, definicję krótkiej sprzedaży, przypadki i metody obliczania pozycji 
krótkiej netto oraz sposób wyznaczania progu, którego przekroczenie powoduje obowiązek 
zgłaszania pozycji krótkich w papierach skarbowych.

2.2.2. Prace nad regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi systemu finansowego 

2.2.2.1. Projekty regulacji dotyczące detalicznych usług finansowych

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierają-
cych kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych46 

Celem przedstawionego w lipcu 2012 r. przez KE projektu rozporządzenia jest zwiększenie 
przejrzystości rynku produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym oraz  
zapewnienie im zwięzłych i porównywalnych informacji na temat tych produktów. Ma to być 
zrealizowane dzięki wprowadzeniu obowiązku dostarczania wystandaryzowanego dokumen-

45  Regulacyjne standardy techniczne wydane do rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych 
aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego weszły w życie 1 listopada 2012 r. Akty prawne są 
dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/
short_selling/index_en.htm

46  Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających klu-
czowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych, KOM(2012) 352 wersja ostateczna, Bruksela,  
3 lipca 2012, Komisja Europejska.



Rozdział 2

Narodowy Bank Polski46

tu, zawierającego m.in. charakterystykę tych produktów, informacje na temat ich przezna-
czenia, poziomu ryzyka, kosztów i możliwych do osiągnięcia zysków. Wymóg sporządzenia 
tego dokumentu dotyczyłby sprzedaży wszystkich produktów inwestycyjnych kierowanych  
do inwestorów detalicznych, m.in.: tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produk-
tów inwestycyjnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, instrumentów strukturyzowa-
nych oraz indywidualnych produktów emerytalnych. 

Projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie koordynacji przepisów ustawowych,  
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, 
polityki wynagrodzeń i sankcji47

Opublikowany przez KE projekt dyrektywy, potocznie określanej jako dyrektywa UCITS V, ma 
na celu zwiększenie zaufania inwestorów do funduszy zharmonizowanych, dzięki wzmoc-
nieniu wymogów dotyczących odpowiedzialności depozytariuszy, polityki wynagrodzeń 
spółek zarządzających oraz wprowadzeniu wspólnych standardów dotyczących sankcji. 
Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie wymogu, aby każdy fundusz zharmonizowa-
ny miał tylko jednego depozytariusza oraz by funkcję tę mogły pełnić wyłącznie instytu-
cje kredytowe i firmy inwestycyjne. W projekcie sprecyzowano obowiązki depozytariusza,  
w tym związane z przechowywaniem aktywów (m.in. oddzielenie aktywów utrzymywanych 
na rzecz UCITS od aktywów własnych depozytariusza) i monitorowaniem przepływów pie-
niężnych UCITS. Kolejną proponowaną zmianą jest wskazanie warunków, których spełnienie 
będzie umożliwiać depozytariuszowi skorzystanie z usług subpowiernika. Projekt dyrektywy 
przewiduje nałożenie na depozytariusza pełnej odpowiedzialności w przypadku utraty in-
strumentów finansowych lub innych strat poniesionych przez fundusze oraz ich uczestników 
w związku z niewłaściwym wykonaniem jego obowiązków, w tym w sytuacji powierzenia 
osobie trzeciej wykonywania zadań przechowywania aktywów. 

Projekt zakłada wprowadzenie wymogu wdrożenia przez spółkę zarządzającą UCITS polityki 
wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników, których działalność ma istotny wpływ na po-
ziom ryzyka podejmowanego przez fundusze. Proponowane rozwiązanie ma na celu wyeli-
minowanie przypadków, w których systemy wynagrodzeń w spółkach zarządzających UCITS 
mogłyby się przyczyniać do zawierania transakcji o horyzoncie inwestycyjnym istotnie odbie-
gającym od horyzontu inwestycyjnego funduszu oraz do podejmowania nadmiernego ryzyka 
inwestycyjnego. Ponadto w przedstawionym dokumencie zaproponowano ustanowienie na 
poziomie UE katalogu sankcji i środków administracyjnych w przypadku naruszenia prze-
pisów dyrektywy UCITS, wykazu kryteriów nakładania sankcji oraz wymogu zapewnienia 
odpowiednich mechanizmów zgłaszania przypadków tych naruszeń.

47  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) w zakre-
sie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń i sankcji, KOM(2012) 350 wersja końcowa, Bruksela,  
3 lipca 2012, Komisja Europejska. W lipcu 2012 r. Komisja Europejska rozpoczęła także konsultacje  
w sprawie kolejnej nowelizacji dyrektywy UCITS. Rewizja dyrektywy dotyczyła m.in. instrumen-
tów finansowych, w jakie mogą inwestować fundusze zharmonizowane, w tym instrumentów  
pochodnych, inwestycji długoterminowych, zarzadzania płynnością, tzw. europejskiego paszportu  
dla depozytariuszy funduszy UCITS, funduszy rynku pieniężnego.
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2.2.2.2. Projekty regulacji dotyczące sektora bankowego i firm inwestycyjnych

Projekt rozporządzenia Rady powierzającego EBC szczególne zadania w odniesieniu  
do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi48

Przedstawiony we wrześniu przez KE wniosek legislacyjny przewiduje utworzenie jednolite-
go mechanizmu nadzorczego (Single Supervisory Mechanism, SSM), tzw. pierwszego filara 
unii bankowej, i powierzenie EBC wyłącznej kompetencji do sprawowania nadzoru nad ban-
kami mającymi główną siedzibę w państwach strefy euro. Krajowe organy nadzoru przeka-
załyby swoje uprawnienia decyzyjne EBC i współpracowałyby z nim, przygotowując projekty 
decyzji dotyczących nadzorowanych podmiotów i pomagając je wdrażać. Omawiany pro-
jekt przewiduje możliwość objęcia jednolitym mechanizmem nadzorczym również banków  
z krajów spoza strefy euro. Warunkiem takiego rozszerzenia kompetencji nadzorczych EBC 
i przekazania przez lokalnych nadzorców ich uprawnień na szczebel ponadnarodowy jest 
ustanowienie bliskiej współpracy pomiędzy EBC a organem nadzoru z kraju UE, który nie 
wprowadził jeszcze wspólnej waluty.

Projekt rozporządzenia przekazuje EBC najważniejsze uprawnienia nadzorcze, w tym mię-
dzy innymi w zakresie licencjonowania banków, egzekwowania wymogów kapitałowych, 
stosowania norm płynności oraz dźwigni finansowej. Europejskiemu Bankowi Centralnemu 
przysługiwałoby także prawo do ustalania wysokości antycyklicznego bufora kapitałowego  
w celu minimalizowania zjawisk cyklicznych w sektorze bankowym oraz stosowania dodat-
kowych wymogów kapitałowych ograniczających ryzyko systemowe i zapobiegających desta-
bilizacji sektora bankowego. 

Komisja Europejska zaproponowała, aby prace i decyzje SSM byłyby koordynowane  
i uzgadniane przez Radę Nadzorczą, składającą się z przedstawicieli EBC i organów nadzoru 
z państw uczestniczących w SSM. Ostateczną odpowiedzialność za podejmowane decyzje 
ponosiłaby jednak Rada Prezesów EBC. 

Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej EBC miałby przejąć nadzór nad największymi 
bankami strefy euro 1 lipca 2013 r., a nad pozostałymi bankami nie później niż 1 stycznia 
2014 r. Ze względu na wagę i proponowany harmonogram przekazania EBC kompetencji 
nadzorczych prace nad tym projektem w Radzie UE i w Parlamencie Europejskim rozpoczę-
ły się już we wrześniu 2012 r. Negocjacje dotyczyły: terminu przejęcia kompetencji nadzor-
czych przez EBC, uprawnień należących do wyłącznej kompetencji EBC, zakresu banków 
objętych nadzorem sprawowanym bezpośrednio przez EBC oraz warunków uczestnictwa  
w SSM krajów spoza strefy euro.

48  Wniosek. Rozporządzenie Rady powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania  
w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, 
KOM(2012) 511 wersja ostateczna, Bruksela, 12 września 2012, Komisja Europejska.
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Projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego49

Opracowanie propozycji zmiany rozporządzenia UE nr 1093/2010 wynikało głównie  
z konieczności jego dostosowania do sytuacji, jaka zaistnieje po powstaniu jednolitego me-
chanizmu nadzorczego. Zachowanie przepisów w niezmienionej formie mogłoby spowo-
dować nierównowagę przy podejmowaniu decyzji w ramach Europejskiego Urzędu Nad-
zoru Bankowego (EBA). W omawianym projekcie rozporządzenia zaproponowano nowy 
system głosowania, mający na celu wyrównanie siły głosów państw UE uczestniczących  
i nieuczestniczących w SSM. 

Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań naprawczych oraz  
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych oraz zmieniającej niektóre dyrektywy i rozporządzenie (UE) nr 1093/201050 

W dniu 6 czerwca 2012 r. KE opublikowała projekt dyrektywy w sprawie działań na-
prawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych  
i firm inwestycyjnych, mający na celu wdrożenie rekomendacji FSB dotyczących zarządza-
nia kryzysowego.51 Projekt ten w znacznym stopniu korzysta z rozwiązań zaproponowa-
nych w dokumencie konsultacyjnym z 2011 r. W ślad za nim przedstawia trzy etapy działań  
w obszarze zarządzania kryzysowego: przygotowywanie i zapobieganie, wczesną interwen-
cję, restrukturyzację i uporządkowaną likwidację52. 

Projekt dyrektywy ma na celu zharmonizowanie w krajach UE rozwiązań instytucjonalnych 
dotyczących zarządzania kryzysowego przez stworzenie nowego organu odpowiedzialnego 
za przeprowadzenie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wspomnianych instytucji 
finansowych (resolution authority). Państwom członkowskim pozostawiono jednak swobodę 
wyboru podmiotu, który miałby pełnić tę funkcję (mógłby nim być np. organ nadzoru finan-
sowego, bank centralny, fundusz gwarantowania depozytów lub inna instytucja administra-
cji publicznej). Harmonizacja miałaby także dotyczyć przygotowania planów naprawczych  
(recovery plans), planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution plans), 
jak również zbioru wykorzystywanych narzędzi (resolution tools). Przedstawiony zbiór tych  
narzędzi nie zmienił się w porównaniu z propozycją z dokumentu konsultacyjnego.

49  Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 
w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego)  
w odniesieniu do jego powiązania z rozporządzeniem Rady (UE) powierzającym Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi (WE), KOM(2012) 519 wersja ostateczna, Bruksela, 12 września 2012, Komisja 
Europejska.

50  Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia dzia-
łań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych  
i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG i 82/891/EWG, dyrektywy 2001/24/WE, 
2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE i 2011/35/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, 
KOM(2012), 280 wersja ostateczna, Bruksela, 6 czerwca 2012, Komisja Europejska.

51  Rekomendacje te zawarto w Key attributes of effective resolution regimes for financial institutions,  
Financial Stability Board, October 2011, dokument dostępny na stronie internetowej:  
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf.

52  Opis wspomnianego dokumentu konsultacyjnego, w tym poszczególnych etapów w obszarze zarządza-
nia kryzysowego, został przedstawiony w opracowaniu Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., 
Warszawa 2013, NBP, s. 48–49. 



Regulacje systemu finansowego

49Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

W zakresie współpracy transgranicznej zaproponowano ustanowienie kolegiów ds. restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution colleges) grup bankowych. W ich skład 
miałyby wchodzić krajowe organy odpowiedzialne za przeprowadzenie restrukturyzacji  
i uporządkowanej likwidacji oraz organy nadzoru z kraju macierzystego i krajów goszczą-
cych. Dodatkowo w skład kolegiów wchodziliby przedstawiciele ministerstw finansów (jeśli 
ministerstwo finansów nie pełni funkcji resolution authority) oraz EBA. Do głównych zadań 
kolegiów należałoby przygotowywanie grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowa-
nej likwidacji, jak również koordynacja działań związanych z realizacją tych planów w sytu-
acjach kryzysowych. 

W omawianym projekcie dyrektywy KE przyznaje organom kraju macierzystego znaczne 
kompetencje w trakcie planowania oraz przeprowadzania restrukturyzacji i uporządkowa-
nej likwidacji. Dotyczy to oceny grupowych planów naprawczych, określania wymogów oraz 
procedur grupowych postępowań restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, uprawnienia 
do wskazania oraz usunięcia utrudnień w przeprowadzeniu tych postępowań na poziomie 
grupy, koordynacji działań w ramach wczesnej interwencji oraz wyznaczenia specjalnego za-
rządcy (special manager). W przypadku ewentualnej różnicy zdań bądź konfliktów pomiędzy 
organami krajowymi projekt dyrektywy wprowadza wiążącą mediację EBA zgodnie z art. 19 
rozporządzenia 1093/201053.

Projekt dyrektywy ustanawia także zasady finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wspomnianych instytucji. Podstawowym źródłem finansowania mają być środki 
wpłacane przez instytucje finansowe ex ante do odrębnego funduszu (resolution fund) two-
rzonego na poziomie krajowym. Zgodnie z przedstawionym projektem docelowy poziom 
takiego funduszu – 1% gwarantowanych depozytów instytucji kredytowych – miałby zostać 
osiągnięty w ciągu 10 lat od wejścia dyrektywy w życie. Ponadto w celu uzupełniania zasobów 
funduszu możliwe byłoby nakładanie na te podmioty obowiązku wpłacania dodatkowych 
składek. Komisja Europejska proponuje także wprowadzenie obowiązku udzielania sobie 
pożyczek przez krajowe fundusze resolution, zaangażowanie funduszy gwarantowania de-
pozytów w finansowanie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a w przypadku prze-
prowadzania tego procesu na poziomie grupy kapitałowej jego wspólne finansowanie przez 
fundusze resolution zaangażowanych krajów UE (mutualisation). 

Inne projekty dotyczące regulacji sektora bankowego

W 2012 r. kontynuowano także prace nad innymi projektami aktów prawnych, mającymi 
duże znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego w UE. Były to:

■ Projekt dyrektywy w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do dzia-
łalności oraz w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi  
i firmami inwestycyjnymi, zmieniający dyrektywę 2002/87/WE oraz uchylający dyrekty-

53  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decy-
zji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L331 z 2010 r., s. 12).
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wy 2006/48/WE i 2006/49/WE (CRD IV)54. Negocjacje w Radzie UE dotyczyły m.in. bufora  
kapitałowego ryzyka systemowego oraz definicji instytucji kredytowych o znaczeniu  
systemowym.

■ Projekt rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych 
i firm inwestycyjnych (CRR). Uzgadniano stanowisko Rady UE w odniesieniu do rozwiązań 
dotyczących m.in. pozycji zaliczanych do kapitałów własnych instytucji kredytowych, norm 
płynności oraz zakresu stosowania instrumentów makroostrożnościowych.

■ Projekt dyrektywy w sprawie systemów gwarantowania depozytów55. Prace nad projektem 
KE z lipca 2010 r. wstrzymano do czasu wypracowania regulacji dotyczących zarządzania 
kryzysowego w UE.

2.2.2.3. Projekty regulacji dotyczące funkcjonowania rynków finansowych

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie usprawnienia  
rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów 
papierów wartościowych oraz zmieniającego dyrektywę 98/26/WE (CDPW)56

Opublikowany przez KE w marcu 2012 r. projekt rozporządzenia zakłada ujednolicenie na 
poziomie UE przepisów dotyczących rozrachunku papierów wartościowych oraz prowadze-
nia działalności przez centralne depozyty papierów wartościowych. Zmiany te mają służyć 
zwiększeniu bezpieczeństwa i poprawie efektywności funkcjonowania infrastruktury rynków 
finansowych. Omawiany projekt regulacji przewiduje obowiązek emisji papierów wartościo-
wych w formie elektronicznego zapisu księgowego oraz rejestracji tych papierów wartościo-
wych w centralnym depozycie przed ich wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym. 
Komisja Europejska zaproponowała harmonizację w UE cyklu rozrachunkowego transakcji 
papierami wartościowymi (rozrachunek miałby być dokonywany w drugim dniu roboczym 
od daty zawarcia transakcji) oraz zasad służących zapobieganiu nieprzeprowadzenia rozra-
chunku i działań podejmowanych w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia wprowadzono by obowiązek uzyskania zezwolenia  
od właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności w zakresie rejestracji i rozra-
chunku papierów wartościowych oraz usług pomocniczych z nimi związanych. Centralne 
depozyty papierów wartościowych byłyby nadzorowane przez właściwe organy krajowe.  
Ponadto w projekcie określono wymogi wobec tych instytucji, m.in.: wymogi organizacyjne, 
ostrożnościowe, w tym odnoszące się do kapitałów własnych, dotyczące instytucjonalnego  
rozdzielenia usług rozliczeniowych i rozrachunkowych oraz zawierania połączeń operacyj- 
nych z innymi depozytami papierów wartościowych. 

54  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 zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przed-
siębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego, KOM(2011) 453 wersja ostateczna, Bruksela,  
20 lipca 2011, Komisja Europejska.

55  Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja 
przekształcona), KOM(2010) 368 wersja końcowa, Bruksela, 15 lipca 2010, Komisja Europejska.

56  Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papie-
rów wartościowych w Unii Europejskiej w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych 
(CDPW) oraz zmieniające dyrektywę 98/26/WE, KOM(2012) 73 wersja ostateczna, Bruksela, 7 marca 2012, 
Komisja Europejska.
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Projekt dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych  
i zmieniającej dyrektywę 2008/7/WE57

We wrześniu 2011 r. KE przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie podatku od transakcji  
finansowych. Parlament Europejski wydał pozytywną opinię na temat tego wniosku legisla-
cyjnego w maju 2012 r., jednak w Radzie UE nie udało się osiągnąć porozumienia państw 
członkowskich w tej sprawie. Podczas posiedzeń w czerwcu i lipcu 2012 r. Rada UE potwier-
dziła, że ze względu na istotne i niemożliwe do przezwyciężenia różnice zdań między pań-
stwami członkowskimi projekt ten nie uzyska w najbliższej przyszłości jednomyślnego popar-
cia, wymaganego do przyjęcia tej regulacji.

W związku z tym, na podstawie wniosków złożonych przez 11 państw członkowskich UE 
(Belgię, Niemcy, Estonię, Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Austrię, Portugalię, Słowenię  
i Słowację), KE w październiku 2012 r. przekazała Radzie UE wniosek w sprawie decyzji upo-
ważniającej do wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych58. 
Decyzję taką przyjmuje Rada UE na podstawie wniosku KE, jeśli cele tej współpracy nie mogą 
zostać osiągnięte przez UE jako całość oraz jeśli chęć pogłębiania integracji w określonej dzie-
dzinie zgłosi co najmniej dziewięć państw członkowskich UE.

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów 
finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych  
i repozytoriów transakcji (MiFIR)59 oraz projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (MiFID)60

W 2012 r. w Radzie UE trwały prace nad wersją kompromisową projektów dyrektywy MiFID  
i rozporządzenia MiFIR. W porównaniu z wnioskami legislacyjnymi KE wprowadzono zmia-
ny dotyczące m.in. zasad funkcjonowania nowej kategorii rynków – zorganizowanych plat-
form obrotu (organised trading facility – OTF). Zgodnie z poprawkami Rady UE operatorzy 
tych platform mogliby dokonywać na nich transakcji na własny rachunek przez jednoczesne 
zawarcie z jednym uczestnikiem rynku transakcji kupna, a z drugim – transakcji sprzeda-
ży instrumentów finansowych tego samego rodzaju, w tej samej ilości i po tej samej cenie. 
Ponadto zaproponowano wprowadzenie obowiązku handlu instrumentami udziałowymi 
wyłącznie na rynkach regulowanych i na wielostronnych platformach obrotu (multilateral 
trading facility – MTF), tym samym wykluczając je z obrotu na OTF.

57  Wniosek. Dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych i zmie-
niająca dyrektywę 2008/7/WE, KOM(2011) 594 wersja ostateczna, Bruksela, 28 września 2011, Komisja 
Europejska. Więcej na ten temat w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r. Warszawa 2013, NBP,  
s. 46.

58  Wniosek. Decyzja Rady upoważniająca do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku 
od transakcji finansowych, KOM(2012) 631 wersja ostateczna, Bruksela, 25 października 2012, Komisja 
Europejska.

59  Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie rynków instrumentów finan-
sowych oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, KOM(2011) 652 
wersja ostateczna, Bruksela, 20 października 2011, Komisja Europejska.

60  Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie rynków instrumentów finan-
sowych uchylająca dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, KOM(2011) 656 wersja  
ostateczna, Bruksela, 20 października 2011, Komisja Europejska.
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Podczas uzgadniania regulacji MiFIR i MiFID w Radzie UE rozszerzono, w porównaniu  
z wnioskami legislacyjnymi KE, zasady przejrzystości przed- i potransakcyjnej na wszyst-
kie instrumenty finansowe notowane na rynkach regulowanych, wielostronnych plat-
formach obrotu lub zorganizowanych platformach obrotu oraz ograniczono wyjątki od 
wspomnianych zasad. Ponadto złagodzone zostały niektóre obowiązki, jakie miałyby być 
nałożone na podmioty wykorzystujące techniki zautomatyzowanego handlu (algorithmic 
trading) oraz handlu o wysokiej częstotliwości zleceń (highfrequency trading). Spośród pod-
miotów wykorzystujących wspomniane techniki handlu jedynie bezpośredni uczestnicy 
rynków zorganizowanych, pełniący na nich funkcję animatora rynku, będą zobowiązani  
do składania zleceń przez określoną część sesji.

Projekt dyrektywy zmieniającej 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/WE61

Najważniejszą zmianą zaproponowaną w 2012 r. w ramach prac w Radzie UE było rozszerze-
nie kompetencji krajowych organów nadzoru o możliwość nakładania na emitentów obo-
wiązku publikacji dodatkowej informacji finansowej. Parlament Europejski zaproponował  
m.in., aby państwa członkowskie nie mogły nakładać na małe i średnie przedsiębiorstwa  
dodatkowych obowiązków informacyjnych.

Projektowane zmiany w regulacjach dotyczących benchmarków

W reakcji na udowodnione przez europejskie organy nadzoru finansowego manipulacje 
banków przy ustalaniu stawek referencyjnych rynku pieniężnego w II połowie 2012 r. KE 
podjęła działania mające na celu ograniczenie nadużyć na rynku finansowym, związanych  
z wyznaczaniem tzw. wskaźników rynkowych (benchmarków). W lipcu 2012 r. KE opu-
blikowała autopoprawki62 do projektów rozporządzenia w sprawie wykorzystywania in-
formacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz dyrektywy w spra-
wie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacji na rynku63.  
W przygotowywanych regulacjach zmieniono definicję przestępstwa manipulacji na rynku 
finansowym, tak aby uwzględniała manipulację wskaźnikami rynkowymi, np. przez dostar-
czanie niewłaściwych kwotowań do ich ustalania. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami 
manipulacja stawkami referencyjnymi byłaby traktowana jako czyn zabroniony, podlegający 
sankcjom karnym we wszystkich państwach członkowskich UE.

61  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.

62  Zmieniony wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania infor-
macji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), KOM(2012) 421 wersja ostateczna, Bruksela, 
25 lipca 2012, Komisja Europejska; Zmieniony wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku, KOM(2012) 
420 wersja ostateczna, Bruksela, 25 lipca 2012, Komisja Europejska.

63  Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji pouf-
nych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), KOM(2011) 651 wersja ostateczna, Bruksela 20 paź-
dziernika 2011, Komisja Europejska; 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.
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We wrześniu 2012 r. KE przedstawiła dokument konsultacyjny w sprawie regulacji wskaź-
ników rynkowych64, co stanowi zapowiedź zainicjowania procesu legislacyjnego, mającego  
na celu przyjęcie kompleksowych rozwiązań prawnych w zakresie tworzenia i wykorzystywa-
nia benchmarków w UE. Wspomniany dokument zawiera propozycje definicji w odniesieniu  
do wskaźników rynkowych oraz wskazuje zagadnienia, które powinny zostać objęte plano-
waną regulacją.

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

Dokument konsultacyjny w sprawie rachunków bankowych65 

W dniu 20 marca 2012 r. KE opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący zwiększenia 
przejrzystości opłat związanych z prowadzeniem rachunków bankowych, ułatwienia konsu-
mentom zmiany dostawcy rachunku oraz dostępu do podstawowych rachunków bankowych 
(tj. rachunków, które umożliwiałyby wpłacanie i wypłacanie gotówki, otrzymywanie wyna-
grodzenia za pracę lub innych świadczeń, a także wykonywanie podstawowych transakcji 
płatniczych, takich jak polecenie przelewu). W dokumencie przedstawiono wyniki badań 
potwierdzających istnienie barier dla klientów związanych z otwieraniem i przenoszeniem 
rachunków bankowych między krajami członkowskimi UE. Komisja Europejska zauważyła,  
że w niektórych krajach UE podejmowano już inicjatywy zmierzające do ułatwienia konsu-
mentom korzystania z rachunków bankowych, jednak ich skuteczność nie była satysfakcjo-
nująca. Według KE zastosowanie różnych rozwiązań prawno-organizacyjnych w poszczegól-
nych państwach prowadziło do braku jednolitej ochrony konsumentów i mogło ograniczać 
chęć zakładania rachunków bankowych poza ich krajem macierzystym. Zainicjowanie przez 
KE konsultacji miało na celu poznanie barier w zakresie dostępu do podstawowych rachun-
ków bankowych, prowadzenia i przenoszenia rachunków oraz przejrzystości opłat pobiera-
nych za te usługi. Następnie zostałyby podjęte odpowiednie działania, w tym legislacyjne, 
które zniwelowałyby te bariery. 

Zielona księga – równoległy system bankowy66

Publikacja tej zielonej księgi ma na celu zdiagnozowanie funkcjonowania tych sektorów sys-
temu finansowego, które powinny być w UE traktowane jako tzw. równoległy system banko-
wy (shadow banking), oraz ustalenie, jakie regulacje oraz model i zakres nadzoru byłyby naj-
właściwsze wobec nich. Komisja Europejska wskazuje w tym dokumencie na ważną rolę, jaką 
równoległy system bankowy odgrywa w gospodarce, m.in. tworząc dodatkowe źródła finan-
sowania dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz oferując alternatywne, względem 
depozytów bankowych, formy oszczędzania. Jednocześnie jednak może on stanowić zagroże-
nie dla stabilności finansowej ze względu na generowanie nierozpoznanych rodzajów ryzyka. 

64  Consultation document on the regulation of indices – a possible framework for the regulation of  
the production and use of indices serving as benchmarks in financial and other contracts, Komisja 
Europejska, Bruksela, wrzesień 2012 .

65  Dokument roboczy służb Komisji. Konsultacje w sprawie rachunków bankowych, Bruksela, 20 marca 
2012, Komisja Europejska.

66  Zielona księga – równoległy system bankowy, KOM(2012) 102 wersja ostateczna, Bruksela, 19 marca 2012, 
Komisja Europejska.
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Za ważne źródła finansowania podmiotów niebankowych uznaje się transakcje sekurytyza-
cji, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje typu repo. Mogą one jednak kreować 
ryzyko systemowe. Analiza równoległego systemu bankowego przedstawiona w zielonej księ-
dze koncentruje się na działalności m.in.: 
− podmiotów specjalnego przeznaczenia, które dokonują transformacji terminów zapadal-

ności lub płynności aktywów finansowych; tj. spółek sekurytyzacyjnych, celowych spółek 
inwestycyjnych (special investment vehicles) i pozostałych spółek celowych (special purpose 
vehicles),

− funduszy rynku pieniężnego oraz innego rodzaju funduszy inwestycyjnych, których tytuły 
uczestnictwa są postrzegane jako substytuty depozytów bankowych i mogą być przedmio-
tem masowych umorzeń,

− funduszy inwestycyjnych, w tym ETF, które udzielają pożyczek lub stosują w swych strate-
giach inwestycyjnych wysoką dźwignię finansową,

− nieobjętych regulacjami bankowymi instytucji finansowych oraz innych podmiotów  
handlujących papierami wartościowymi, udzielających pożyczek lub gwarancji spłaty  
zobowiązań, a także dokonujących transformacji terminów zapadalności lub płynności 
zgromadzonych środków, 

− zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, które udzielają gwarancji na instrumenty kredytowe. 

Raport grupy eksperckiej „Report of the European Commission’s High-level Expert Group  
on reforming the structure of the EU banking sector” 67

Celem prac grupy ekspertów wysokiego szczebla, prowadzonych od lutego 2012 r. pod 
przewodnictwem Erkki Liikanena, Prezesa Banku Finlandii, była ocena, czy i jakie refor-
my o charakterze strukturalnym należałoby przeprowadzić w sektorze bankowym UE, aby 
zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego kryzysu oraz ograniczyć wpływ 
upadłości banków na stabilność finansową. Raport z prac tej grupy został przedstawiony  
2 października 2012 r. Jego główny wniosek wskazuje na konieczność instytucjonalno- 
 -prawnego oddzielenia transakcji instrumentami finansowymi zawieranymi przez bank na 
własny rachunek (proprietary trading) i innych operacji o podwyższonym ryzyku od trady-
cyjnej działalności depozytowo-kredytowej. Wspomniane operacje powinien przeprowadzać 
prawnie wyodrębniony podmiot (trading entity), który może wchodzić w skład tej samej  
grupy bankowej zarejestrowanej w UE.

W raporcie sformułowano rekomendacje, których realizacja ma zapewnić większe bezpie-
czeństwo instytucjom finansowym prowadzącym działalność depozytową i udzielającym 
kredytów gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom, wspierając w ten sposób roz-
wój gospodarczy. Proponowane reformy miałyby poprawić zasady obliczania adekwatności 
kapitałowej, uprościć struktury grup bankowych i wzmocnić nadzór organizacyjny. Dzięki 
temu zwiększyłaby się przejrzystość grup bankowych, usprawniono by nadzór nad nimi,  
a w sytuacji kryzysowej przeprowadzenie restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji 
banku byłoby łatwiejsze. Rekomendacje zawarte w omawianym raporcie mogą się stać przed-
miotem konsultacji prowadzonych przez KE oraz podstawą do zmian regulacji unijnych  
i krajowych, mających na celu częściowe oddzielenie aktywności inwestycyjnej banków z UE 
od ich działalności depozytowo-kredytowej. 

67  Final Report, High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector chaired by 
Erkki Liikanen, Brussels, 2 October 2012.
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Infrastruktura systemu finansowego

Na infrastrukturę systemu finansowego składają się instytucje i systemy służące do doko-
nywania płatności, organizujące obrót instrumentami finansowymi oraz umożliwiające 
rozliczanie i rozrachunek zawartych transakcji. Istotnym elementem są systemy zapewnia-
jące 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 sys-
temu finansowego w Polsce, które nastąpiły w 2012 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 finansowe-
go są: Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski.  
W 2012 r. poszerzony został zakres kompetencji KNF jako organu nadzoru nad krajowymi 
instytucjami finansowymi. Nadzorem sprawowanym przez KNF objęto spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe  (SKOK-i)1. 

W analizowanym okresie kontynuowana była współpraca Ministerstwa Finansów, KNF  
i NBP w ramach Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), powołanego w celu podejmowa-
nia działań służących utrzymaniu i wspieraniu stabilności krajowego systemu finansowego. 
Jednym z zagadnień, którymi zajmował się KSF w 2012 r., była działalność sektora niebanko-
wych podmiotów pożyczkowych w Polsce. Komitet wyraził wątpliwości  dotyczące precyzji  
i skuteczności regulacji prawnych odnoszących się do funkcjonowania tych podmiotów oraz 
powołał grupę roboczą mającą wypracować rekomendacje rozwiązań, które pozwoliłyby  
na skuteczniejszą identyfikację niebankowych firm pożyczkowych oraz nadzoru nad nimi. 
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 lutym 2012 r. w ramach RRRF 
powołano zespół roboczy ds. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego mechanizmu 
nowacji rozliczeniowej, a we wrześniu 2012 r. zespół roboczy ds. przeglądu przepisów regulu-
jących obrót instrumentami finansowymi.

3.2. System płatniczy

W 2012 r. na polskim rynku funkcjonowały trzy systemy płatności w złotych: SORBNET, 
ELIXIR i Express ELIXIR, oraz dwa system płatności w euro: TARGET2-NBP i EuroELIXIR.  

1  Szerzej na temat kompetencji nadzorczych KNF wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych   
w rozdziale 2.1.
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W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości i liczby zleceń realizowanych w tych 
systemach, z wyjątkiem Express ELIXIR.

Systemy wysokokwotowych płatności międzybankowych

System SORBNET

W systemie SORBNET, służącym do rozrachunku płatności wysokokwotowych w złotych, 
według stanu na koniec 2012 r. uczestniczyło: 51 banków, NBP, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych SA (KDPW) oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa SA (KIR). W 2012 r. wartość 
zleceń zrealizowanych w tym systemie wzrosła o 6,3%, a ich liczba o 13,1% w porównaniu  
z 2011 r. (wykres 3.1). W 2012 r. średnio rozliczano 11 766 zleceń dziennie, a średnia wartość 
pojedynczego zlecenia wyniosła 22,6 mln zł. W strukturze obrotów według typów operacji 
dominowały płatności wynikające z realizacji zleceń klientowskich, głównie międzybanko-
wych (wykres 3.2). 

W 2012 r. w systemie SORBNET wprowadzono trzy nowe rozwiązania: 

■ W lutym został otwarty specjalny rachunek własny NBP służący wyłącznie do realizacji 
płatności z tytułu rozrachunku przez KDPW (na zasadzie DvP, delivery versus payment) 
transakcji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) dokonywanych papierami warto-
ściowymi na rynku wtórnym.

■ W dniu 2 kwietnia otwarto rachunek powierniczy dla KIR w związku z planowanym  
uruchomieniem systemu płatności natychmiastowych – Express ELIXIR.

■ W tym samym dniu wprowadzono funkcję pozwalającą na pozyskiwanie przez NBP  
szczegółowych informacji na temat transakcji zawieranych na krajowym rynku niezabez-

Wykres 3.1. Kwartalna wartość i liczba zleceń przetworzonych w systemie SORBNET w latach 
2009–2012
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pieczonych lokat międzybankowych. Dane przekazywane w zleceniach płatniczych przez 
uczestników systemu SORBNET dotyczą kwoty, terminu i oprocentowania tych lokat. 
Umożliwiają one NBP analizowanie aktywności poszczególnych banków na wspomnianym 
rynku oraz monitorowanie rzeczywistego oprocentowania pożyczek międzybankowych.

Równocześnie kontynuowano rozpoczęte w styczniu 2010 r. prace nad uruchomieniem no-
wego systemu wysokokwotowych płatności międzybankowych w złotych – SORBNET2, który 
ma zastąpić funkcjonujący od 1996 r. system SORBNET. Nowy system będzie wykorzystywać 
międzynarodową sieć telekomunikacyjną SWIFT2, a jego uczestnikami będą dotychczaso-
wi uczestnicy systemu SORBNET oraz, ewentualnie, inne podmioty. Termin uruchomienia 
SORBNET2 wyznaczono na I półrocze 2013 r. 

System TARGET2-NBP 

System TARGET2-NBP (T2-NBP), będący polską częścią systemu TARGET2 (T2), służy  
do rozrachunku wysokokwotowych płatności transgranicznych i krajowych w euro. Na ko-
niec grudnia 2012 r. uczestniczyły w nim: NBP, KIR, KDPW oraz 20 banków. W 2012 r. obroty  
w systemie T2-NBP wzrosły o 21,7% w porównaniu z 2011 r. (wykres 3.3). Największy udział 
w rozrachunkach realizowanych w tym systemie miały transakcje transgraniczne. Stanowiły 
one 89,6% ogółu obrotów oraz 92,3% całkowitej liczby zleceń. W 2012 r. średnio realizowano 
5 795 zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 362,3 tys. euro.

2  SWIFT – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Jest to mię-
dzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych założone w 1937 r. SWIFT utrzymuje sieć telekomu-
nikacyjną w celu wymiany informacji, a także  pośredniczy w realizowaniu transakcji między bankami, 
firmami inwestycyjnymi oraz giełdami i innymi instytucjami finansowymi z ponad 200 krajów.

Wykres 3.2. Udział głównych typów operacji w strukturze obrotów brutto w systemie SORBNET 
w 2011 i 2012 r.
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Z początkiem 2012 r. uruchomiona została aplikacja NBP-PHA, która w znacznym zakre-
sie zastąpiła system SORBNET-EURO działający do końca 2011 r. Nowa aplikacja nie prze-
widuje pośredniczenia NBP w rozrachunkach banków w systemie T2. Oznacza to, że pod-
mioty te dokonują płatności w euro bezpośrednio na platformie SSP3 lub za pośrednictwem  
innego banku, będącego bezpośrednim uczestnikiem T2-NBP. Uruchomienie systemu  
NBP -PHA wiązało się z otwarciem przez NBP na platformie SSP rachunku służącego do gro-
madzenia środków banków, m.in. w celu obsługi depozytu intraday, kredytu w ciągu dnia 
w euro oraz rozliczeń banków w systemie STEP2. Rozwiązanie to zapewniło rozdzielenie 
utrzymywanych na rachunkach w systemie T2-NBP środków własnych NBP od środków 
banków wykorzystywanych przez NBP do obsługi rozrachunku wspomnianych operacji.  
W systemie T2-NBP funkcjonuje także rachunek przeznaczony do obsługi rozliczeń własnych 
i klientów NBP z innymi uczestnikami T2 oraz rachunek umożliwiający rozrachunek płatno-
ści przekazywanych przez KIR i dokonywanych w ramach EACHA. 

Systemy płatności detalicznych

System ELIXIR

Rozliczenia międzybankowe w złotych wynikające ze zleceń klientowskich przeprowadzane 
są za pośrednictwem KIR w systemie ELIXIR. Na koniec 2012 r. bezpośrednimi uczestnikami 
wymiany zleceń płatniczych w tym systemie było 48 banków oraz NBP. Liczba transakcji zre-
alizowanych za pośrednictwem KIR w 2012 r. była wyższa niż w 2011 r. o 4,3%, a ich wartość 
o 2,6% (wykres 3.4). W 2012 r. średnio rozliczano 5,8 mln zleceń dziennie, a średnia wartość 
pojedynczego zlecenia wyniosła 2 534 zł.

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.

Wykres 3.3. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie TARGET2-NBP w latach 2010–2012
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System EuroELIXIR

Na koniec 2012 r. uczestnikami systemu EuroELIXIR, przeznaczonego do realizacji krajo-
wych i transgranicznych detalicznych zleceń płatniczych w euro, były 24 banki oraz NBP.  
W 2012 r. obroty w tym systemie były wyższe o 25,1% w porównaniu z 2011 r. (wykres 3.5). 
Przeciętnie realizowano 37,9 tys. zleceń dziennie, a średnia wartość pojedynczego zlecenia 
wyniosła 5 386 euro.

W 2012 r. system EuroELIXIR miał trzy połączenia interoperacyjne w ramach sieci eu-
ropejskich izb rozliczeniowych EACHA4: z holendersko-niemiecką izbą rozliczeniową  
Equens SE, z brytyjskim dostawcą usług płatniczych VocaLink Limited oraz od czerwca 2012 r.  
z hiszpańską izbą rozliczeniową IberPay5. Współpraca z brytyjską izbą VocaLink została za-
kończona 31 sierpnia 2012 r. w związku z ogłoszoną przez nią w sierpniu 2011 r. decyzją   
o wycofaniu swojego uczestnictwa z projektu SEPA. Nawiązanie połączeń interoperacyjnych 
pomiędzy KIR a europejskimi izbami rozliczeniowymi ma na celu uruchomienie usługi pole-
gającej na bezpośredniej wzajemnej wymianie transakcji polecenia przelewu SEPA zgodnie 
ze standardami EACHA.

W lutym 2012 r. zaczął obowiązywać nowy harmonogram sesji rozliczeniowo-rozrachun-
kowych w systemie EuroELIXIR. Zmiany w harmonogramie polegały na wprowadzeniu do-
datkowego, trzeciego terminu rozliczeniowego, co wiązało się z uruchomieniem przez EBA 
Clearing dodatkowych sesji w ramach usługi SCT w systemie STEP2, które będą musiały być 
obsługiwane przez KIR. 

4  Stowarzyszenie EACHA (European Automated Clearing House Association) zrzesza 23 izby rozliczeniowe 
z 21 krajów europejskich (jego członkiem jest również KIR). Stowarzyszenie 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.

Wykres 3.4. Kwartalna wartość obrotów brutto i kwartalna liczba zleceń w systemie ELIXIR  
w latach 2009–2012
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System Express ELIXIR

W czerwcu 2012 r. uruchomiony został nowy system płatności – Express ELIXIR. Realizuje  
on zlecenia płatnicze klientów banków w złotych w trybie natychmiastowym i bez ograni-
czeń czasowych, tj. przez 24 godziny na dobę oraz przez 7 dni w tygodniu. Operatorem syste-
mu Express ELIXIR jest KIR6. Dotychczas w Europie system płatności w czasie rzeczywistym 
oferowany był jedynie w Wielkiej Brytanii. 

Z usługi przelewów natychmiastowych mogą korzystać klienci jedynie tych banków, które 
zawarły z KIR umowy uczestnictwa oraz wprowadziły odpowiednie rozwiązania technolo-
giczne. Na koniec 2012 r. uczestnikami Express ELIXIR było sześć banków. W ciągu pół roku 
funkcjonowania systemu rozliczono ponad 22 tys. transakcji. Pod koniec 2012 r. klienci ban-
ków będących uczestnikami Express ELIXIR dokonywali średnio około 600 przelewów na-
tychmiastowych dziennie7. 

Podmioty pośredniczące w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe

W październiku 2011 r. weszła w życie ustawa o usługach płatniczych8, regulująca m.in. 
przyjmowanie wpłat gotówkowych w celu ich dalszego przekazania na rachunki bankowe. 
Zgodnie z przepisami nowej ustawy podmioty oferujące taką usługę mogą ją świadczyć 
tylko jako licencjonowane krajowe instytucje płatnicze lub biura usług płatniczych, podle-
gające mniej restrykcyjnym wymogom niż instytucje płatnicze9. Na koniec grudnia 2012 r.  

6 W listopadzie 2011 r. zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu realizacji przelewów krajowych w zło-
tych w trybie natychmiastowym otrzymała spółka Blue Media. System ten, funkcjonujący pod nazwą Blue 
Cash, został uruchomiony 15 listopada 2012 r. 

7  Raport roczny 2012, Krajowa Izba Rozliczeniowa, publikacja dostępna w serwisie internetowym Krajowej 
Izby Rozliczeniowej, http://www.kir.com.pl/systems/kir/main.php?do=emissionsList&p=raporty.

8  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175). 
9  Szerzej na temat przepisów regulujących działalność krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatni-

czych w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., Warszawa 2012, NBP, rozdział 2.1.

Wykres 3.5. Kwartalna wartość obrotów brutto w systemie EuroELIXIR w latach 2009–2012
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do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez KNF wpisane były trzy instytucje płatni-
cze oraz 1 067 biur usług płatniczych. 

Wejście w życie ustawy o usługach płatniczych przyczyniło się do uporządkowania funk-
cjonowania rynku pośrednictwa finansowego, regulowanego wcześniej wyłącznie przez 
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej10, oraz zwiększenia przejrzystości prowa-
dzonej działalności. Pozwoliło także na określenie rzeczywistych rozmiarów rynku wpłat 
gotówkowych. Zakwalifikowanie pośrednictwa w przyjmowaniu wpłat na rachunki ban-
kowe do usług płatniczych spowodowało bowiem objęcie podmiotów świadczących takie 
usługi (firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) obowiązkiem 
przekazywania do NBP danych statystycznych na temat ich działalności. Według danych 
zgromadzonych przez NBP na koniec 2012 r. funkcjonowały 1 042 podmioty przyjmują-
ce wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe11. Liczba punktów obsługi wyniosła 21,5 tys.,  
a średnia wartość transakcji dokonywanych przez te podmioty to 141,3 zł. 

Detaliczne instrumenty i usługi płatnicze

Na koniec 2012 r. liczba kart kredytowych na rynku krajowym była o ponad 7% niższa niż rok 
wcześniej (wykres 3.7). Spadek ten wynikał z kontynuowania przez banki polityki zaostrzania 
wymogów dotyczących przyznawania i spłacania kredytu kartowego12, rozpoczętej w 2010 r. 

W analizowanym okresie o 7,1%  zwiększyła się natomiast liczba kart debetowych. Liczba 
transakcji, w których wykorzystywano karty debetowe, wzrosła o 12,7% i osiągnęła 1,7 mld,  

10  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 
z późn. zm.).

11  Liczba podmiotów przyjmujących wpłaty na rachunki bankowe wpisanych do rejestru KNF różni się od 
liczby podmiotów przekazujących dane do NBP w 2012 r. Rozbieżność ta może wynikać z następujących 
powodów: firmy zostały wpisane do rejestru w 2012 r., ale nie rozpoczęły działalności; firmy zarejestro-
wane w KNF zakończyły działalność w 2012 r. albo firmy zostały wpisane do rejestru kilkakrotnie (kilka 
osób pod jednym adresem firmy), a dane do NBP przekazywały jako jeden podmiot.

12  Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2012 r., Warszawa 2013, NBP, s. 8.

Wykres 3.6. Wartość i liczba transakcji realizowanych w podmiotach pośredniczących  
w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe w latach 2007–2012
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a ich wartość zwiększyła się o 5,8%, do 374 mld zł. Jednocześnie nieznacznie obniżyła się  
średnia wartość jednej transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą (ze 103 zł w 2011 r.  
do 99 zł w 2012 r.). Udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji przepro-
wadzonych za pomocą kart wzrósł w IV kwartale 2012 r. do  30,6%.

W 2012 r. o 5,2% wzrosła wartość transakcji zrealizowanych w bankomatach (do 285,1 mld zł). 
Zwiększyła się również liczba bankomatów, liczba punktów akceptujących karty w placów-
kach handlowych (point of sale, POS) oraz wartość transakcji z wykorzystaniem kart (wykres 
3.8). Pod względem liczby bankomatów i POS przypadających na milion mieszkańców Polska 
zajmuje, odpowiednio, 19. i 24 miejsce w UE13.

13  Payment Statistics, Frankfurt 2012, ECB; publikacja dostępna w serwisie internetowym EBC, http://sdw.
ecb.europa.eu.

Wykres 3.7. Liczba kart debetowych i  kredytowych oraz tempo ich przyrostu w latach 
2009–2012
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Wykres 3.8. Liczba urządzeń oraz roczna liczba i wartość transakcji dokonanych za pomocą POS 
i bankomatów w latach 2009–2012
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W 2012 r. trwała publiczna dyskusja na temat wysokości opłaty interchange14 w Polsce.  
W analizowanym okresie opłata ta była jedną z najwyższych w UE. W przypadku pojedyn-
czej bezgotówkowej transakcji kartowej średnio stanowiła 1,6% jej wartości15. W marcu  
2012 r. Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange, powołany przy Radzie ds. Systemu Płatni-
czego (organie opiniodawczo-doradczym Zarządu NBP), opracował Program redukcji opłat 
kartowych w Polsce16. Jest to propozycja kompromisu o charakterze nieregulacyjnym w spra-
wie stopniowego obniżenia stawek opłaty interchange na polskim rynku do poziomu śred-
niego w UE. Program ten został zaakceptowany przez wydawców kart płatniczych, przedsta-
wicieli organizacji zrzeszających akceptantów oraz agentów rozliczeniowych. Uczestnictwa  
w jego realizacji odmówiła jednak jedna z największych organizacji płatniczych działających  
w Polsce – MasterCard. Spowodowało to, że wypracowany kompromis nie mógł wejść w życie. 

W czerwcu 2012 r. Rada ds. Systemu Płatniczego podjęła jeszcze jedną próbę osiągnięcia 
porozumienia rynkowego, które również nie zakończyło się sukcesem. Kwestia obniżenia 
opłaty interchange zainteresowała jednak parlamentarzystów, którzy przygotowali własne 
projekty ustaw, mające na celu m.in. określenie maksymalnej stawki opłaty interchange  
na poziomie znacznie niższym od obecnego. Niektóre badania wskazują, że opłata ta stanowi 
jedną z głównych barier rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce17.

W związku z identyfikacją przez KE problemów, jakie napotykają konsumenci korzystający  
z usług finansowych oferowanych przez banki, w marcu 2012 r. opublikowany został doku-
ment konsultacyjny w sprawie rachunków bankowych18. Dotyczył on trzech zagadnień: przej-
rzystości i porównywalności opłat związanych z prowadzeniem podstawowych rachunków 
bankowych, przenoszenia rachunków pomiędzy dostawcami usług płatniczych oraz dostępu 
do podstawowego rachunku płatniczego. 

3.3. Infrastruktura rynku instrumentów finansowych

Na infrastrukturę rynku instrumentów finansowych składają się instytucje organizują-
ce obrót instrumentami finansowymi oraz podmioty dokonujące rozrachunku i rozliczeń 
transakcji. W Polsce obrót instrumentami finansowymi odbywa się na rynkach organizo-
wanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i rynkach organizowa-
nych przez spółkę BondSpot. Infrastrukturę depozytowo-rozrachunkową stanowią: Rejestr  
Papierów Wartościowych w NBP (RPW – systemy SKARBNET i SEBOP), obsługujący trans-
akcje bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi, oraz system KDPW (kdpw_stream), obsłu-
gujący rynek obligacji skarbowych, akcji i innych instrumentów finansowych dostępnych  
na rynkach organizowanych przez GPW i BondSpot. Na krajowym rynku finansowym  

14  Opłata interchange jest pobierana od każdej bezgotówkowej transakcji realizowanej za pomocą karty 
płatniczej. Uiszcza ją agent rozliczeniowy na rzecz wydawcy karty płatniczej (zazwyczaj banku). Stanowi 
ona część tzw. opłaty akceptanta, w której skład wchodzą również opłaty systemowe oraz marża agenta 
rozliczeniowego.  Sprzedawca przekazuje agentowi rozliczeniowemu opłatę akceptanta. 

15  Serwis internetowy Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, http://frob.pl.
16  Program redukcji opłat kartowych w Polsce, Warszawa, marzec 2012, NBP; publikacja dostępna w serwisie 

internetowym NBP, http://www.nbp.pl.
17  J. Górka, Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców. Raport badawczy, 

Warszawa, grudzień 2012.
18  Dokument roboczy służb Komisji. Konsultacje w sprawie rachunków bankowych, Bruksela, 20 marca 2012, 

Komisja Europejska.
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działa izba rozliczeniowa KDPW_CCP, która rozlicza transakcje zawierane w obrocie pa-
pierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi rejestrowanymi w KDPW 
oraz zapewnia płynność rozliczeń. W dniu 2 listopada 2012 r. KDPW uruchomił repozyto-
rium transakcji służące do gromadzenia i przechowywania informacji o transakcjach, któ-
rych przedmiotem są instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne, oraz informacji  
na temat tych instrumentów.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

W 2012 r. GPW była operatorem:
− Głównego Rynku GPW (giełdowy rynek regulowany), na którym były notowane: akcje, 

prawa do akcji (PDA), prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa fun-
duszy ETF (exchange traded fund), produkty strukturyzowane, walutowe kontrakty futures  
i instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji (kontrakty terminowe na indeksy akcji  
i akcje spółek, opcje indeksowe oraz jednostki indeksowe WIG20), a także obligacje,

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

− detalicznych segmentów platformy obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi  
Catalyst19: rynku regulowanego oraz ASO, będącego zorganizowanym rynkiem nieregu-
lowanym, na których notowane były obligacje skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw  
i obligacje banków, w tym banków spółdzielczych, oraz listy zastawne.

W analizowanym okresie oferta Głównego Rynku GPW została wzbogacona o pięć nowych 
klas kontraktów terminowych na akcje oraz nowe rodzaje produktów strukturyzowanych.  
W maju 2012 r. zmieniono standard walutowych kontraktów terminowych na kursy walut: 
USD, EUR, CHF i GBP, obniżając ich wielkość z 10 tys. jednostek waluty do 1 tys. jednostek. 
Ponadto wprowadzono możliwość składania zleceń typu cross na wszystkie giełdowe instru-
menty finansowe. Jest to forma pośrednia pomiędzy zleceniami, na podstawie których reali-
zowany jest obrót sesyjny, a zleceniami służącymi do przeprowadzenia transakcji pakieto-
wych. Członkowie giełdy realizują te zlecenia w celu zawarcia transakcji  na rachunek klienta 
lub swój w trakcie notowań ciągłych. 

Od 30 maja 2011 r. GPW publikuje nowy indeks WIG-CEE, zawierający wyłącznie spół-
ki zarejestrowane w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (z wyłączeniem Polski). Jego 
wprowadzenie było związane z obecnością na polskim parkiecie znacznej liczby emitentów 
papierów wartościowych pochodzących z tego regionu. W grudniu 2012 r. rozpoczęto tak-
że publikację indeksu WIG20TR. Obejmuje on spółki wchodzące w skład indeksu WIG20,  
ale obliczany jest z uwzględnieniem dochodów z akcji z tytułu dywidend i praw poboru.

W 2012 r. prowadzono prace nad uruchomieniem nowego systemu transakcyjnego UTP  
(Universal Trading Platform) do prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi na wszyst-
kich rynkach GPW. 

19  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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W listopadzie 2012 r. wprowadzono zmiany w dobrych praktykach spółek notowanych  
na rynkach organizowanych przez GPW. W rekomendacjach wskazano na potrzebę zapew-
nienia akcjonariuszom możliwości wykonywania, osobiście lub przez pełnomocnika, pra-
wa głosu na walnym zgromadzeniu poza miejscem, gdzie odbywa się walne zgromadzenie, 
dzięki wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zalecono publikowanie 
na  stronach internetowych spółek zapisu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub  
wideo20. Zmienione zasady ładu korporacyjnego weszły w życie 1 stycznia 2013 r. 

W 2012 r. zaostrzono regulacje rynku NewConnect. Do najważniejszych zmian w Regulami-
nie alternatywnego systemu obrotu należy zwiększenie obowiązków informacyjnych spółek  
i sankcji za ich nieprzestrzeganie oraz podwyższenie wymogów wobec autoryzo-
wanych doradców. Emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu  
na NewConnect zostali zobowiązani m.in. do sporządzania raportu zawierającego analizę 
sytuacji finansowej i gospodarczej spółki oraz jej perspektyw, a także przedstawienia opinii  
na temat możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej. 
Wymóg ten powstaje z chwilą uznania przez organizatora ASO, że działalność emitenta może 
mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi oraz interesy 
uczestników obrotu. W przypadku, gdy emitent nie przestrzega zasad i przepisów regulu-
jących funkcjonowanie rynku NewConnect lub nie wykonuje obowiązków bądź niewłaści-
wie je wykonuje, organizator tego rynku może zastosować sankcje, w tym karę pieniężną  
w wysokości do 20 tys. zł. Na autoryzowanych doradców nałożono natomiast nowy obowią-
zek – powiadamiania organizatora ASO o zmianach treści umowy o wykonywaniu zadań 
autoryzowanego doradcy zawartej z emitentem, jej wypowiedzeniu, wygaśnięciu lub zawar-
ciu nowej umowy. Doradcy nieprzestrzegający przepisów i nienależycie wykonujący swoje 
obowiązki również będą podlegać sankcjom, w tym finansowym. Zaostrzenie regulacji rynku  
NewConnect miało na celu zwiększenie przejrzystości oraz bezpieczeństwa obrotu na tym 
rynku, co może pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie inwestorów akcjami spółek notowa-
nymi w tym ASO. 

W styczniu 2012 r. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny oferty publicznej obligacji GPW serii 
B skierowanej do inwestorów indywidualnych. W lutym 2012 r. GPW wprowadziła obligacje 
do obrotu na platformie Catalyst. Oferta ta była dopełnieniem przeprowadzonej w grudniu 
2011 r. emisji obligacji serii A dla inwestorów kwalifikowanych. Środki pozyskane z emisji 
obligacji zostały wykorzystane do sfinansowania przez GPW zakupu akcji Towarowej Giełdy 
Energii (TGE)21. 

20  Uchwała nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia  
21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

21  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. Platformy Obrotu Energią Elektryczną prowadzonej przez 
GPW, etap strategii rozwoju działalności GPW na rynku obrotu energią elektryczną. W wyniku zawarcia 
kolejnych transakcji z akcjonariuszami TGE na koniec grudnia 2012 r. GPW uzyskała pełną kontrolę nad 
TGE oraz jej spółkami zależnymi.
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Rynki organizowane przez spółkę BondSpot

W 2012 r. spółka BondSpot prowadziła następujące rynki obrotu instrumentami finanso- 
wymi:
− Treasury BondSpot Poland – elektroniczną platformę transakcyjną, na której odbywał się 

obrót obligacjami skarbowymi i bonami skarbowymi; platforma ta jest częścią prowadzo-
nego przez Ministra Finansów systemu dealerów skarbowych papierów wartościowych 
(DSPW);

− regulowany rynek pozagiełdowy, na którym odbywał się obrót instrumentami dłużny-
mi notowanymi w ramach segmentu hurtowego platformy Catalyst (obligacje skarbowe,  
komunalne, przedsiębiorstw, banków oraz listy zastawne); 

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

W 2012 r., podobnie jak w 2011 r., uczestnikami Treasury BondSpot Poland były 33 podmioty, 
w tym 14 mających status DSPW. Na platformie tej działało bezpośrednio 13 zagranicznych 
instytucji finansowych. Na koniec 2012 r. uczestnikami regulowanego rynku pozagiełdowego 
BondSpot było 16 podmiotów, a uczestnikami ASO – 18 podmiotów.

Rejestr Papierów Wartościowych

Rejestr Papierów Wartościowych (RPW) prowadzony przez NBP służy do obsługi transak-
cji bonami skarbowymi emitowanymi przez Ministerstwo Finansów,  zawieranymi na rynku 
Treasury BondSpot Poland i rynku OTC, oraz bonami pieniężnymi emitowanymi przez NBP. 
Rejestr Papierów Wartościowych pełni funkcję centralnego depozytu dla tych papierów war-
tościowych oraz dokonuje rozliczeń i rozrachunku transakcji. 

Na koniec 2012 r. rachunki bonów skarbowych w RPW miało 48 banków, BFG i KDPW,  
a w obrocie bonami pieniężnymi uczestniczyło 48 banków oraz BFG. W 2012 r. nastąpił nie-
wielki wzrost wartości transakcji bonami pieniężnymi (tabela 3.1), co wiązało się ze zwięk-
szeniem skali emisji tych instrumentów. Z kolei spadek obrotów bonami skarbowymi wynikał  
z kontynuowania przez Ministerstwo Finansów polityki emisyjnej polegającej na stopnio-
wym wydłużaniu średniego terminu zapadalności papierów skarbowych. 

Tabela 3.1. Liczba i wartość zarejestrowanych w RPW transakcji bonami skarbowymi i bonami 
pieniężnymi w latach 2009–2012

Liczba transakcji (w tys.) arto  transakcji (w ld z )

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Bo y e e 15,9 14,0 6,8 3,8 1 114,3 915,2 516,3 241,0

Bony skarbowe 0,6 0,4 0,4 0,5 1 745,3 3 996,1 5 201,2 5 310,9

Uwaga: liczba transakcji dotyczy tylko rynku wtórnego. Wartość transakcji obejmuje rynek pierwotny i wtórny, a w latach 2009−2011 
również przetargi odkupu bonów skarbowych.
Źródło: NBP.
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Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

Według stanu na koniec 2012 r. status bezpośredniego uczestnika KDPW miało 68 podmio-
tów (71 w 2011 r.), a liczba zarejestrowanych emitentów wyniosła 1 081, w tym 1014 emiten-
tów krajowych i 67 emitentów zagranicznych. W 2012 r. nieznacznie (o 2,1%) zwiększyła się 
wartość operacji zaewidencjonowanych w KDPW (wykres 3.9).

W analizowanym okresie KDPW ustanowił dwa nowe bezpośrednie połączenia operacyjne:  
z łotewskim centralnym depozytem papierów wartościowych (Latvian Central Deposito-
ry) oraz depozytem rumuńskim (Sibex Depository). Na koniec grudnia 2012 r. KDPW miał  
19 połączeń ze swymi zagranicznymi odpowiednikami: dziesięć połączeń bezpośrednich  
i dziewięć pośrednich, realizowanych przy współudziale dwóch międzynarodowych  
centralnych depozytów (Clearstream Banking Luxembourg i Euroclear Bank) oraz banku  
powierniczego. Ponadto w 2012 r. KDPW podpisał porozumienie o współpracy (Memoran-
dum of Understanding) z azerskim depozytem papierów wartościowych. 

W dniu 2 listopada 2012 r. KDPW udostępnił nową usługę – repozytorium transakcji, która 
polega na gromadzeniu i przechowywaniu informacji dotyczących transakcji instrumentami 
pochodnymi22. Uruchomienie repozytorium transakcji jest odpowiedzią KDPW na nowe wy-
mogi wobec uczestników rynku finansowego wynikające z rozporządzenia EMIR. Zgodnie  
z nimi kontrahenci, którzy zawierają transakcje instrumentami pochodnymi (z wyłączeniem 
osób fizycznych), oraz CCP prowadzące rozliczenia takich transakcji zostaną zobligowani  
do przekazywania do repozytoriów informacji na temat zawartych transakcji pochodnych, 
modyfikacji ich warunków, zakończenia, a także zmian ich wartości rynkowej i ustanowione-
go zabezpieczenia. Dane o transakcjach pochodnych będą mogły być raportowane wyłącznie 
do repozytoriów transakcji zarejestrowanych w ESMA zgodnie z przepisami rozporządzenia 
EMIR. 

22  Regulamin repozytorium transakcji, załącznik do uchwały nr 784/12 Zarządu KDPW SA z dnia 23 paździer-
nika 2012 r., dokument dostępny w serwisie internetowym KDPW, http://www.kdpw.pl.  

Wykres 3.9. Wartość zaewidencjonowanych operacji i liczba zarejestrowanych emitentów  
w KDPW w latach 2005–2012
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W 2012 r. zakończono wdrażanie mechanizmu hold-release, który służy realizacji mię-
dzynarodowych zaleceń w zakresie zestawiania instrukcji rozrachunkowych23. Rozwią-
zanie to umożliwia jak najwcześniejsze zestawianie i potwierdzanie warunków roz-
rachunku przy zastosowaniu jednej instrukcji. Rozdziela ono zestawianie instrukcji  
od weryfikacji dostępności środków pieniężnych i papierów wartościowych niezbędnych  
do rozrachunku transakcji. Zestawione transakcje otrzymują status hold (wstrzymaj) lub  
release (realizuj). Mechanizm hold-release ma się przyczynić do ograniczania liczby transakcji, 
których rozrachunek jest zawieszany. 

KDPW zaoferował również nową usługę w zakresie obsługi zdarzeń korporacyjnych. Pole-
ga ona na przekazywaniu przez emitentów papierów wartościowych informacji na temat 
zbliżających się wypłat pożytków z tytułu zdematerializowanych papierów wartościowych 
(m.in. dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, odsetek) za pomocą specjalnej strony  
internetowej. Ponadto wprowadzono możliwość otwierania w KDPW rachunków zbior-
czych (omnibus accounts) przez zagraniczne centralne depozyty papierów wartościowy-
ch,zagraniczne firmy inwestycyjne i banki. Zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi24 na rachunkach tych mogą być rejestrowane zdematerializowane  
papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te formalnie są prowadzone.  
Od 2013 r. rachunki omnibus będzie prowadził również KDPW. Wprowadzenie obsługi zbior-
czych rachunków papierów wartościowych może wpłynąć na zwiększenie liczby uczestników 
bezpośrednich KDPW oraz liczby kont depozytowych. Ponadto w 2012 r.  KDPW prowadził  
prace nad rozbudową systemu obsługi transakcji tri-party repo oraz dalszą standaryzacją  
i automatyzacją obsługi zdarzeń korporacyjnych. 

W przyszłości duży wpływ na funkcjonowanie KDPW może mieć przyjęcie wymogów wo-
bec centralnych depozytów papierów wartościowych przedstawionych przez KE w projekcie 
rozporządzenia PE i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych  
i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych25. 

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP

W 2012 r. KDPW_CCP prowadził rozliczenia transakcji zdematerializowanymi papierami 
wartościowymi zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu. 
Na koniec grudnia 2012 r. uczestnikami rozliczającymi w KDPW_CCP były 42 podmioty. 

Istotną zmianą jakościową w działalności KDPW_CCP było uzyskanie przez izbę rozlicze-
niową statusu partnera centralnego (CCP). W dniu 4 sierpnia 2012 r. weszła w życie nowe-
lizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi26, która wprowadziła do polskiego 

23  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.

24  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektó-
rych innych ustaw  (Dz.U. z 2011 r., nr 234, poz. 1391). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 r. 

25  Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie usprawnienia rozrachunku 
papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościo-
wych (CDPW) oraz zmieniające dyrektywę 98/26/WE, KOM(2012) 73 wersja ostateczna, Bruksela, 7 marca 
2012, Komisja Europejska. Szerzej na temat projektu tej regulacji w rozdziale 2.2.

26  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy  
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sys-
temu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz.U. z 2012 r., poz. 836).
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porządku prawnego  nowację rozliczeniową. Mechanizm ten pozwala podmiotowi rozli-
czającemu na wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z zawartych transakcji i wygasza 
pierwotną umowę między stronami tych transakcji. Dzięki temu CCP staje się kupującym 
dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego w relacjach z bezpośred-
nimi uczestnikami. W 2012 r. KDPW_CCP zastosował mechanizm nowacji rozliczeniowej  
w odniesieniu do wszystkich transakcji objętych systemem gwarancji rozliczeń, w tym  
z rynku OTC.

Od 2 stycznia 2013 r. KDPW_CCP może rozliczać transakcje następującymi instrumentami 
pochodnymi OTC nominowanymi w złotych: FRA, IRS (basis swap), OIS oraz repo zabezpie-
czonymi obligacjami skarbowymi27. 

W 2013 r. wspomniana usługa jest świadczona na podstawie polskich przepisów, gdyż  
KDPW_CCP korzysta z okresu przejściowego przewidzianego w rozporządzeniu EMIR.  
Zgodnie z nim CCP, który przed przyjęciem przez KE regulacyjnych standardów technicznych 
wskazanych w rozporządzeniu EMIR uzyskał w państwie macierzystym zezwolenie na świad-
czenie usług rozliczeniowych na podstawie prawa krajowego, w terminie sześciu miesięcy  
od dnia wejścia w życie określonych regulacyjnych standardów technicznych występuje  
o zezwolenie na prowadzenie działalności rozliczeniowej zgodnie z  rozporządzeniem EMIR. 
Wszystkie autoryzowane izby CCP będą podlegać wymogom ostrożnościowym oraz normom 
związanym z zarządzaniem ryzykiem i uzgodnieniami interoperacyjnymi. Wymogi te zosta-
ły doprecyzowane w regulacyjnych i wykonawczych standardach technicznych wydanych  
19 grudnia 2012 r. na podstawie rozporządzenia EMIR28. Aby KDPW_CCP mógł dalej  
działać jako CCP, w tym rozliczać transakcje instrumentami pochodnymi OTC, będzie  
musiał  dostosować system zarządzania ryzykiem, procedury, dokumentację i regulacje  
do wymogów określonych w rozporządzeniu EMIR i jego aktach wykonawczych.

Regulacja EMIR przyczyni się do zwiększenia konkurencji pomiędzy europejskimi izbami 
rozliczeniowymi CCP. Poza KDPW_CCP zgodę na rozliczanie transakcji instrumentami po-
chodnymi OTC nominowanymi w złotych mogą uzyskać także inne europejskie izby CCP 
ubiegające się o autoryzację w rozumieniu rozporządzenia EMIR. Już teraz rozliczanie 
transakcji FRA i IRS nominowanych w złotych oferuje izba rozliczeniowa LCH.Clearnet  
(SwapClear).

Pod koniec 2012 r. KDPW_CCP utworzył osobny system gwarantowania rozliczeń trans-
akcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym, w tym fundusz zabezpieczający OTC. 
Różni się on od systemu gwarancji rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie zorgani-
zowanym kolejnością uruchamiania środków zgromadzonych w systemie (schemat 3.1),  
w szczególności momentem wykorzystania przez CCP części zasobów własnych (tzw. skin in 
the game). Celem tej zmiany jest wprowadzenie przepisów regulacji EMIR. Zgodnie z nimi  
w przypadku niewypełnienia zobowiązań przez jednego z uczestników izby w pierwszej 
kolejności wykorzystywane są jego należności, a następnie środki przekazane w formie  

27 Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) obowiązuje od 2 stycznia 2013 r., dokument 
dostępny w serwisie internetowym KDPW_CCP, http://kdpwccp.pl.

28  W dniu 19 grudnia 2012 r. Komisja Europejska przyjęła cztery standardy techniczne związane z działal-
nością rozliczeniową CCP: trzy regulacyjne i jeden wykonawczy. Rozporządzenia delegowane i rozporzą-
dzenie wykonawcze Komisji zostały opublikowane w Dziennikach Urzędowych UE: L52 z 2013 r. i L352  
z 2012 r. Rozporządzenia delegowane weszły w życie 15 marca 2013 r., a rozporządzenie wykonawcze  
10 stycznia 2013 r. Szerzej na ten temat w rozdziale 2.2. 
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depozytu zabezpieczającego oraz wpłat podstawowych do funduszu zabezpieczającego OTC. 
Jeśli zasoby te okażą się niewystarczające, wówczas korzysta się w części proporcjonalnej dla 
rynku OTC ze środków KDPW_CCP przeznaczonych na gwarantowanie płynności rozliczeń  
w wysokości stanowiącej 25% kapitału regulacyjnego KDPW_CCP. Gdy i te zasoby nie po-
kryją zobowiązań niewypłacalnego uczestnika, uruchamiane są pozostałe środki funduszu 
zabezpieczającego OTC oraz pozostałe kapitały własne KDPW_CCP.  

3.4. Projekty europejskie dotyczące infrastruktury rynku finansowego

W 2012 r. na rynku europejskim realizowano projekty oraz wypracowywano rozwiąza-
nia, które mają lub będą miały wpływ na funkcjonowanie infrastruktury polskiego rynku 
finansowego. Dotyczą one systemu płatności (standard SEPA), a także systemów rozliczeń  
i rozrachunku transakcji instrumentami finansowymi (projekt TARGET2-Securities).

Projekt SEPA – Jednolity Obszar Płatności w Euro

W ramach projektu SEPA (Single Euro Payments Area) w 32 krajach Europy (27 państwach 
UE, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Monako) rozwijane są trzy paneuropej-
skie instrumenty płatnicze: polecenie przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer, SCT), polecenie 

Schemat 3.1. Kolejność wykorzystywania środków w systemie gwarantowania rozliczeń transakcji 
z rynku OTC prowadzonym przez KDPW_CCP 

Należności niewypłacalnego uczestnika

Depozyty zabezpieczające niewypłacalnego uczestnika

Wpłaty wniesione przez niewypłacalnego uczestnika do funduszu 
zabezpieczającego rozliczenia transakcji z rynku OTC

Wpłaty pozostałych uczestników do funduszu zabezpieczającego
rozliczenia transakcji z rynku OTC

Kapitał KDPW_CCP w proporcjonalnej dla rynku OTC części
środków nie mniejszych niż 25% kapitału regulacyjnego1

Pozostały kapitał własny KDPW_CCP

1 Zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia EMIR kapitał CCP, obejmujący zysk niepodzielony i rezerwy, powinien być proporcjonalny  
do ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności. Powinien zapewnić sprawne przeprowadzenie likwidacji lub restrukturyzacji  
działalności w odpowiednim czasie oraz właściwe zabezpieczenie CCP przed ryzykiem kredytowym kontrahenta, rynko-
wym, operacyjnym, prawnym i ekonomicznym, które nie zostały do tego momentu pokryte celowymi zasobami finansowymi,  
zgromadzonymi na wypadek niewykonania zobowiązań przez uczestnika CCP.

Źródło: opracowano na podstawie informacji pochodzących z serwisu internetowego KDPW_CCP.
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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. Zastępowanie krajowych instrumentów płatniczych płatnościami w stan-
dardzie SEPA przebiega powoli, ale od momentu ich wprowadzenia wzrosła liczba transakcji 
SCT i SDD. W grudniu 2012 r. płatności w standardzie SCT stanowiły 34,86% wszystkich pole-
ceń przelewu w strefie euro29 (w grudniu 2011 r. było to 23,7%). Udział płatności w standardzie 
SDD we wszystkich poleceniach zapłaty wyniósł 1,91%. 

Standaryzacja kart płatniczych zgodnie z zasadami SEPA polega głównie na zastąpieniu kart 
z paskiem magnetycznym bardziej bezpiecznymi kartami chipowymi EMV. Europejska Rada 
Płatnicza (European Payment Council, EPC) uznała, że standard EMV jest na tyle rozpo-
wszechniony w UE, że zrezygnowała z dalszego monitorowania jego wykorzystania.

W Polsce w 2012 r. uczestnikami systemu polecenia przelewu SEPA były 33 banki oraz 
NBP. Udział transakcji SCT w ogólnej liczbie poleceń przelewu w grudniu 2012 r. wyniósł 
98,6%, co plasuje nasz kraj w ścisłej czołówce państw UE. Wykorzystanie instrumentu SDD 
na polskim rynku nadal jest znikome; wynika to głównie z niewielkiego zainteresowania 
nim ze strony klientów banków. Jednak w najbliższym czasie zastosowanie polecenia zapła-
ty SEPA może się stać częstsze ze względu na konieczność dostosowania się krajowych do-
stawców usług płatniczych do wymogów stawianych przez rozporządzenie SEPA end-date.  
W 2012 r. uczestnikami systemu głównego polecenia zapłaty SEPA były cztery banki krajowe,  
a systemu biznesowego – trzy banki30. 

Wprowadzanie rekomendacji SEPA dotyczących kart płatniczych wiąże się głównie z zasto-
sowaniem na polskim rynku standardu kart chipowych EMV. W 2012 r. liczba kart wyposa-

29  Serwis internetowy Europejskiego Banku Centralnego: http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.
en.html.

30  Z systemu biznesowego polecenia zapłaty SEPA mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorstwa. 
Charakteryzuje się on m.in. brakiem możliwości otrzymania zwrotu autoryzowanej płatności, obowiąz-
kiem dokonania przez bank płatnika każdorazowej weryfikacji zlecenia, a także skróconym czasem 
zwrotu nieautoryzowanej płatności. 

Tabela 3.2. Liczba wyemitowanych kart płatniczych oraz wartość transakcji dokonanych  
za pomocą kart w Polsce w latach 2009–2012

2009 2010 2011 2012

czba kar  a n czych w ob e  w ys  sz 33 401,2 31 983,8 32 044,9 33 291,1

 w y  kar y wy osa one rzyna n e  w kro rocesor  
w ys  sz 8 037,2 15 840,9 23 509,1 27 940,2

z a  w 24,1 49,5 73,4 83,9

ar o  ransakc  okonanych za o oc  kar  a n czych  
w l  z 330,5 353,8 389,0 411,1

 w y  kar y wy osa one rzyna n e  w kro rocesor  
w l  z 66,6 130,6 247,8 363,9

z a  w 20,2 36,9 63,7 88,5

Uwaga: dane obejmują karty wyposażone w: pasek magnetyczny, pasek magnetyczny i mikroprocesor, mikroprocesor oraz tzw. karty 
wirualne (przeznaczone do platności w Internecie lub innych płatności dokonywanych bez fizycznego użycia karty).
Źródło: NBP.
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żonych przynajmniej w mikroprocesor zwiększyła się o prawie 19% w porównaniu z 2011 r. 
(tabela 3.2). Udział tych kart w całkowitej liczbie wyemitowanych kart płatniczych wyniósł 
84% na koniec 2012 r. Znacznie wzrosła również wartość transakcji, w których używane są 
takie karty (o prawie 50%).

Projekt TARGET2-Securities 

W 2012 r. trwały prace nad uruchomieniem platformy TARGET2-Securities (T2S), mającej 
umożliwiać rozrachunek w pieniądzu banku centralnego31 transakcji w euro, których przed-
miotem są papiery wartościowe. Właścicielem T2S jest Eurosystem, natomiast jego operato-
rami będą banki centralne: Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. System ma zostać urucho-
miony w czerwcu 2015 r. 

Zgodnie z harmonogramem wdrożenia projektu T2S ostatecznym terminem przekazania 
przez centralne depozyty papierów wartościowych deklaracji w sprawie podpisania umowy 
dotyczącej uczestnictwa w T2S (Framework Agreement) jest 30 czerwca 2012 r. Deklarację 
złożyły 22 podmioty. Pod koniec 2012 r. zdecydowano, że migracja centralnych depozytów 
papierów wartościowych na platformę T2S będzie się odbywać w trzech etapach w latach 
2015–201632. 

W czerwcu 2012 r. KDPW podjął decyzję o przesunięciu na późniejszy termin podpisania 
umowy dotyczącej przystąpienia do platformy T2S. 

3.5. Systemy ochrony uczestników rynku

W 2012 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 orga-
nizacyjnych 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 banków krajowych i ich  
głównych właścicieli. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje całość środków zgroma-
dzonych na rachunku w danym banku do równowartości w złotych 100 tys. euro. 

W przyszłości duży wpływ na funkcjonowanie krajowego systemu gwarantowania depozy-
tów może mieć nowelizacja dyrektywy w sprawie systemów gwarantowania depozytów33.  
W 2012 r. prace nad projektem tej dyrektywy zostały wstrzymane, co wiązało się z ko-
niecznością przygotowania w pierwszej kolejności regulacji UE dotyczącej restrukturyzacji  

31  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 przepro-
wadzenie rozrachunku w pieniądzu banku centralnego w walutach innych niż euro.

32  Serwis internetowy Europejskiego Banku Centralnego, http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/indexen.
html.

33  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: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., Warszawa 2012, NBP, rozdział 2.2.
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i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych oraz firm inwestycyjnych w UE34. Powo-
łana przez KSF grupa robocza do spraw przygotowania rozwiązań prawnych dotyczących re-
strukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków krajowych przedstawiła w grudniu 2012 r. 
propozycję zmian w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym35. Propozycja ta zawiera-
ła przepisy umożliwiające przeprowadzenie uporządkowanej likwidacji banków krajowych.  
W wyniku decyzji KSF projekt ten został przekazany Ministrowi Finansów w celu zainicjowa-
nia procesu legislacyjnego.

W 2012 r. na dotychczasowych zasadach funkcjonowały także: fundusz gwarancyjny dla 
sektora funduszy emerytalnych oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Obowiąz-
kowy system rekompensat prowadzony przez KDPW stanowił ochronę uczestników rynku 
kapitałowego. W przyszłości na jego funkcjonowanie może wpłynąć nowelizacja dyrektywy 
dotyczącej systemów rekompensat dla inwestorów36 oraz rozważane na szczeblu krajowym 
zmiany jego finansowania.

3.6. Instytucje zwiększające przejrzystość informacyjną

Biuro Informacji Kredytowej

W 2012 r. w systemie wymiany informacji BIK, w którym są gromadzone, przetwarzanie  
i dystrybuowane dane o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, uczestniczyło  
51 banków komercyjnych i banków zrzeszających banki spółdzielcze, 544 banki spółdzielcze, 
55 SKOK-ów, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz biuro informacji 
gospodarczej InfoMonitor. 

W analizowanym okresie liczba udostępnianych przez BIK raportów dotyczących klientów 
indywidualnych zmniejszyła się o około 5%. Było to spowodowane spadkiem liczby kredytów 
udzielonych przez banki. Wzrosła natomiast liczba ocen scoringowych, co może wskazywać 
na zaostrzenie polityki kredytowej przez banki (wykres 3.10). 

W 2012 r. w strukturze raportów dotyczących klientów indywidualnych przeważały tzw.  
raporty zarządzanie (42% wszystkich raportów udostępnianych przez BIK). Raporty kredyto-
we, które ściśle wiążą się z oceną zdolności kredytowej oraz wiarygodności klienta przy ubie-
ganiu się o kredyt, stanowiły 34,7% ogółu raportów dotyczących klientów indywidualnych,  
a raporty monitorujące, umożliwiające monitorowanie stanu zobowiązań klienta wobec ban-
ku – 23,3%. W 2012 r. wzrosła liczba raportów monitorujących. Świadczy to o intensyfikacji 
działań banków w zakresie bieżącej analizy sytuacji finansowej ich klientów i identyfikowa-
nia zagrożeń dla obsługi udzielonych kredytów.

34  Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia 
działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kre-
dytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG i 82/891/EWG, dyrektywy 
2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE i 2011/35/UE oraz rozporządzenie (UE)  
nr 1093/2010, KOM(2012) 280 wersja ostateczna, Bruksela, 6 czerwca 2012, Komisja Europejska. Szerzej  
na temat projektu tej regulacji w rozdziale 2.2.

35  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r., nr 4, poz. 18  
z późn. zm.).

36  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. W 2012 r. na szczeblu unijnym nie prowadzono intensywnych 
prac nad projektem tej dyrektywy.
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Do systemu międzybankowej wymiany informacji o przedsiębiorcach (System Informa-
cji BIK Przedsiębiorca) w 2012 r. dane przekazywało 12 banków, a liczba zapytań o raporty  
z tego systemu przekroczyła 513 tys. Na koniec grudnia 2012 r. w bazie BIK Przedsiębiorca 
znajdowało się ponad 637 tys. zbiorów informacji o rachunkach kredytowych przedsiębior-
ców (421 tys. w 2011 r.), a liczba podmiotów, których dane zgromadzono w tym systemie, osią-
gnęła 391 tys. (256 tys. w 2011 r.). Wskazane wzrosty wiązały się z przystąpieniem w 2012 r. 
pięciu nowych banków do systemu BIK Przedsiębiorca.

Instytucje oceniające ryzyko inwestycyjne (agencje ratingowe)

W 2012 r. w Polsce działała jedna agencja ratingowa – Fitch Polska SA, należąca do gru-
py kapitałowej globalnej agencji ratingowej Fitch Ratings. W analizowanym okresie nada-
ła ona ratingi pięciu nowym podmiotom (jednemu miastu, jednemu bankowi krajowemu  
i trzem przedsiębiorstwom), a także nowe ratingi emisjom obligacji pięciu podmiotów.  
Na koniec 2012 r. oceny nadane przez krajową agencję ratingową miały 52 podmioty: Rzecz-
pospolita Polska, 12 banków krajowych, 2 firmy leasingowe, 3 województwa, 20 miast oraz  
14 przedsiębiorstw.

Wykres 3.10. Liczba raportów oraz ocen scoringowych dotyczących klientów indywidualnych 
udostępnionych przez BIK w latach 2009–2012
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Instytucje finansowe

4.1. Banki

W 2012 r. aktywa sektora bankowego rosły wolniej niż w poprzednim roku, co wiązało się 
głównie ze spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego i niższym przyrostem największej 
pozycji aktywów banków, tj. kredytów dla sektora niefinansowego. Nie zmieniła się istotnie 
struktura podmiotowa należności: ich większość nadal stanowiły kredyty dla gospodarstw 
domowych, w szczególności kredyty mieszkaniowe. Umocnienie złotego i wycofanie się więk-
szości banków z udzielania walutowych kredytów mieszkaniowych doprowadziło do spad-
ku udziału kredytów walutowych w aktywach banków. Z kolei do najważniejszych zmian  
w pasywach sektora bankowego należał stopniowy spadek finansowania działalności środka-
mi pozyskanymi od banków matek i zastępowanie ich środkami z rynku krajowego. 

Sektor bankowy wypracował zysk netto na poziomie zbliżonym do zysku z 2011 r. Zmniej-
szyła się jednak zyskowność działalności banków, ponieważ tempo wzrostu zysku było niższe 
niż wzrost aktywów. Niższe tempo przyrostu kredytów, obniżki stóp procentowych w drugiej 
połowie roku i konkurencja o depozyty przyczyniły się do spadku głównej części wyniku 
działalności bankowej, tj. marży odsetkowej netto. 

Wyposażenie banków w kapitał było wysokie, a w strukturze kapitału dominowały fundusze 
podstawowe (kapitał akcyjny i zatrzymane zyski). Wysokie współczynniki wypłacalności oraz 
dobra jakość funduszy własnych banków wskazują, że nowe wymogi w zakresie adekwatno-
ści kapitałowej, zawarte w pakiecie regulacji CRD IV/CRR, będą miały ograniczony wpływ 
na krajowy sektor bankowy. W szczególności nie będą się wiązały z koniecznością obniżania 
dźwigni finansowej i ograniczania akcji kredytowej. Poziom dźwigni finansowej, mimo rela-
tywnie szybkiego tempa rozwoju sektora bankowego w poprzednich latach, jest umiarkowa-
ny, znacznie poniżej limitów sugerowanych przez normy Bazylejskiego Komitetu Nadzoru 
Bankowego. 

Wydaje się, że dla większości banków działających w Polsce, w szczególności dla banków ko-
mercyjnych, spełnienie nowych norm płynności, zwłaszcza krótkoterminowej, nie powinno 
być trudne. Z kolei dla niektórych banków spółdzielczych i banków zrzeszających spełnienie 
tych norm może być dużym wyzwaniem, wymagającym zmian w sposobie funkcjonowania 
zrzeszeń.

Wzrost aktywów sektora bankowości spółdzielczej1 był dwa razy większy niż aktywów sek-
tora bankowości komercyjnej. Różnice te w pewnym stopniu wiążą się z modelem bizne-
sowym sektora bankowości spółdzielczej. Banki spółdzielcze lokowały nadwyżki płynności  
w bankach zrzeszających na korzystnych warunkach. Jako właściciele banków zrzeszających 
miały bowiem wpływ na wysokość oprocentowania tych lokat. W rezultacie następowało 
sztuczne zwiększanie sumy bilansowej tego sektora, poprawa wyników finansowych banków 
spółdzielczych oraz pogorszenie efektywności funkcjonowania banków zrzeszających. 

1  Przez sektor bankowości spółdzielczej rozumie się banki spółdzielcze i banki zrzeszające, a przez sektor 
bankowości komercyjnej – pozostałe banki krajowe oraz oddziały instytucji kredytowych.
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4.1.1. Ewolucja wielkości i struktury sektora bankowego 

Sektor bankowy był największym, pod względem wartości aktywów, segmentem instytucji 
finansowych w Polsce. Jego łączne aktywa wynosiły na koniec 2012 r. 1,3 bln zł2, co stanowiło 
około 85% PKB (wykres 4.1.1). 

Zmiany w strukturze sektora bankowego 

Zmiany w strukturze własnościowej sektora bankowego w 2012 r. były głównie związane  
z konsolidacją banków w ramach grup kapitałowych. Połączyły się: Get Bank i Getin Noble 
Bank3 oraz Raiffeisen Bank i Polbank EFG4.

W analizowanym okresie nie zmieniła się istotnie struktura geograficzna inwestorów sektora 
bankowego w Polsce (wykres 4.1.2). Banki o dominującym udziale kapitału zagranicznego 
oraz oddziały instytucji kredytowych przeważały w sektorze bankowym pod względem licz-
by podmiotów i wartości aktywów (tabela 4.1.1). Większość banków kontrolowanych przez 
podmioty zagraniczne prowadziła działalność w formie spółek prawa miejscowego, co było 
korzystne z punktu widzenia zakresu nadzoru nad ich działalnością sprawowanego przez 
władze krajowe5. Oddziały instytucji kredytowych, choć liczne, miały niewielki udział w akty-
wach sektora bankowego (2,1% na koniec 2012 r.). 

2  Dane według stanu na dzień 29 marca 2013 r.
3  W dniu 1 czerwca 2012 r. nastąpiło prawne połączenie Get Bank oraz Getin Noble Bank, a powstały 

w wyniku fuzji bank funkcjonuje pod nazwą Getin Noble Bank; http://www.getinbank.pl/biuro- 
prasowe/2012/55,17.html.

4  W wyniku połączenia w dniu 31 grudnia 2012 r. Raiffeisen Bank Polska i Polbank EFG powstał 
Raiffeisen Bank Polska, działający pod marką Raiffeisen Polbank; http://raiffeisenpolbank.com/o-banku 
polaczenie-informacje-dla-klientow.

5  Działalność oddziału instytucji kredytowej podlega nadzorowi państwa macierzystego. Nadzór kraju gosz-
czącego kontroluje zarządzanie płynnością oddziału i przestrzeganie procedur przeciwdziałania praniu 
pieniędzy. Ponadto depozyty złożone w oddziałach instytucji kredytowych są objęte systemem gwarancyj-
nym państwa macierzystego.

Wykres 4.1.1. Aktywa sektora bankowego w latach 2005–2012
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Udział sektora bankowości spółdzielczej wzrósł do 8,6%, tj. do poziomu najwyższego  
od 2001 r.6 Banki spółdzielcze, z wyjątkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego, były 
zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości (365 banków) lub w SGB-Banku (206 banków).

6  Działalność sektora bankowości spółdzielczej, w tym jego dwuszczeblową strukturę, reguluje ustawa  
z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszają-
cych (Dz.U. z 2000 r., Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.). Dane na temat udziału sektora bankowości spółdziel-
czej w sektorze bankowym dla okresów sprzed wejścia w życie ww. ustawy nie są porównywalne. 

Wykres 4.1.2. Struktura własnościowa sektora bankowego w Polsce według krajów 
pochodzenia kapitału właścicielskiego
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Wykres 4.1.3. Wskaźniki koncentracji aktywów sektora bankowego w latach 2005–2012
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W 2012 r. nieznacznie wzrosła koncentracja w sektorze bankowym. Wskaźnik Herfindahla-  
 -Hirschmana (HHI)7 wzrósł z 0,0577 na koniec 2011 r. do 0,0580 na koniec 2012 r., a udział 
aktywów pięciu największych banków w aktywach sektora bankowego (CR5) zwiększył się 

7  Wskaźnik (HHI) dla aktywów netto obliczany jest jako suma kwadratów udziałów poszczególnych pod-
miotów w aktywach netto sektora. Wartości wskaźnika zawierają się pomiędzy 0 a 1, przy czym wyższe 
wartości oznaczają większą koncentrację rynku. HHI wynoszący 1 oznacza, że sektor składa się z jednego 
podmiotu mającego 100% udziału w rynku. 

Tabela 4.1.1. Struktura własnościowa sektora bankowego w latach 2005–2012

Liczba banków

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ektor bankowo ci ko ercyjnej

1  Bank  ko ercy ne rowa z ce z a alno  o eracy n 1 58 60 61 67 64 67 66 68

1.1. Banki krajowe 51 48 47 49 46 46 45 43

1.1.1.  rzewa  ka i a  a s wowe o 4 4 4 4 4 4 4 4

1.1.2.  rzewa  ka i a  rywa ne o 47 42 43 45 42 42 41 39

 olskie o 4 4 3 3 3 2 4 32

 za raniczne o 43 40 40 42 39 40 37 363

1.2. zia y ins y cji kre y owych 7 12 14 18 18 21 21 254

2. Banki ko ercyjne nie rowa z ce zia alno ci 
operacyjnej 8 5 6 6 6 6 6 6

 z e o o zia y ins y cji kre y owych 4 0 1 1 1 1 1 1

ektor bankowo ci spó dzielczej

3. Banki zrzeszaj ce 3 3 3 3 3 3 2 2

4. Banki sp zielcze prowa z ce zia alno  operacyjn 588 584 581 579 576 576 574 572

5. Banki sp zielcze nieprowa z ce zia alno ci 
operacyjnej 3 3 3 3 1 1 1 1

Sek or bankowy 1  3  4 649 647 645 649 643 645 642 642

dzia  w aktywach sektora bankowego (w )

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ektor bankowo ci ko ercyjnej

1. Banki ko ercyjne prowa z ce zia alno  operacyjn 2 92,0 91,5 91,7 92,7 92,2 91,7 91,8 91,4

1.1. Banki krajowe3 91,1 88,4 87,7 87,3 87,0 87,0 89,6 89,3

1.1.1.  przewa  kapi a  pa s wowe o 20,3 19,8 18,4 17,3 20,7 21,5 22,2 22,9

1.1.2.  przewa  kapi a  prywa ne o 70,8 68,6 69,3 70,0 66,3 65,5 67,4 66,4

 polskie o 1,7 2,0 2,5 3,0 3,3 3,9 4,6 4,9

 za raniczne o 69,1 66,6 66,9 67,0 63,0 61,6 62,8 61,5

1.2. zia y ins y cji kre y owych 0,9 3,1 4,0 5,4 5,2 4,7 2,2 2,1

ektor bankowo ci spó dzielczej

3. Banki zrzeszaj ce 2,2 2,3 2,1 1,9 2,0 2,2 2,1 2,2

4. Banki sp zielcze prowa z ce zia alno  operacyjn 5,8 6,2 6,2 5,4 5,8 6,1 6,1 6,4

1  Bez banków zrzeszających banki spółdzielcze.
2  Połączenie Polbank EFG z Raiffeisen Bank Polska.
3  Działalność rozpoczęły oddziały następujących banków: Bank of China (Luxembourg), Vanquis Bank Limited, Industrial  

and Commercial Bank of China (Europe) i Saxo Bank.
Źródło: NBP.



Rozdział 4

Narodowy Bank Polski82

z 44,3% do 44,9% (wykres 4.1.3). Wzrost koncentracji był konsekwencją m.in. wspomnianej 
konsolidacji w ramach grup kapitałowych, a także wyższego tempa wzrostu aktywów 10 naj-
większych banków (6,6%) w porównaniu ze średnią dla całego sektora bankowego (4,5%). 
Jednocześnie osłabiła się pozycja rynkowa banków średniej wielkości: wskaźnik CR10-30,  
obrazujący udział w rynku banków zajmujących pod względem wielkości aktywów pozycje 
od 11. do 30., obniżył się o około 1 pkt proc. i na koniec 2012 r. wynosił 25,7%.

Koncentracja w sektorze bankowym w Polsce była nadal relatywnie niska. Wskaźnik udzia-
łu pięciu największych banków w aktywach sektora bankowego był jednym z najniższych  
w regionie i w całej UE (wykres 4.1.4). 

Kanały dystrybucji i stopień ubankowienia

Banki oferowały usługi głównie w sieci placówek własnych i placówek partnerskich.  
W 2012 r. liczba własnych placówek banków zmniejszyła się o 326 do 13,7 tys. (wykres 4.1.5). 
Zapoczątkowana w 2009 r. tendencja może wynikać z malejącego w ostatnich latach tempa 
wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych, a także z coraz powszechniejszego wykorzy-
stywania bankowości internetowej, płatności bezgotówkowych oraz bankomatów i wpłato-
matów. Sieć placówek zmniejszały głównie duże banki uniwersalne, natomiast zwiększała  
ją część banków detalicznych i banków spółdzielczych. Ważną rolę w dystrybucji usług ban-
kowych odgrywały placówki partnerskie. Większość dużych banków komercyjnych współpra-
cowała z nimi na zasadzie franczyzy. 

W dalszym ciągu rozwijały się centra usług outsourcingowych dla sektora finansowego.  
W 2012 r. funkcjonowało 29 takich centrów, zatrudniających kilkanaście tysięcy osób. Ban-
ki powierzały im wykonywanie czynności z zakresu bankowości detalicznej i korporacyj-
nej oraz doradztwa finansowego, m.in. obsługę fuzji i przejęć przedsiębiorstw, zarządzanie  
rachunkami klientów, obsługę płatności i wierzytelności banków, usługi wspierające procesy 

Wykres 4.1.4. Koncentracja sektorów bankowych w krajach UE mierzona wskaźnikiem CR5  
dla aktywów w latach 2010–2012
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bankowe. Własne centra otworzyły w Polsce globalne grupy bankowe, w których skład wcho-
dzą największe banki krajowe8. 

Wspomnianemu zmniejszeniu liczby placówek własnych banków oraz większemu korzysta-
niu z outsourcingu usług towarzyszył spadek zatrudnienia w sektorze bankowym – do 175 
tys. etatów na koniec 2012 r. Liczba etatów w sektorze bankowości komercyjnej zmniejszy-
ła się o około 2 tys., a w sektorze bankowości spółdzielczej wzrosła o 300 etatów (wykres 
4.1.6). Obniżenie zatrudnienia w sektorze bankowym nie poprawiło wskaźnika wartości ak-
tywów przypadających na jednego pracownika, niskiego w porównaniu z innymi krajami UE  
(16,8 mln euro). W Polsce wyniósł on 7,7 mln zł (8,8 mln zł w sektorze bankowości komercyjnej  
i 3,3 mln zł w sektorze bankowości spółdzielczej).

8  Centra usług outsourcingowych w Polsce otworzyły następujące banki: Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, 
Royal Bank of Scotland, Citigroup, ING, Santander, UniCredit, Credit Suisse, Nordea, Commerzbank,  
The Bank of New York Mellon; więcej informacji w raporcie: Usługi biznesowe dla sektora bankowego, 
Warszawa 2013, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych. 

Wykres 4.1.5. Liczba placówek własnych w sektorze bankowym w Polsce w latach 2005–2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Źródło: NBP.

Wykres 4.1.6. Liczba zatrudnionych i udział pracowników oddziałów w całkowitym zatrudnieniu 
w bankach w latach 2005–2012
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Banki wykorzystywały Internet do obsługi klientów indywidualnych i przedsiębiorstw  
w większym stopniu niż w 2011 r., co pozwalało im na redukowanie kosztów działania. 
Do 12,5 mln wzrosła liczba klientów, którzy co najmniej jeden raz w miesiącu korzystali  
z rachunku internetowego. W grudniu 2012 r. liczba przelewów internetowych zleconych 
przez klientów indywidualnych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa wyniosła 68,2 mln,  
co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z grudniem 2011 r. (wykres 4.1.7). Aby zwiększyć stop-
nień wykorzystania Internetu, banki tworzyły specjalne platformy bankowości internetowej; 
takie platformy uruchomiły m.in. banki BGŻ (BGŻOptima) i Alior (Alior Sync). 

4.1.2. Zmiany w strukturze aktywów banków

W 2012 r. aktywa sektora bankowości komercyjnej rosły znacznie wolniej niż rok wcześniej 
(4,1% wobec 11,8%), a aktywa sektora bankowości spółdzielczej zwiększały się w podobnym 
w tempie (9,1% wobec 10% w 2011 r.). Pewien wpływ na osłabienie tempa wzrostu aktywów 
banków komercyjnych miało, poza czynnikami makroekonomicznymi, umocnienie się złote-
go w relacji do franka szwajcarskiego (6,8%)9 – waluty, w której nominowana jest większość 
walutowych kredytów mieszkaniowych. Z kolei przyczyną relatywnie wysokiego wzrostu 
sumy bilansowej sektora bankowości spółdzielczej mógł być jego model funkcjonowania,  
tzn. lokowanie przez banki spółdzielcze nadwyżek środków w bankach zrzeszających. 

W 2012 r. banki spółdzielcze, m.in. dzięki oferowaniu atrakcyjnego oprocentowania,  
zapewniły sobie wysoki przyrost depozytów od osób prywatnych (roczne tempo wzrostu 
13,8%) oraz z sektora instytucji rządowych i samorządowych (7,4%). Znaczną część tych 
środków przeznaczyły na lokaty w bankach zrzeszających, które płaciły im relatywnie wy-
sokie odsetki. W 2012 r. przeciętne oprocentowanie depozytów (bieżących i terminowych 
łącznie) osób prywatnych oferowane przez banki spółdzielcze wyniosło około 3,9%, pod-
czas gdy przeciętne oprocentowanie depozytów banków spółdzielczych w innych ban-

9  Kurs franka szwajcarskiego na koniec 2011 r. wynosił 3,6333 zł, a na koniec 2012 r. – 3,3868 zł.

Wykres 4.1.7. Liczba klientów bankowości internetowej oraz liczba przelewów zleconych  
przez Internet w latach 2007–2012
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kach (głównie w zrzeszających) – około 4,7%10. Banki spółdzielcze, jako właściciele ban-
ków zrzeszających, były w stanie wpływać na wysokość oprocentowania lokat złożonych  
w bankach zrzeszających. Z kolei banki zrzeszające najczęściej lokowały zgromadzone środ-
ki, których nie wykorzystały do udzielenia nowych kredytów, w bony pieniężne NBP (ich 
średnia rentowność w 2012 r. wyniosła 4,6%). W rezultacie wzrost depozytów klientów ban-
ków spółdzielczych zwiększał zarówno należności tych banków od sektora finansowego, jak  
i portfel papierów wartościowych w bankach zrzeszających. 

Banki koncentrowały się na świadczeniu tradycyjnych usług bankowych, przede wszyst-
kim przyjmowaniu depozytów i udzielaniu kredytów klientom sektora niefinansowego.  
W związku z tym kredyty dla podmiotów niefinansowych, zwłaszcza dla gospodarstw  
domowych, stanowiły większą część aktywów sektora bankowego w Polsce niż w państwach 
o bardziej rozwiniętych systemach finansowych (wykres 4.1.8 i 4.1.9). Jednocześnie jednak 
relacja kredytów dla sektora niefinansowego do PKB była w Polsce znacznie niższa niż  
w strefie euro (na koniec 2012 r. wyniosła, odpowiednio, 50,5% i 102,5%). Operacje z innymi 
instytucjami finansowymi i inwestycje w nieskarbowe papiery wartościowe stanowiły nie-
wielką część aktywów sektora bankowego (wykresy 4.1.10). Podobną strukturę aktywów mia-
ły sektory bankowe w innych państwach naszego regionu.

10  Analiza sytuacji bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w 2012 r. oraz informacja o prze-
biegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia 
CRR, Warszawa 2013, UKNF, s. 5; http://www.knf.gov.pl/Images/analiza_sektora_spoldzielczego_2012_
tcm75-34750.pdf.

Wykres 4.1.8. Udziały wybranych pozycji bilansowych w aktywach monetarnych instytucji 
finansowych w krajach UE na koniec 2012 r.
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Kredyty dla przedsiębiorstw

Tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw było wyraźnie niższe niż przed rokiem  
i wyniosło 4,2%11. Nominalny przyrost tych kredytów wyniósł około 5 mld zł. Obserwowane  

11  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie zmiany wartości kredytów przytaczane w rozdziale 4.1.2 odnoszą 
się do danych po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.

Wykres 4.1.9. Udział kredytów w aktywach sektora bankowego państw UE w 2004 i 2012 r.
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Źródło: obliczono na podstawie danych EBC.

Wykres 4.1.10. Struktura aktywów bankowości komercyjnej i spółdzielczej w latach 2010–2012
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w 2011 r. większe tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw niż kredytów dla gospodarstw 
domowych nie było trwałą zmianą tendencji, lecz wiązało się z przyspieszeniem tempa wzro-
stu gospodarczego oraz zwiększeniem popytu ze strony przedsiębiorstw. Udział kredytów dla 
przedsiębiorstw w strukturze podmiotowej kredytów dla sektora niefinansowego nie zmienił 
się istotnie w porównaniu z 2011 r. (wykres 4.1.11).

Zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego wynikało m.in. ze spadku nakładów inwe-
stycyjnych. Towarzyszyły temu zmiany polityki kredytowej banków, które powodowały, 
że kredyty były trudniej dostępne. Część banków ankietowanych przez NBP zaostrzy-
ła kryteria przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw (przede wszystkim w odniesie-
niu do małych i średnich przedsiębiorstw), jak również niektóre warunki kredytu, m.in. 
marżę kredytową i wymagane zabezpieczenia. Zmiany polityki kredytowej były podobne  
w odniesieniu do kredytów krótko- i długoterminowych. Główną przyczyną zaostrzania poli-
tyki kredytowej przez banki była ocena ryzyka związanego z sytuacją gospodarczą oraz sytu-
acją poszczególnych branż12. 

Na zmniejszenie dostępności kredytów wskazują także wyniki ankiet kierowanych  
do przedsiębiorstw. Odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt utrzymał się na podob-
nym poziomie jak w 2011 r., jednak spadł udział zaakceptowanych wniosków kredytowych. 
Jako najczęstszy powód odmowy przyznania kredytu ankietowane przedsiębiorstwa poda-
wały brak zdolności kredytowej oraz (wyraźnie rzadziej) brak odpowiednich zabezpieczeń13. 

W Polsce relacja kredytów dla przedsiębiorstw do PKB jest niższa niż średnia w strefie euro  
i zbliżona do średniej dla państw regionu (wykres 4.1.12). Jednocześnie wartość finansowania 
bankowego netto przedsiębiorstw (tj. różnica między kredytami a depozytami bankowymi 
przedsiębiorstw) należy do najniższych w UE (wykres 4.1.13). Na krajowym rynku wysoki 

12  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje  
z 2012 r. i I kwartału 2013 r., Warszawa 2012 i 2013, NBP.

13  Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury – edycje  
z 2012 r. i I kwartału 2013 r., Warszawa 2012 i 2013, NBP.

Wykres 4.11. Struktura podmiotowa kredytów dla sektora niefinansowego w latach 2004–2012
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udział w finansowaniu działalności przedsiębiorstw mają bowiem środki własne oraz zobo-
wiązania wobec nierezydentów14.

14  Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
koniunktury w III kw. 2013 r. oraz prognoz na IV kw. 2013 r., Warszawa 2013, NBP, s. 28 oraz Międzynarodowa 
pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r., Warszawa 2013, NBP, s. 24.

Wykres 4.1.12. Należności monetarnych instytucji finansowych z tytułu wybranych rodzajów 
kredytów dla sektora niefinansowego w relacji do PKB na koniec 2012 r.
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Wykres 4.1.13. Różnica między kredytami dla przedsiębiorstw a ich depozytami w relacji  
do PKB na koniec 2012 r.
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Kredyty dla gospodarstw domowych

W 2012 r. kredyty dla gospodarstw domowych rosły wolniej niż w 2011 r. Ich wartość zwięk-
szyła się nominalnie o 0,6 mld zł, co oznaczało roczny wzrost o 2,9% (tabela 4.1.2). 

Kredyty mieszkaniowe

Dominującą kategorią kredytów dla gospodarstw domowych były kredyty mieszkaniowe. 
W ostatnich latach miały coraz większe znaczenie w bilansach banków i na koniec 2012 r. ich 
udział w kredytach dla gospodarstw domowych ogółem wyniósł ponad 62% (wykres 4.1.14). 
Jednocześnie kredyty mieszkaniowe stanowiły mniejszą część portfela kredytów dla gospo-
darstw domowych niż w krajach strefy euro, gdzie średnio wynosiły blisko 73%. W porówna-
niu ze strefą euro w Polsce niższa była również relacja kredytów mieszkaniowych do PKB 
(wykres 4.1.12). Biorąc jednak pod uwagę, że szybko rosnące portfele kredytów mieszkanio-
wych przyczyniły się do powstania nierównowagi na rynkach nieruchomości w niektórych 
krajach, nie należy negatywnie oceniać wspomnianych wskaźników dla Polski.

Roczne tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych stopniowo malało; w grudniu 2012 r. 
wynosiło 5,1%. W 2012 r. część banków ankietowanych przez NBP15 kontynuowała za-
ostrzanie polityki w zakresie udzielania kredytów mieszkaniowych. Według banków głów-
nymi czynnikami oddziałującymi na ich politykę były prognozy sytuacji gospodarczej, bie-
żąca i przewidywana sytuacja kapitałowa banku oraz rosnący udział kredytów zagrożonych  
w portfelu kredytów mieszkaniowych. W pewnym stopniu mogło na to wpłynąć zakończe-

15  Procent netto banków, które zaostrzyły kryteria polityki kredytowej, wynosił w kolejnych kwartałach 
roku: -85%, -13%, -38% i -33% (procent netto to różnica między odsetkiem banków – ważonych udziałem 
w rynku kredytów mieszkaniowych, które złagodziły i zaostrzyły politykę kredytową w danym okre-
sie). Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje  
z 2012 r. i I kwartału 2013 r., Warszawa 2012 i 2013, NBP.

Tabela 4.1.2. Wybrane rodzaje kredytów dla gospodarstw domowych w latach 2010–2012

odzaje kredytów arto  (w ld z ) zrost r/r (w )
zrost r/r po wy czeniu 

wp ywu z ian kursów 
walutowych (w )

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

ons pcyjne, w y 137,7 134,5 128,3 1,8 -2,3 -4,6 1,0 -3,3 -4,1

 w kar ach kre y owych 14,6 13,4 12,5 -1,8 -7,9 -7,0 -1,8 -7,9 -7,0

ieszkaniowe la ospo ars w o owych 263,7 314,0 316,4 22,7 19,1 0,8 13,8 9,6 5,1

nwes ycyjne i bie ce la rolnik w  
i prze si biorc w in ywi alnych 49,2 57,1 60,7 9,3 16,0 6,4 8,2 14,8 6,9

Pozos a e 17,1 18,3 19,1 10,5 6,7 4,7 9,7 6,0 4,9

gó e 467,7 523,9 524,5 13,9 12,0 0,1 8,9 6,3 2,9

Uwaga: dane dla rezydentów.
Źródło: NBP.
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nie okresu przejściowego przeznaczonego na wdrożenie niektórych wymagań16 zawartych  
w znowelizowanej w 2011 r. Rekomendacji S.

Dla przyrostu kredytów mieszkaniowych duże znaczenie miał rządowy program Rodzina  
na swoim (ramka 5.1.1). Zmiana zasad uczestnictwa w tym programie dla nowych kredyto-
biorców pod koniec 2011 r. wpłynęła na wolniejszy wzrost tego segmentu kredytów. Podjęcie 
decyzji o wygaszeniu programu z końcem 2012 r. spowodowało jednak pewien wzrost popytu 
na kredyty mieszkaniowe w IV kwartale 2012 r.

Ramka 4.1.1. Wpływ programów pomocy rządowej w zakupie mieszkania na zadłużenie 
z tytułu kredytów 

Program pomocy rządowej w zakupie mieszkania Rodzina na swoim zaczął działać 
w październiku 2006 r.1 Pomoc państwa polegała na finansowaniu 50% odsetek od 
kredytu mieszkaniowego przez osiem lat, począwszy od daty spłacenia pierwszej raty. 
Kredyty w ramach programu mogły być udzielane wyłącznie w złotych. Ograniczenia 
dotyczyły także maksymalnej powierzchni i ceny metra kwadratowego nabywanego 
lub budowanego mieszkania.

 

16  Wymagania te dotyczyły m.in.: ograniczenia do 42% maksymalnego dopuszczalnego poziomu relacji 
wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do jego średnich dochodów 
netto, ograniczenia do 25 lat okresu spłaty kredytu, zakładanego w procesie oceny zdolności kredytowej, 
oraz monitorowania ekspozycji kredytowych i reagowania na wykryte zagrożenia.

Wykres 4.1.14. Udział kredytów mieszkaniowych w kredytach dla gospodarstw domowych  
oraz relacja kredytów dla gospodarstw domowych do kredytów dla sektora niefinansowego  
w latach 2003–2012
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Uwaga: dane dla rezydentów.
Źródło: NBP.

1  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U.  
z 2006 r., nr 183, poz. 1354 z późn. zm.).
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W pierwszych dwóch latach działania programu wartość objętych nim kredytów  
i ich udział w łącznej wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w zło-
tych były niewielkie (wykres I). Wynikało to z niskich, w relacji do cen rynkowych, 
maksymalnych limitów cen I m kw. nieruchomości, które mogły być nabywane  
w ramach programu. Podwyższenie tych limitów w 2007 i 2009 r. oraz spadek cen 
na rynku nieruchomości spowodowały, że wartość kredytów udzielanych w ramach 
programu znacznie wzrosła. W latach 2009–2012 wartościowy udział tych kredytów  
w nowo udzielonych złotowych kredytach mieszkaniowych kształtował się w przedzia-
le 18–25%.

Ze względu na sytuację budżetu państwa oraz znaczny wzrost kosztów funkcjono-
wania programu w sierpniu 2011 r. podjęto decyzję o obniżeniu maksymalnych limi-
tów cen 1 m kw. nieruchomości, jakie mogły być nabywane w ramach programu, oraz  
o wygaszeniu programu z końcem 2012 r. Decyzja o wygaszeniu programu Rodzina 
na swoim przyczyniła się do zwiększenia popytu na kredyty mieszkaniowe pod ko-
niec jego funkcjonowania, chociaż w całym 2012 r. wartość kredytów udzielonych  
w ramach programu była o wiele mniejsza niż w 2011 r., głównie za sprawą zmian 
wspomnianych limitów.

Program Rodzina na swoim przyczynił się do podtrzymania tempa wzrostu kredy-
tów mieszkaniowych. Gdyby wyłączyć kredyty udzielone w ramach tego programu, 
średnie roczne tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych w latach 2009–2012 (13,7%) 
byłoby niższe o około 2,7 pkt proc. Niektóre banki przy ocenie zdolności kredytowej 
brały bowiem pod uwagę pomoc państwa w spłacie części odsetek. Nie można więc 
wykluczyć, że – o ile nie zmieni się istotnie sytuacja na rynku nieruchomości – część 
potencjalnych kredytobiorców nie będzie dysponować odpowiednią zdolnością kredy-
tową, by zaciągnąć kredyt z oferty banków. Część z kolei może się wstrzymywać z de-
cyzją o zakupie mieszkania do czasu uruchomienia zapowiadanego przez rząd nowe-

Wykres I. Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w ramach programu Rodzina  
na swoim oraz ich udział w nowo udzielonych złotowych kredytach mieszkaniowych
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go programu Mieszkanie dla młodych2. Kredyty mieszkaniowe w niewielkim stopniu 
przyczyniają się do wzrostu potencjału gospodarczego. W związku z tym spowolnienie 
tempa ich wzrostu nie musi być niekorzystne dla polskiej gospodarki. Gdyby banki 
udzieliły mniej kredytów mieszkaniowych, to mogłyby przeznaczyć większą część swo-
ich funduszy własnych na pokrycie ryzyka związanego z kredytowaniem inwestycji 
przedsiębiorstw (w tym w ramach programów rządowych).

Wygaszenie programu Rodzina na swoim mogło także wpłynąć na ceny na ryn-
ku nieruchomości. Upowszechnienie programu, które nastąpiło po podwyższeniu  
w 2009 r. maksymalnych limitów cen 1 m kw. mieszkań lub domów jednorodzinnych, 
zbiegło się w czasie z pogorszeniem koniunktury gospodarczej i sytuacji na rynku 
pracy oraz zaostrzeniem polityki kredytowej banków, co negatywnie wpływało na po-
pyt na rynku nieruchomości. W takich warunkach program Rodzina na swoim przy-
czyniał się do podtrzymania popytu. Jednocześnie jednak wspomniane podwyższenie  
limitów cen mogły opóźniać dostosowania cenowe na rynku nieruchomości. Obniże-
nie tych limitów w 2011 r., do poziomu znacznie niższego od średnich cen rynkowych 
w największych miastach Polski, przyczyniło się do spadku cen na rynku nieruchomo-
ści. W warunkach słabego popytu część deweloperów dostosowywała bowiem ceny 
oferowanych mieszkań do tych limitów. Można więc przypuszczać, że wygaszenie 
programu zmniejszy na jakiś czas wpływ czynników pozaekonomicznych (takich jak 
limity cen) na ceny nieruchomości mieszkaniowych.

W 2012 r. wartość mieszkaniowych kredytów złotowych wzrosła o 18,2%, a wartość  
kredytów walutowych spadła o 3,3%. Zmniejszenie się wartości portfela walutowych kre-
dytów mieszkaniowych wynikało z aprecjacji złotego względem franka szwajcarskiego,  
w którym nominowana jest znaczna część kredytów, oraz z silnego ograniczenia udzielania  
nowych kredytów walutowych. Były one oferowane tylko przez kilka banków po spełnie-
niu przez klienta bardzo wysokich wymagań dotyczących zdolności kredytowej. Taka poli-
tyka kredytowa banków ukształtowała się pod wpływem Rekomendacji S17. Pewien wpływ  
na ograniczenie podaży kredytów walutowych (choć nie zasadniczy ze względu na wyso-
kie współczynniki wypłacalności banków) mogło mieć również podwyższenie od czerwca  
2012 r. 18 do 100% wag ryzyka dla walutowych kredytów detalicznych i walutowych kredytów 

17  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 hipo-
tecznie (Dz. Urz. KNF z 2011 r., nr 3, poz. 6).

18  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 wymo-
gów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF z 2011 r. nr 8, poz. 29).

2 Zob. projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych z 28 listopada 2012 r., dostępny  
na http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/101450/101454/101455/dokument62488.pdf.
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zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej19. W IV kwartale 2012 r. udział kredytów  
walutowych w nowo udzielanych kredytach mieszkaniowych spadł poniżej 2%20. 

Działania KNF zmierzające do ograniczenia ryzyka związanego z udzielaniem kredytów 
walutowych były zbieżne z inicjatywą Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS). 
Kierując się oceną potencjalnego wpływu nadmiernej akcji kredytowej w walutach ob-
cych na ryzyko systemowe, we wrześniu 2011 r. ERRS wydała zalecenie dotyczące kredytów  
walutowych21. Zobligowała w nim kraje członkowskie UE m.in. do ograniczenia nadmiernego 
wzrostu kredytów walutowych niezabezpieczonych przed ryzykiem walutowym oraz do po-
prawy jakości wyceny ryzyka związanego z udzielaniem tych kredytów. Opinie Rady podzie-
lał również NBP, który rekomendował, aby udzielanie takich kredytów zostało ograniczone 
tylko do wybranych klientów, uzyskujących dochody w walucie kredytu22.

Wspomniane różnice w tempie przyrostu kredytów złotowych i walutowych spowodowa-
ły spadek udziału tych ostatnich w całym portfelu kredytów mieszkaniowych dla gospo-
darstw domowych. W dalszym ciągu stanowiły one jednak ponad połowę tego portfela  
(wykres 4.1.15). Można przypuszczać, że spadkowa tendencja utrzyma się w kolejnych latach,  
co będzie korzystne dla stabilności krajowego sektora bankowego oraz skuteczności prowa-
dzenia polityki pieniężnej.

19  Podniesienie wagi ryzyka podniosło jednak całkowity koszt finansowania kredytów walutowych udziela-
nych gospodarstwom domowym.

20 Źródło: Raport AMRON-SARFIN 4/2012. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transak-
cyjnych nieruchomości, luty 2013, ZBP, s. 8. Według danych NBP z próby sprawozdawczej 19 banków udział 
kredytów walutowych w wartości nowych kredytów mieszkaniowych wynosił w grudniu 2012 r. około 
10%. Definicja nowych kredytów obejmuje oprócz umów zawartych przez bank w danym okresie także 
umowy renegocjowane i aneksowane, w których zmieniono warunki cenowe lub wartość kredytu. 

21 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 21 września 2011 r. dotyczących kredytów w walutach 
obcych (ERRS/2011/1) (2011/C 342/01); http://www.esrb.europa.eu/pub/pdfrecommendations/2011/ 
ESRB_2011_1.pl.pdf?36fc585641203f60f7bb6f16909a4e6a.

22  Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, wydania z 2011 i 2012 r. 

Wykres 4.1.15. Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych  
na koniec 2011 i 2012 r.
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Kredyty konsumpcyjne

Drugą pod względem wartości kategorią kredytów dla gospodarstw domowych były kredy-
ty konsumpcyjne. Na skutek osłabienia popytu na kredyty konsumpcyjne, spowodowanego 
spowolnieniem gospodarczym, oraz zaostrzonych wymogów ich udzielania wartość portfela 
tych kredytów zmniejszyła się w 2012 r. o 4,1% (tabela 4.1.2). W rezultacie obserwowano 
dalszy spadek udziału kredytów konsumpcyjnych w całkowitej wartości kredytów dla go-
spodarstw domowych. Relacja kredytów konsumpcyjnych do PKB w Polsce (7,9% na koniec 
2012 r.) była jednak ciągle wysoka w porównaniu z innymi państwami europejskimi. 

W związku z pogarszaniem się koniunktury gospodarczej i przenoszeniem przez niektó-
re banki działalności w zakresie udzielania pożyczek nisko kwotowych i ratalnych do firm 
pożyczkowych niepodlegających regulacjom ostrożnościowym i nadzorowi finansowemu,  
w 2012 r. w KNF rozpoczęła prace nad złagodzeniem pewnych wymagań Rekomendacji T 
dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kre-
dytowych23. Przyśpieszeniu akcji kredytowej w kolejnych latach powinna sprzyjać wysoka 
zyskowność portfela kredytów konsumpcyjnych, która znacznie przewyższa zyskowność kre-
dytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów mieszkaniowych. 

Papiery wartościowe

Na wzrost wartości portfela papierów wartościowych w posiadaniu banków w 2012 r. zło-
żył się wzrost wartości bonów pieniężnych (o 6,7 mld zł) i papierów wyemitowanych przez 
inne podmioty (o 7,9 mld zł) oraz spadek wartości skarbowych papierów wartościowych  
o 10,3 mld zł (tabele 4.1.3 i 4.1.4).

23  Projekt nowej Rekomendacji T poddany pod konsultacje publiczne, dostępny pod adresem http://www.
knf.gov.pl/aktualnosci/2012/archiwum.jsp?_page=5.

Tabela 4.1.3. Wybrane pozycje aktywów sektora bankowości komercyjnej w latach 2010–2012  
(w mld zł)

2010 2011 2012

ale no ci o  sek ora nie nansowe o, w y 654,4 747,3 758,4

 o  nierezy en w 5,7 9,5 7,5

ale no ci o  sek ora nansowe o, w y 59,6 67,8 77,4

 o  nierezy en w 28,1 34,1 34,6

ale no ci o  sek ora ins y cji rz owych i sa orz owych, w y 54,0 71,4 74,8

 o  nierezy en w 0,0 0,0 0,0

Papiery war o ciowe wye i owane przez rezy en w, w y 221,4 238,0 243,0

 obli acje skarbowe 119,6 117,5 109,5

 bony skarbowe 14,9 5,8 3,4

 bony pieni ne 70,7 88,7 94,1

Papiery war o ciowe wye i owane przez nierezy en w 1,9 2,0 1,4

Źródło: NBP.
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W portfelach papierów wartościowych sektora bankowego przeważały skarbowe papie-
ry dłużne i bony pieniężne, co istotnie różni go od banków w strefie euro, gdzie dominują  
instrumenty emitowane przez monetarne instytucje finansowe. Istotną część stanowią rów-
nież papiery wartościowe podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora niemonetarnych 
instytucji finansowych.

Wartość bonów pieniężnych wzrosła na skutek czynników zewnętrznych w stosunku  
do sektora bankowego, przede wszystkim w wyniku skupu przez bank centralny środków  
pochodzących z funduszy UE oraz z rachunku walutowego Ministerstwa Finansów. Wydłu-
żanie terminów zapadalności długu publicznego przez Ministerstwo Finansów spowodowało 
zmniejszenie wartości bonów skarbowych w bankach. Z kolei spadki rentowności obligacji 
skarbowych mogły skłonić niektóre banki do realizacji zysków z inwestycji w te instrumen-
ty dłużne, co m.in. mogło być przyczyną znacznego ograniczenia ich wartości w portfelach  
oddziałów instytucji kredytowych (o 1,6 mld zł, tj. o 47,5%). 

Udział dłużnych papierów wartościowych innych niż emitowane przez NBP i Skarb Państwa 
w aktywach sektora bankowego pozostawał niewielki i na koniec 2012 r. wyniósł niecałe 3%. 
W analizowanym okresie zwiększył się portfel obligacji emitowanych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego i podmioty sektora niefinansowego. 

4.1.3. Zmiany w strukturze pasywów banków 

W 2012 r. banki w mniejszym stopniu finansowały swą działalność środkami z zagranicy 
(przede wszystkim od banków matek), a w większym stopniu środkami z depozytów i emisji 
obligacji własnych (wykres 4.1.16). W 2012 r. depozyty gospodarstw domowych zwiększy-
ły się o 36,4 mld zł, tj. o około 8%. Tempo ich wzrostu było większe w sektorze bankowo-
ści spółdzielczej, w szczególności w bankach spółdzielczych, w których wartość depozytów  

Tabela 4.1.4. Wybrane pozycje aktywów sektora bankowości spółdzielczej w latach 2010–2012 
(w mld zł)

2010 2011 2012

ale no ci o  sek ora nie nansowe o, w y 48,5 55,3 61,4

 o  nierezy en w 0,0 0,0 0,0

ale no ci o  sek ora nansowe o, w y 23,5 25,0 26,8

 o  nierezy en w 0,3 0,2 0,2

ale no ci o  sek ora ins y cji rz owych i sa orz owych, w y 4,6 5,8 6,4

 o  nierezy en w 0,0 0,0 0,0

Papiery war o ciowe wye i owane przez rezy en w, w y 14,4 14,7 14,1

 obli acje skarbowe 6,4 5,0 5,8

 bony skarbowe 1,4 0,9 0,3

 bony pieni ne 3,8 4,0 5,3

Papiery war o ciowe wye i owane przez nierezy en w 0,0 0,1 0,0

Źródło: NBP.
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gospodarstw domowych zwiększyła się o 10,2%. Banki spółdzielcze oferowały atrakcyjniejsze 
oprocentowanie niż banki komercyjne. 

Wykres 4.1.16. Struktura pasywów sektora bankowości komercyjnej i spóldzielczej w latach 
2010–2012
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Źródło: NBP.

Wykres 4.1.17. Udziały wybranych pozycji w pasywach sektora monetarnych instytucji 
finansowych w krajach UE na koniec 2012 r.
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Uwaga: dane dotyczą depozytów i papierów dłużnych posiadanych przez rezydentów.
Źródło: obliczono na podstawie danych EBC.
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Wzrost zobowiązań sektora bankowego dotyczył przede wszystkim depozytów terminowych 
(tabela 4.1.5). W 2011 r. banki oferowały tzw. lokaty antypodatkowe, które dzięki dziennej 
kapitalizacji odsetek pozwalały uniknąć obowiązku odprowadzania podatku24. Po zmianie 
ordynacji podatkowej25, która ostatecznie uniemożliwiła unikanie płacenia podatku od od-
setek z tak skonstruowanych lokat, popularnym sposobem na oszczędzanie bez konieczno-
ści płacenia podatku od dochodów kapitałowych ponownie stały się polisolokaty oferowane 
przez banki we współpracy z zakładami ubezpieczeń26.

Stopniowe wycofywanie finansowania zagranicznego przez spółki matki spowodowało zmia-
ny struktury finansowania i przyczyniło się do relatywnego wzrostu kosztów pozyskania  
depozytów z rynku krajowego. Od 2011 r. zmniejszała się różnica między stawką WIBOR 
a oprocentowaniem nowych depozytów terminowych gospodarstw domowych. Było to  
widoczne zwłaszcza w II połowie 2012 r., gdy na zmianę struktury podmiotowej zobowiązań 
nałożyły się zmiany ordynacji podatkowej (wykres 4.1.18). 

W porównaniu ze stanem na koniec 2011 r. depozyty przedsiębiorstw zmniejszyły się  
o 15,3 mld zł, do 189,8 mld zł, co wynikało z dużego spadku depozytów terminowych  
(o 25,1 mld zł). Wpłynęło na to spowolnienie wzrostu gospodarczego i trudności z odzyskiwa-
niem należności handlowych od kontrahentów27.

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych zwiększyły się do 
61,9 mld zł na koniec 2012 r. Źródłem tego wzrostu, skoncentrowanego w BGK, były przede 
wszystkim podlegające konsolidacji zarządzania depozyty jednostek sektora finansów  
publicznych. 

24  Podatek wynoszący 0,49 zł (odpowiadający odsetkom w kwocie 2,50 zł) lub mniej był zaokrąglany do zera.
25  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). Ustawa weszła w życie 31 marca 2012 r.
26  Skalę zjawiska można oszacować na podstawie informacji o wzroście składki przypisanej brutto na pro-

dukty inwestycyjne. Raporty PIU o rynku bancassurance w 2012 r. podają, że w zakładach ubezpieczeń  
na życie składka przypisana brutto na produkty inwestycyjne pozyskana za pośrednictwem banków 
wynosiła 17 mld zł i była o 4,3 mld zł (ponad 26%) wyższa niż w 2011 r. W raportach PIU przez pro-
dukty inwestycyjne rozumie się: produkty o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną lub jed-
norazową typu unit-linked, polisolokaty, produkty strukturyzowane. Źródło: Raport PIU – Polski Rynek 
Bancassurance, PIU, edycje z 2012 i 2013 r.

27  W IV kwartale 2012 r. odsetek firm zmagających się z zatorami płatniczymi wzrósł do 7,5% i osiągnął naj-
wyższy poziom od 2007 r. Informacje o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
koniunktury – edycja z I kwartału 2013 r., Warszawa 2013, NBP.

Tabela 4.1.5. Zmiany depozytów sektora niefinansowego w latach 2010–2012 (w %)

odzaje kredytów
Przedsi biorstwa ospodarstwa do owe ektor nie nansowy

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Bie ce 16,2 1,0 11,0 22,3 3,6 0,8 20,4 2,8 3,9

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

o owe 9,7 8,5 -8,1 9,9 13,7 7,3 9,7 11,9 3,2

al owe 8,6 37,1 -6,5 5,7 8,0 16,1 6,9 20,3 5,0

em 9,6 12,4 -7,8 9,6 13,2 7,9 9,5 12,7 3,4

Źródło: NBP.
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Łączny wzrost zobowiązań banków wobec sektora niefinansowego oraz sektora rządowego 
i samorządowego był większy niż wzrost kredytów udzielonych podmiotom z tych sektorów. 
W rezultacie luka finansowania, definiowana jako odsetek kredytów finansowanych środka-

Wykres 4.1.18. Średnie miesięczne oprocentowanie nowych umów depozytowych na tle stawki 
WIBOR w latach 2009–2012
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Uwagi:
1. Dane pochodzą z próby sprawozdawczej 19 banków przekazujących NBP informacje na temat 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  

za pomocą udziałów depozytów gospodarstw domowych o odpowiednich terminach zapadalności w całości nowych depozytów 
w danym miesiącu.

Źródło: NBP.

Wykres 4.1.19. Struktura terminowa i walutowa depozytów sektora niefinansowego w latach 
2009–2012
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mi innymi niż depozyty, zmniejszyła się z 14,5% na koniec 2011 r. do 12,2% na koniec 2012 r. 
(wykres 4.1.20)28.

W polskim sektorze bankowym relacja kredytów do depozytów podmiotów niefinansowych 
jest niższa niż średnia w strefie euro, ale nieznacznie wyższa niż w naszym regionie (wykres 
4.1.21). Ta cecha krajowego sektora bankowego wraz z dużym udziałem stabilnej bazy 
depozytowej podmiotów niefinansowych sprawia, że jest on mniej wrażliwy na zaburzenia 
na hurtowych rynkach finansowych niż banki w niektórych krajach UE. Wydaje się, że taka 

28  Zmiana luki finansowania w analizowanym okresie wynika częściowo ze zmian kursów walutowych, 
wpływających na wyrażoną w złotych wartość walutowych należności i zobowiązań, w szczególności kre-
dytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych. Po uwzględnieniu wpływu zmian kursów 
walutowych spadek luki finansowania byłby mniejszy o około 1 pkt proc.

Wykres 4.1.20. Luka finansowania w sektorze bankowym w Polsce w latach 2010–2012
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Uwaga: dane dotyczą rezydentów i nierezydentów z sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych.

Wykres 4.1.21. Wskaźnik kredyty/depozyty w krajach UE na koniec 2012 r.
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struktura bilansu powinna pozwolić polskim bankom (przede wszystkim komercyjnym) 
spełnić bez większych trudności przewidziane w pakiecie regulacji CRD IV/CRR normy 
płynności krótkoterminowej (liquidity coverage requirement, LCR). W części banków 
spółdzielczych i banków zrzeszających spełnienie wymogów dotyczących ryzyka płynności 
może wymagać istotnych zmian w dotychczasowym modelu prowadzenia działalności 
(ramka 4.1.2).

Ramka 4.1.2. Konieczne reformy w sektorze bankowości spółdzielczej

Zgodnie z modelem biznesowym w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce, wyni-
kającym m.in. z umów zrzeszeniowych oraz relacji właścicielskich, banki spółdzielcze 
lokują nadwyżki płynności w bankach zrzeszających. Nowa norma płynności krótko-
terminowej LCR, wchodząca w życie od 1 stycznia 2015 r. w ramach pakietu regulacji 
CRD IV/CRR, nie zezwala na zaliczanie do aktywów wysoce płynnych lokat złożonych 
w banku zrzeszającym, co stanowi wyzwanie dla grupy banków spółdzielczych. Z kolei 
banki zrzeszające przy wyliczaniu LCR będą musiały uwzględnić wobec tej katego-
rii zobowiązań odpływ całości środków, przez co nie będą w stanie wypełnić nowych 
norm płynności. 

W celu pełnego dostosowania się do przyszłych wymagań, w zakresie wypełnienia 
m.in. normy LCR oraz poprawy efektywności funkcjonowania zrzeszeń niezbęd-
ne jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym modelu działania. Jednym z moż-
liwych rozwiązań jest funkcjonowanie banków spółdzielczych i zrzeszających jako 
silnie zintegrowanej grupy podmiotów, gwarantujących sobie wzajemnie płynność  
i wypłacalność. Zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulacjach CRD IV/CRR 
taka grupa jest zdefiniowana jako system ochrony instytucjonalnej (institutional  
protection scheme, IPS). Grupa musi spełniać wszystkie dodatkowe wymagania orga-
nizacyjno-prawne określone w przepisach (np. mieć zagregowany bilans i rachunek 
wyników oraz odpowiednie i jednakowe mechanizmy monitorowania i klasyfiko-
wania ryzyka we wszystkich bankach). Po zatwierdzeniu przez KNF adekwatności 
wszystkich mechanizmów i uzyskaniu stosownych zgód banki działające w ramach 
IPS uzyskałyby pewne przywileje (np. przy wyznaczaniu norm płynności mogłyby 
zakładać, że podmioty sektora niefinansowego wycofają nie całość, a 25% środków; 
byłyby zwolnione z przestrzegania na zasadzie solo normy LCR; mogłyby stoso-
wać niższe wagi ryzyka kredytowego z tytułu ekspozycje względem innych banków  
w ramach grupy IPS). Dzięki temu mogłyby znacznie łatwiej spełnić nowe wymagania 
w zakresie płynności krótkoterminowej.

Niedobór depozytów banki uzupełniały głównie środkami pozyskanymi od zagranicznych 
instytucji finansowych (w formie kredytów, pożyczek oraz kierowanych do nich emisji  
obligacji), w tym od podmiotów dominujących bądź powiązanych kapitałowo. W 2012 r. 
wartość tych zobowiązań spadła o około 27 mld zł, tj. o 13,8% (wykres 4.1.22), a po wyłą-
czeniu wpływu zmian kursów walutowych o około 18 mld zł. Jednocześnie zmniejszyła 
się liczba banków, dla których zobowiązania wobec nierezydentów stanowiły główne źró-
dło finansowania. Do spadku wartości zobowiązań wobec nierezydentów (głównie waluto-
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wych) istotnie przyczyniło się wspomniane ograniczenie udzielania kredytów walutowych 
oraz stopniowe spłaty takich kredytów zaciągniętych w poprzednich okresach. Wpłynęła  
na to również strategia części oddziałów instytucji kredytowych, które ograniczyły inwestycje 
w skarbowe papiery wartościowe emitowane na rynku krajowym. Spośród państw Europy 
Środkowo-Wschodniej, które nie przystąpiły do strefy euro, jedynie w Czechach udział finan-
sowania zagranicznego był na koniec 2012 r. niższy niż w Polsce (wykres 4.1.23).

Wydaje się, że stopniowe ograniczanie finansowania zagranicznego może być w najbliższych 
latach trwałą tendencją ze względu zmiany strategii biznesowych części banków matek  
na skutek kryzysu w strefie euro oraz koncentrowanie działalności ich grup kapitałowych na 

Wykres 4.1.22. Zobowiązania sektora bankowego wobec zagranicznych podmiotów sektora 
finansowego w latach 2009–2012
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Wykres 4.1.23. Udział finansowania zagranicznego w zobowiązaniach ogółem sektora 
monetarnych instytucji finansowych w krajach UE w latach 2010–2012
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rynkach macierzystych. Taki proces należy uznać za korzystny, gdyż zmniejsza ryzyko kon-
centracji finansowania banków. Jednocześnie oznacza to, że banki w Polsce stanęłyby przed 
wyzwaniem finansowania działalności głównie ze źródeł krajowych. Niewykluczone, że mo-
głoby to w pewnym stopniu ograniczyć tempo wzrostu kredytów. Należy też pamiętać, że wy-
sokie tempo wzrostu kredytów, szczególnie mieszkaniowych, w latach 2006–2008 stwarzało 
wiele niebezpieczeństw.

Z finansowania na rynku międzybankowym korzystał głównie sektor banków komercyj-
nych, natomiast banki spółdzielcze lokowały nadwyżki środków w bankach zrzeszających.  
W rezultacie wzrost depozytów sektora niefinansowego w bankach spółdzielczych prowadził 
do wzrostu depozytów sektora finansowego w bankach zrzeszających.

Tabela 4.1.6. Wybrane pozycje pasywów sektora bankowości komercyjnej w latach  
2010–2012 (w mld zł)

2010 2011 2012

obowi zania wobec sek ora nie nansowe o, w ym 569,7 643,2 661,6

 wobec nierezy en w 10,0 12,4 13,2

obowi zania wobec sek ora nansowe o, w ym 231,9 255,1 245,7

 wobec nierezy en w 178,7 199,1 171,6

obowi zania wobec sek ora ins y cji rz owych i samorz owych, w ym 48,7 44,8 54,9

 wobec nierezy en w 0,1 0,1 0,1

obowi zania z y  emisji w asnych papier w war o ciowych 24,1 41,9 47,7

api a y i zobowi zania po porz kowane, w ym 106,2 114,9 132,9

 zobowi zania po porz kowane wobec nierezy en w 7,3 7,8 8,0

Źródło: NBP.

Tabela 4.1.7. Wybrane pozycje pasywów sektora bankowości spółdzielczej w latach 2010–2012 
(w mld zł)

2010 2011 2012

obowi zania wobec sek ora nie nansowe o, w ym 56,0 62,2 68,4

 wobec nierezy en w 0,0 0,1 0,0

obowi zania wobec sek ora nansowe o, w ym 22,9 24,4 26,1

 wobec nierezy en w 0,1 0,1 0,2

obowi zania wobec sek ora ins y cji rz owych i samorz owych, w ym 6,4 6,4 6,9

 wobec nierezy en w 0,0 0,0 0,0

obowi zania z y  emisji w asnych papier w war o ciowych 0,1 0,2 0,2

api a y i zobowi zania po porz kowane, w ym 8,3 9,3 10,6

 zobowi zania po porz kowane wobec nierezy en w 0,0 0,0 0,0

Źródło: NBP.
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W 2012 r. zwiększył się udział zobowiązań banków z tytułu emisji dłużnych papierów warto-
ściowych w pasywach, jednak skala tego wzrostu była dużo mniejsza niż w 2011 r. Zobowiąza-
nia te wzrosły o około 5,8 mld zł (tabela 4.1.6 i 4.1.7), z czego ponad połowę stanowiły nowe 
emisje obligacji BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (3,7 mld zł).

W 2012 r. fundusze własne sektora bankowego w Polsce wzrosły o około 14,8 mld zł, z czego 
większość przypadła na sektor banków komercyjnych. Nastąpiło to głównie dzięki akumulacji 
zysku wypracowanego w 2011 r. (11,2 mld zł) oraz, w mniejszym stopniu, w wyniku pozyskania 
nowego kapitału (2,8 mld zł) i zwiększenia zobowiązań podporządkowanych (0,4 mld zł). 

Dźwignia finansowa banków krajowych obniżyła się i na koniec 2012 r. wynosiła 10,8. Jed-
nocześnie średni współczynnik wypłacalności w bankach krajowych wzrósł do 14,8% (13,1%  
na koniec 2011 r.), przy czym aktywa podmiotów o współczynniku wypłacalności wyższym 
niż 12% stanowiły około 92% aktywów sektora bankowego.

Polski sektor bankowy charakteryzował się wysoką nadwyżką kapitałów regulacyjnych  
w stosunku do wymaganego minimum, przy czym około 90% tych kapitałów stanowiły 
fundusze o najwyższej jakości, tj. kapitał akcyjny i zatrzymane zyski. Wysokie współczyn-
niki wypłacalności oraz dobra jakość funduszy własnych banków krajowych wskazują,  
że nowe wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej proponowane w pakiecie regulacji 
CRD IV/CRR będą miały ograniczony wpływ na ich działalność29. W szczególności wypeł-
nienie tych wymogów nie będzie się wiązało z koniecznością obniżania dźwigni finansowej  

29  Na skutek wejścia w życie pakietu regulacji CRD IV/CRR banki nie będą mogły zaliczać kapitału krót-
koterminowego do funduszy własnych. Ponadto będą musiały stopniowo ograniczać wartość środków 
pochodzących z pożyczek podporządkowanych i – w przypadku banków spółdzielczych – środków z fun-
duszu udziałowego zaliczanych do funduszy własnych. Zmiany te najbardziej wpłyną na współczynniki 
wypłacalności banków spółdzielczych, w których fundusze udziałowe stanowią średnio 8% funduszy 
własnych. W rezultacie kilka banków spółdzielczych o niewielkim udziale w aktywach całego sektora 
(poniżej 0,1%) może nie spełnić minimalnych wymogów odnośnie do wysokości funduszy własnych lub 
współczynników wypłacalności. 

Wykres 4.1.24. Współczynnik wypłacalności w sektorze bankowości komercyjnej i spółdzielczej 
w latach 2010–2012
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i ograniczania akcji kredytowej. Mimo relatywnie szybkiego tempa rozwoju sektora banko-
wego w poprzednich latach poziom dźwigni finansowej banków był umiarkowany i znacznie 
poniżej limitów proponowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego30. 

4.1.4. Wyniki finansowe sektora bankowego

Wyniki finansowe i zyskowność

W 2012 r. polski sektor bankowy wypracował zysk netto na podobnym poziomie jak rok 
wcześniej (wykres 4.1.25). Udział sektora bankowości spółdzielczej w zyskach sektora ban-
kowego po dwóch latach spadku ustabilizował się na poziomie 6,5%. Liczba banków, któ-
re poniosły straty, wzrosła z 18 w 2011 r. do 19 w 2012 r., a ich udział w aktywach sektora 
bankowego zwiększył się z 3,0% do 7,8%. Było to głównie wynikiem jednorazowych zdarzeń  
w kilku bankach. W 2012 r. straty finansowe wykazało sześć banków komercyjnych, dziewięć 
oddziałów instytucji kredytowych oraz jeden bank spółdzielczy.

Niższe tempo wzrostu wyniku finansowego niż aktywów i kapitałów własnych banków spo-
wodowało, że nieznacznie pogorszyły się ich wskaźniki zyskowności, tj. ROA i ROE (wykres 
4.1.26). Nadal rekordowo wysokie wyniki finansowe sprawiły jednak, że polski sektor banko-
wy korzystnie wyróżniał się pod względem zyskowności (wykres 4.1.27).

30  Minimalny poziom wskaźnika dźwigni finansowej ma zostać ustalony w UE do końca 2017 r. Zgodnie 
z metodyką zawartą w regulacjach CRD IV/CRR średni poziom wskaźnika dźwigni finansowej  
(tj. procentowej relacji kapitału Tier I do aktywów i ekwiwalentu zobowiązań pozabilansowych)  
w polskim sektorze bankowym wynosiłby na koniec 2012 r. około 9%. Minimalna wartość wskaźnika 
proponowana przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego wynosi 3%. Wskaźnik dźwigni dotychczas 
stosowany w analizach NBP jest, w uproszczeniu, odwrotnością normy bazylejskiej i unijnej, tj. relacją 
aktywów do kapitału. 

Wykres 4.1.25. Wyniki finansowe banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 2009–2012
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Struktura wyniku działalności bankowej

Najważniejszą kategorią wyniku działalności bankowej pozostawał wynik z tytułu odsetek 
(tabela 4.1.8). Sektor bankowy wypracował wynik odsetkowy na poziomie podobnym jak  
w 2011 r., co przy zwiększeniu się wartości aktywów przyczyniło się do spadku marży od-
setkowej netto. Złożyło się na to dwukrotnie niższe tempo wzrostu przychodów niż tem-
po wzrostu kosztów odsetkowych. Takie proporcje zmian przychodów i kosztów odsetko-
wych wynikały przede wszystkim ze słabnącej akcji kredytowej (wartość portfela kredytów 
konsumpcyjnych, którego zyskowność jest najwyższa, obniżyła się w porównaniu z 2011 r.)  
i utrzymującej się konkurencji o krajowe źródła finansowania (tabela 4.1.5). Ponadto opro-
centowanie znacznej części środków utrzymywanych na rachunkach bieżących było bliskie 
zera niezależnie od poziomu rynkowych stóp procentowych, co w sytuacji spadku tych stóp 
wywoływało zmniejszenie się marży depozytowej banków. Czynniki te sprawiły, że w 2012 r. 

Wykres 4.1.26. Zyskowność banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 2009–2012
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Wykres 4.1.27. Wskaźniki ROA sektorów bankowych krajów CEE-5 w latach 2005–2012
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pomimo obniżenia się rynkowych stóp procentowych efektywne oprocentowanie zobowią-
zań było nieznacznie wyższe niż w 2011 r. 

Tabela 4.1.8. Rachunek wyników sektora bankowego (w mld zł)

2009 2010 2011 2012

ynik z y  o se ek 26,39 30,87 35,19 35,44

Przycho y z y  o se ek w ym 55,51 57,20 65,55 71,20

 z ins r men w nych1 7,17 7,98 9,18 9,15

osz y z y  o se ek 29,12 26,32 30,36 35,76

ynik nieo se kowy 23,25 22,20 22,51 23,30

 wynik z y  op a  i prowizji 12,48 13,77 14,35 14,33

 przycho y z y  ywi en 1,39 1,00 1,06 0,92

 wynik z y  wyceny i zia alno ci han lowej2 9,38 7,43 7,11 8,05

ynik zia alno ci bankowej 49,64 53,07 57,70 58,74

osz y zia ania bank 24,73 25,41 26,98 27,71

mor yzacja 2,54 2,53 2,60 2,58

pisy z y  ra y war o ci ak yw w nansowych w ym 11,51 10,52 7,87 8,24

  kre y w ze s wier zon  ra  war o ci 11,49 10,50 7,44 8,30

ynik nansowy br o 10,29 14,27 19,44 19,18

ynik nansowy ne o 8,40 11,48 15,42 15,45

1 Przychody odsetkowe z instrumentów dłużnych sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży lub utrzymywane do terminu zapa-
dalności.

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.

Wykres 4.1.28. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
w latach 2009–2012
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Do obniżenia zyskowności sektora bankowego przyczyniło się nieznaczne pogorszenie 
jakości portfela kredytowego (wykres 4.1.28), odzwierciedlone we wzroście obciążenia 
wyniku działalności bankowej odpisami z tytułu utraty wartości aktywów finansowych.  
Nie zmieniła się natomiast istotnie efektywność operacyjna sektora bankowego: relacje 
sumy kosztów działania banku i amortyzacji do, odpowiednio, wyniku działalności bankowej  
i przeciętnej wartości aktywów były podobne jak w 2011 r. 

Sektor bankowości spółdzielczej istotnie różnił się od sektora bankowości komercyjnej 
pod względem struktury wyniku działalności bankowej i jego rozdysponowania (tabela 
4.1.9). Wynik działalności bankowej sektora bankowości spółdzielczej bardziej zależał od 
wyniku odsetkowego, ponieważ banki spółdzielcze rzadziej angażują się w działalność wy-
kraczającą poza tradycyjne usługi depozytowo-kredytowe. Największą część wyniku odsetko-
wego (30,3%) banki spółdzielcze uzyskały z operacji z bankami zrzeszającymi, przerzucając 
na nie część kosztów ponoszonych z tytułu wysoko oprocentowanych depozytów osób pry-
watnych. Sytuacja ta nasiliła się w IV kwartale 2012 r. i była główną przyczyną wyraźnego ob-
niżenia się wyników finansowych banków zrzeszających (o około 55%) oraz ich zyskowności  
(w porównaniu z 2011 r. wskaźnik ROA zmniejszył się około 2,5-krotnie, do 0,13% w 2012 r.)31. 

Na pokrycie odpisów z tytułu utraty wartości kredytów sektor bankowości spółdzielczej prze-
znaczył mniejszą część wyniku działalności bankowej niż sektor bankowości komercyjnej; 
znacznie więcej przeznaczył na sfinansowanie kosztów operacyjnych. Banki spółdzielcze 
charakteryzują się bowiem bardzo wysokimi relacjami kosztów operacyjnych do aktywów  
i wyniku działalności. Wiąże się to z niewielką skalą ich działania, nieodpowiednim pozio-
mem informatyzacji oraz mniejszą wartością pojedynczego kredytu.

Pogorszenie efektywności operacyjnej było główną przyczyną niskiego wzrostu zysku oraz 
spadku zyskowności w sektorze bankowości spółdzielczej. W 2012 r. wynik działalności 
bankowej tego sektora wzrósł o 6,9%, natomiast koszty operacyjne zwiększyły się o 8,1%. 
Na zyski negatywnie wpływały wzrastające obciążenia aktywów finansowych odpisami  
z tytułu utraty ich wartości, wynikające z obniżenia jakości portfela kredytowego (wykres 
4.1.28). Niemniej sektor bankowości spółdzielczej nadal korzystnie odróżniał się od sektora 
bankowości komercyjnej pod względem jakości portfela kredytowego oraz kosztów wynika-
jących z materializacji ryzyka kredytowego.

Znacznie lepsza jakość kredytów dla gospodarstw domowych w bankach spółdzielczych 
wynikała głównie z faktu, że w mniejszym stopniu niż banki komercyjne uczestniczyły one 
w boomie na rynku kredytów konsumpcyjnych w latach 2007–2008. W jego trakcie znacz-
nie złagodzono politykę kredytową w tym segmencie rynku, czego konsekwencją było 
istotne pogorszenie się jakości kredytów konsumpcyjnych w latach 2009–201032. Zjawisko 
to obserwowano zwłaszcza w bankach komercyjnych specjalizujących się w kredytach dla 
gospodarstw domowych (wzrost wskaźnika kredytów zagrożonych o około 10 pkt proc.  
w sektorze bankowości komercyjnej), natomiast w bankach spółdzielczych jakość kredytów 
konsumpcyjnych się poprawiła. Od tego czasu jakość portfela tych kredytów w bankach ko-
mercyjnych jest znacznie lepsza, jednak w 2012 r. kredyty konsumpcyjne nadal miały naj-

31  Analiza sytuacji bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w 2012 r. oraz informacja o prze-
biegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia 
CRR, Warszawa 2013, UKNF.

32  Kredyty niespłacone przez kredytobiorców do momentu spisania w ciężar rezerw lub sprzedaży powięk-
szają wskaźnik kredytów zagrożonych, który mierzy jakość portfela kredytowego. 
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większy negatywny wpływ na jakość kredytów dla gospodarstw domowych. Lepsza jakość 
kredytów dla gospodarstw domowych w bankach spółdzielczych wynikała również z tego,  
że duża ich część to kredyty dla rolników indywidualnych, które charakteryzują się najniższy-
mi wskaźnikami należności zagrożonych (2,0% na koniec grudnia 2012 r.). 

Tabela 4.1.9. Wskaźniki operacyjne systemu bankowego (w %)

dsetek przeci tnych aktywów dsetek wyniku dzia alno ci

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

ektor bankowo ci ko ercyjnej

ynik z y  o se ek 2,43 2,73 2,80 2,60 51,79 57,15 59,86 58,70

ynik nieo se kowy 2,26 2,05 1,88 1,83 48,21 42,85 40,14 41,30

 wynik z y  op a  i prowizji 1,17 1,24 1,17 1,09 24,99 25,98 25,06 24,68

 przycho y z y  ywi en 0,14 0,10 0,09 0,07 2,99 1,99 1,92 1,68

 wynik z y  wyceny i zia alno ci han lowej1 0,95 0,71 0,62 0,66 20,24 14,88 13,16 14,94

ynik zia alno ci bankowej 4,70 4,78 4,68 4,44 100,00 100,00 100,00 100,00

osz y zia ania bank 2,27 2,22 2,12 2,02 48,32 46,36 45,30 45,62

mor yzacja 0,24 0,23 0,21 0,19 5,08 4,71 4,46 4,34

pisy z y  ra y war o ci ak yw w nansowych 1,17 1,01 0,67 0,66 24,86 21,16 14,33 14,77

 w ym  kre y w ze s wier zon  ra  war o ci 1,17 1,01 0,64 0,66 24,83 21,12 13,61 14,83

ynik nansowy br o 0,95 1,29 1,61 1,48 20,34 27,00 34,37 33,35

ynik nansowy ne o 0,78 1,04 1,28 1,19 16,67 21,75 27,27 26,92

ynik nansowy br o2 12,53 15,40 19,07 15,89

ynik nansowy ne o2 10,30 12,45 15,15 12,84

ektor bankowo ci spó dzielczej

ynik z y  o se ek 3,46 3,34 3,49 3,57 69,59 70,00 73,57 77,61

ynik nieo se kowy 1,51 1,43 1,25 1,03 30,41 30,00 26,43 22,39

 wynik z y  op a  i prowizji 1,34 1,21 1,08 0,98 27,00 25,49 22,72 21,37

 przycho y z y  ywi en 0,03 0,04 0,04 0,02 0,62 0,78 0,84 0,45

 wynik z y  wyceny i zia alno ci han lowej1 0,14 0,18 0,14 0,03 2,80 3,73 2,86 0,58

ynik zia alno ci bankowej 4,97 4,76 4,74 4,60 100,00 100,00 100,00 100,00

osz y zia ania bank 3,36 3,12 2,99 2,93 67,73 65,48 63,01 63,68

mor yzacja 0,27 0,25 0,23 0,23 5,49 5,30 4,89 4,97

pisy z y  ra y war o ci ak yw w nansowych 0,15 0,20 0,29 0,29 3,08 4,22 6,05 6,22

 w ym  kre y w ze s wier zon  ra  war o ci 0,16 0,20 0,23 0,31 3,14 4,24 4,87 6,81

ynik nansowy br o 1,26 1,22 1,20 1,17 25,45 25,67 21,51 25,33

ynik nansowy ne o 0,99 0,96 0,98 0,91 20,03 20,18 20,62 19,78

ynik nansowy br o2 15,66 15,30 15,45 14,17

ynik nansowy ne o2 12,32 12,03 12,18 11,06

1  Na wartość tej pozycji składa się wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wchodzących w skład 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.

2  Fundusze podstawowe bez pomniejszeń; od licznika odjęto zyski oddziałów instytucji kredytowych.
Źródło: NBP.
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Wykres 4.1.29. Szacunkowa zyskowność kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych  
i kredytów dla przedsiębiorstw
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Uwagi: 
1.  Dane annualizowane.
2.  Prezentowane wartości skorygowanej marży odsetkowej netto należy traktować jedynie jako przybliżenie faktycznej zyskowno-

ści poszczególnych produktów kredytowych. Przyjęto identyczny koszt finansowania (efektywne oprocentowanie zobowiązań)  
dla każdej kategorii kredytów. W kalkulacji nie uwzględniono kosztów operacyjnych ani kosztu kapitału potrzebnego na pokry-
cie wymogów kapitałowych. Nie ujęto także przychodów z prowizji (z wyjątkiem wliczanych do efektywnej stopy procentowej),  
m.in. związanych ze sprzedażą powiązanych produktów bankowych (cross-selling). Szacunkowa zyskowność nie uwzględnia zysku 
osiąganego na kredytach walutowych z tytułu różnicy między kursem kupna a kursem sprzedaży walut obcych (spread walutowy).

3.  Efekt zamknięcia pozycji walutowej dla kredytów mieszkaniowych to szacowany wynik finansowy zamknięcia przez ban-
ki otwartej bilansowej 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. Do zamknięcia pozycji wykorzystywana jest wymiana końcowa (tzw. druga noga) transakcji fx swap (równoważna 
odpowiedniej transakcji forward), natomiast kwota w walucie obcej otrzymana przez bank w wymianie początkowej (tzw. 
pierwsza noga swapu) jest wymieniana na rynku walutowym na złote. Wynik takiej strategii zabezpieczającej został oszaco-
wany jako iloczyn sumy długich pozycji banków (średniej kwartalnej dodatnich różnic między wartością kredytów miesz-
kaniowych 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 praktycznie nie udzielały kredytów mieszkaniowych nominowanych we frankach szwajcar-
skich, więc wartość szacowanego wyniku zamknięcia pozycji walutowej jest w ich przypadku bardzo mała.

Źródło: NBP.
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Zyskowność produktów kredytowych – sektor niefinansowy

Produkty kredytowe oferowane przez banki były bardzo zróżnicowane pod względem  
zyskowności mierzonej skorygowaną marżą odsetkową netto33. W 2012 r. poprawiła się zy-
skowność kredytów konsumpcyjnych, spadła natomiast zyskowność kredytów mieszkanio-
wych i kredytów dla przedsiębiorstw. 

Najwyższą zyskownością, mimo jednocześnie najwyższego obciążenia odpisami z tytułu utra-
ty wartości, charakteryzowały się kredyty konsumpcyjne. Wystąpiło to zwłaszcza w bankach 
komercyjnych, choć w bankach spółdzielczych zyskowność kredytów konsumpcyjnych rów-
nież była dwukrotnie wyższa niż w przypadku pozostałych rodzajów kredytów. 

Wzrost kosztów finansowania nieznacznie obniżył marżę odsetkową netto uzyskiwaną przez 
banki z tytułu kredytów mieszkaniowych. Z kolei spadek marży z tytułu kredytów dla przed-
siębiorstw (o 1,1 pkt proc. w porównaniu z 2011 r.) wynikał głównie z istotnego wzrostu  
obciążenia tych kredytów odpisami z tytułu utraty ich wartości. 

Sektor bankowości spółdzielczej osiągnął wyższą niż sektor bankowości komercyjnej 
skorygowaną marżę odsetkową netto z tytułu wszystkich rodzajów kredytów, mimo 
przeciętnie większych kosztów finansowania. Było to możliwe dzięki wysokiemu efek-
tywnemu oprocentowaniu kredytów oraz około dwukrotnie niższemu niż w sektorze ban-
kowości komercyjnej obciążeniu aktywów odpisami z tytułu utraty wartości kredytów. 
Różnica między oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych w bankach komercyjnych  
i spółdzielczych częściowo wynikała z innej struktury walutowej kredytów. Banki spółdziel-
cze udzielały przede wszystkim kredytów złotowych, które były oprocentowane wyżej niż 
kredyty nominowane w euro czy franku szwajcarskim. Efekt ten był w pewnym stopniu niwe-
lowany przez różnicę między kosztami odsetkowymi. Część zobowiązań banków komercyj-
nych była bowiem nominowana w walutach obcych, oprocentowanych niżej od zobowiązań 
w złotych. 

Wyższe oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw w bankach spółdzielczych niż  
w bankach komercyjnych można wytłumaczyć odmienną strukturą podmiotową klien-
tów. W bankach spółdzielczych dominowały kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw,  
z reguły wyżej oprocentowane niż kredyty dla dużych firm. Ich efektywne oprocentowanie 
było, podobnie jak w przypadku złotowych kredytów mieszkaniowych, znacznie wyższe niż 
w bankach komercyjnych. 

4.2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) są podmiotami niebankowymi 
zaliczanymi do sektora monetarnych instytucji finansowych. Od lutego 1996 r. do 27 paź-
dziernika 2012 r. SKOK-i działały na podstawie ustawy z 1995 r. o spółdzielczych kasach  

33  Relacja przychodów odsetkowych z danego rodzaju kredytów pomniejszonych o koszty odsetkowe zwią-
zane z finansowaniem kredytów i odpisy z tytułu utraty wartości do przeciętnego stanu tych kredytów.
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oszczędnościowo-kredytowych34 i ustawy Prawo spółdzielcze35. Nadzór nad kasami spra-
wowała wyłącznie Kasa Krajowa. Dynamiczny rozwój kas i upodobnienie się ich działalno-
ści do funkcjonowania banków skłoniły regulatora do objęcia tych instytucji państwowym  
nadzorem ostrożnościowym. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o spółdzielczych ka-
sach oszczędnościowo-kredytowych36 SKOK-i oraz Kasa Krajowa zostały objęte nadzorem 
sprawowanym przez KNF. Kasie Krajowej pozostawiono rolę instytucji zrzeszającej kasy oraz  
kontrolującej ich działalność w zakresie przestrzegania przez nie regulacji oraz zaleceń  
nadzorczych KNF. 

Nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych nałożyła na kasy obo-
wiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego w terminie trzech miesięcy od dnia jej wej-
ścia w życie. Jego celem była ocena sytuacji finansowej oraz stanu ekonomicznego i organi-
zacyjnego kas na dzień objęcia ich nadzorem KNF. Wyniki audytu mają być przekazane: KSF, 
Ministrowi Finansów, NBP, KNF, Kasie Krajowej oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej. W celu 
zapewnienia porównywalności wyników badania opracowano listę oczekiwań dotyczących 
zakresu  samego audytu oraz zakresu i formy raportu niezależnego biegłego rewidenta.

W analizowanym okresie nie zmieniły się zasady funkcjonowania programu ochrony de-
pozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Na program ten składały się: 
fundusz stabilizacyjny oraz zawierane przez poszczególne kasy ubezpieczenia depozytów  
w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredyto-
wych (TUW SKOK). Fundusz stabilizacyjny tworzyła Kasa Krajowa z wkładów wnoszonych 
przez zrzeszone kasy w wysokości co najmniej 1% ich aktywów. W 2012 r. na podstawie dele-
gacji ustawowej wydano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalne-
go ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych37. Zobowiązano  
w nim SKOK-i do zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych przez 
każdego członka, przez ich ubezpieczenie do wysokości równowartości w złotych 100 tys. 
euro. 

Pomimo systematycznego rozwoju SKOK-ów w ostatnich latach ich znaczenie w polskim sys-
temie finansowym pozostaje niewielkie. Na koniec 2012 r. kredyty oraz depozyty sektora 
niefinansowego złożone w SKOK-ach stanowiły około 1,7% kredytów oraz 2,2% depozytów 
podmiotów niefinansowych w sektorze bankowym. 

SKOK-i charakteryzują się dobrze rozwiniętą siecią placówek w całym kraju. W 2012 r.  
nastąpił dalszy wzrost liczby ich oddziałów, któremu towarzyszyło zwiększenie liczby człon-
ków (wykres 4.2.1). Na rynku usług finansowych kasy konkurowały głównie z bankami spół-
dzielczymi. Swoją  ofertę produktową adresowały bowiem przede wszystkim do gospodarstw 
domowych oraz do mikroprzedsiębiorstw i małych firm. 

34  Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r., 
nr 1, poz. 2 z późn. zm.)

35  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848 
z późn. zm.)

36  Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 855 z późn. zm.).

37  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka 
w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1174).
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W 2012 r. nadal zwiększała się suma bilansowa SKOK-ów. W latach 2009–2011 aktywa tych 
instytucji finansowych rosły szybciej niż aktywa sektora banków spółdzielczych. W 2012 r. 
tendencja ta uległa odwróceniu – tempo wzrostu aktywów SKOK-ów było o około 1 pkt proc. 
niższe. W rezultacie relacja sumy bilansowej SKOK-ów (bez Kasy Krajowej) do sumy bilanso-
wej sektora bankowości spółdzielczej obniżyła się do 14,6% (wykres 4.2.2).

Głównymi klientami SKOK-ów od wielu lat są gospodarstwa domowe. Na koniec 2012 r. 
kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych stanowiły 81,5% wartości całego portfela 
kredytowego kas. Dla depozytów wskaźnik ten wyniósł ponad 99% (tabela 4.2.1). W 2012 r. 
wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez SKOK-i gospodarstwom domowym wzrosła  
o 0,2 mld zł i na koniec grudnia wyniosła 11,1 mld zł. Wśród należności od gospodarstw  

Wykres 4.2.2. Aktywa SKOK-ów w porównaniu z aktywami sektora bankowości spółdzielczej  
w latach 2005–2012
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Wykres 4.2.1. Rozwój sieci SKOK-ów oraz liczba ich członków w latach 2005–2012
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domowych przeważały kredyty mieszkaniowe – na koniec 2012 r. ich wartość wyniosła  
6,9 mld zł, a ich udział w strukturze rodzajowej należności od gospodarstw domowych zwięk-
szył się do 62,6%. Pozostałą ich część stanowiły głównie kredyty i pożyczki konsumpcyjne.

Wartość depozytów złożonych w SKOK-ach przez gospodarstwa domowe wzrosła w 2012 r.  
o 1,0 mld zł i na koniec grudnia wyniosła 15,5 mld zł. Tak jak w poprzednich latach domino-
wały wśród nich depozyty terminowe. Ponadto SKOK-i istotnie zwiększyły wartość portfela 
dłużnych papierów wartościowych (do ponad 1,2 mld zł na koniec 2012 r.). Największy udział 
stanowiły instrumenty dłużne nabyte przez kasy w zamian za przeniesione przeterminowane 
wierzytelności (około 1,2 mld zł)38.

4.3. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe

4.3.1. Leasing

Leasing jest jedną z najłatwiej dostępnych form zewnętrznego finansowania. Chętnie ko-
rzystają z niego małe i średnie przedsiębiorstwa o krótkiej historii działalności, które mają 
utrudniony dostęp do kapitału bezpośrednio na rynku finansowym. W Polsce leasing jest 
jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł kapitału obcego dla małych i średnich 
przedsiębiorców – drugim po kredycie bankowym. Wartość 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 inwestowania.

Dane o rynku usług leasingowych w Polsce wykorzystane w niniejszym opracowaniu 
pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Związku Polskiego Leasingu 

38  Szczegółowe dane finansowe na temat sektora SKOK-ów w: Informacja dla KNF. Raport o sytuacji spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r., Warszawa, maj 2013, Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego.

Tabela 4.2.1. Udział kredytów i pożyczek oraz depozytów gospodarstw domowych w kredytach  
i pożyczkach oraz depozytach ogółem w SKOK-ach w latach 2009–2012 (w %)

2009 2010 2011 2012

re y y i po yczki la ospo ars w omowych 83,5 77,9 80,4 81,5

 w ym   o 1 rok  w cznie 5,8 5,9 5,8 5,4

   powy ej 1 rok  o 5 la  w cznie 63,6 72,3 78,8 72,2

   powy ej 5 la 30,6 21,8 15,4 22,4

epozy y ospo ars w omowych 98,9 99,1 99,4 99,5

 w ym   bie ce 17,2 19,4 16,9 17,7

erminowe 82,8 80,6 83,1 82,3

Źródło: NBP.
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(ZPL)39. W badaniu GUS za 2012 r.40 wzięło udział 125 podmiotów prowadzących działalność 
leasingową. W przypadku 22 badanych firm leasing był jedynym rodzajem działalności, dla 
59 stanowił działalność dominującą, a dla 43 dodatkową. W 62 przypadkach działalność 
była prowadzona przez przedsiębiorstwa z udziałem akcjonariuszy zagranicznych, w tym 
w 57 firmach udział ten był dominujący. Dane ZPL obejmowały natomiast transakcje  
33 spółek zrzeszonych w tej organizacji (zarówno spółek zależnych od banków krajowych,  
jak i podmiotów niezwiązanych kapitałowo z bankami).

Wielkość rynku

W 2012 r. obserwowano istotne spowolnienie tempa wzrostu obrotów na rynku leasingu  
w Polsce41. Głównymi przyczynami spowolnienia rozwoju były gorsze, niż oczekiwano, wa-
runki makroekonomiczne oraz niepewność co do perspektyw rozwoju gospodarczego Polski  
i jej głównych partnerów handlowych, pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, 
malejąca dynamika inwestycji w tym sektorze42, a także zakończenie niektórych inwestycji 
infrastrukturalnych. Udział leasingu w nakładach na środki trwałe nie zmienił się istotnie  
i wyniósł 13,1%43.

Według danych ZPL przedsiębiorstwa pozyskały finansowanie od spółek leasingowych na 
kwotę 31,2 mld zł wobec 31,1 mld zł w 2011 r. (wykres 4.3.1), przy czym 86,2% tej wartości 
dotyczyło umów leasingowych, a pozostałe 13,8% pożyczek udzielanych na zakup określo-
nych środków trwałych. Z finansowania w formie pożyczek udzielanych przez spółki leasin-
gowe korzystali przede wszystkim rolnicy, którzy wnioskowali o dotacje w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich44. Inaczej niż w przypadku leasingu własność środka trwałego 
finansowanego pożyczką przechodziła na rolników, a to z kolei było jednym z warunków 
uzyskania dofinansowania. Zainteresowanie pożyczkami wzrastało wraz z kończeniem się 
okresu składania wniosków o dotacje ze środków z UE. 

Spółki leasingowe odnotowały najwyższe obroty pod koniec roku, co mogło się wiązać  
z zaostrzaniem w tym okresie polityki kredytowej banków wobec małych i średnich przed-
siębiorstw45. Wartość portfela obowiązujących umów leasingu na koniec 2012 r. wynosiła  
61,5 mld zł (o 0,4 mld zł więcej niż w roku poprzednim)46. W 2012 r. z usług firm leasingowych 
skorzystało 138 529 klientów (w 2011 r. 130 271)47, przy czym wzrost liczby leasingobiorców 
odnotowano tylko w segmencie gospodarstw domowych (z 3 660 do 13 818). 

39  Dane zamieszczone w poprzedniej edycji opracowania mogą się różnić od przedstawionych poniżej  
ze względu na rewizję danych przeprowadzoną przez GUS i ZPL.

40  Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 r., Warszawa 2013, GUS.
41  W Europie także obserwowano stagnację na tym rynku. Wartość aktywów przekazanych w leasing  

w 2012 r. była tam o około 1% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 252,6 mld euro. Największy rynek 
leasingu, mierzony wartością sfinansowanych aktywów, funkcjonował w Niemczech, Wielkiej Brytanii 
oraz we Francji (łącznie 47,6% obrotów na europejskim rynku).

42  Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2012, Warszawa 2013, GUS, s. 12, Sytuacja finansowa sek-
tora przedsiębiorstw w IV kw. 2012 r., Warszawa 2013, NBP, s. 1, 9.

43  Na podstawie Małego Rocznika Statystycznego Polski 2012, Warszawa 2012, GUS, s. 462 oraz danych ZPL.
44  W niektórych spółkach leasingowych pożyczki stanowiły nawet 90% wartości umów leasingowych  

w sektorze rolnictwa. Na podstawie: http://www.fundusze-europejskie.pl/przedsiebiorcy/1,0,a,4314,popyt-
na-pozyczki-rolnicze-pod-dotacje-ue-moze-byc-jeszcze-wiekszy.html. 

45  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje  
z 2012 r. i I kwartału 2013 r., Warszawa 2012 i 2013, NBP.

46   Na podstawie danych ZPL.
47  Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 r., Warszawa 2013, GUS, aneks statystyczny, tablica 13.
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Podobnie jak w poprzednich latach spośród firm zrzeszonych w ZPL cztery największe 
podmioty miały około 30% udziału w rynku, mierzonego wartością aktywów przekazanych  
w leasing. Największym podmiotem był nadal Europejski Fundusz Leasingowy, który  
w 2012 r. sfinansował aktywa o wartości 2,7 mld zł. Na drugim miejscu znajdował się  
Raiffeisen Leasing Polska (2,3 mld zł), a na trzecim BRE Leasing (2,2 mld zł). Na skutek fuzji  
banków BZ WBK i Kredyt Banku aktywa trzech spółek leasingowych (BZ WBK Finance &  
Leasing, BZ WBK Leasing oraz Kredyt Lease) zostaną w 2013 r. przeniesione do jednego  
podmiotu, który stanie się czwartym leasingodawcą na rynku (pod względem wartości akty-
wów przekazanych w leasing).

Większość firm leasingowych finansuje swoją działalność głównie kredytami bankowymi, 
udzielanymi najczęściej przez bank z tej samej grupy kapitałowej. Według danych GUS  
w 2012 r. udział pożyczek i kredytów bankowych w strukturze źródeł finansowania tych 
spółek wyniósł 86,3%, a finansowania własnego 7,8%. Niektórzy leasingodawcy wykorzystują 
ponadto środki pozyskane w formie pożyczki z międzynarodowych instytucji finansowych.  
W analizowanym okresie Europejski Fundusz Leasingowy podpisał umowę pożyczki  
z Bankiem Rozwoju Rady Europy na kwotę 130 mln euro, a Societe Generale Equipment 
Leasing Polska z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 20 mln euro. Spółki leasin-
gowe w mniejszym stopniu niż w 2011 r. korzystały z rynkowych źródeł finansowania. Emisję 
obligacji przeprowadził jedynie Europejski Fundusz Leasingowy, który wprowadził na rynek 
w trybie oferty niepublicznej obligacje o wartości około 50 mln zł48.

Struktura leasingowanych aktywów

W strukturze aktywów finansowanych przez spółki leasingowe dominują umowy dotyczące 
środków ruchomych (tabela 4.3.1). W 2012 r. stanowiły one 95,5% wartości wszystkich umów 

48  Na podstawie danych Fitch Polska SA.

Wykres 4.3.1. Wartość aktywów oddanych w leasing oraz sfinansowanych pożyczkami 
udzielonymi przez spółki leasingowe w Polsce w latach 2009–2012
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zawartych z leasingodawcami. Wartość sfinansowanych ruchomości wyniosła 29,8 mld zł,  
z czego ponad połowę stanowiły środki transportu drogowego. 

Wśród przekazanych w leasing środków transportu drogowego nadal dominowały samocho-
dy osobowe, jednak tempo wzrostu wartości transakcji w tym segmencie rynku leasingu było 
dużo niższe niż w poprzednim roku (3,5% wobec 35% w 2011 r.). Wartość i liczba samocho-
dów ciężarowych przekazanych w leasing w 2012 r. ponownie się zmniejszyły, co było związa-
ne z mniejszym popytem na usługi transportowe i spedycyjne na skutek recesji w niektórych 
gospodarkach strefy euro, a także z przedłużeniem do 31 grudnia 2013 r. obowiązujących 
ograniczeń dotyczących możliwości odliczania podatku VAT w przypadku tzw. samocho-
dów z kratką49. Zmniejszyła się także wartość nowych umów leasingu floty samochodowej:  
z 2,9 mld zł w 2011 r. do 2,5 mld zł. Dotyczyły one 35,6 tys. pojazdów (42,6 tys. w poprzednim 
roku).

Wartość nieruchomości sfinansowanych przez spółki leasingowe nie zmieniła się istotnie  
w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła 1,4 mld zł. Jedyną kategorią nieruchomo-
ści, w odniesieniu do której odnotowano wzrost transakcji, były obiekty handlowe i usłu-
gowe. Wartość tego segmentu rynku leasingu wyniosła 885,1 mln zł wobec 613,5 mln zł  
w 2011 r. (wzrost o 44,3%). W dniu 30 listopada 2012 r. została opublikowana ustawa o reduk-
cji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce50, zgodnie z którą minimalny okres 
leasingu nieruchomości podlegających amortyzacji zostanie skrócony od 1 stycznia 2013 r.  
z 10 do 5 lat. Ponadto łatwiej będzie oddać w leasing nieruchomości, które stoją na grun-
tach objętych prawem wieczystego użytkowania, ponieważ prawo to także będzie mogło być 

49 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 
(Dz.U.  z 2012 r., poz. 1456). Szerzej na temat wprowadzonych od 1 stycznia 2011 r. ograniczeń odlicza-
nia podatku VAT w przypadku takich samochodów w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., 
Warszawa 2012, NBP, s. 104.

50  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1342).

Tabela 4.3.1. Wartość i struktura aktywów sfinansowanych przez spółki leasingowe w latach 
2009−2012

arto  (w ld z ) truktura (w )

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

ro ki r chome, w ym 20,9 25,8 29,5 29,8 91,0 94,2 94,8 95,5

 maszyny i rz zenia 7,7 8,5 10,8 11,1 33,3 31,3 34,7 35,6

 komp ery i sprz  bi rowy 0,5 0,5 0,6 0,5 2,0 1,7 1,9 1,6

 ro ki ranspor  kolejowe o,  
powie rzne o, wo ne o 0,5 0,7 0,9 0,9 2,4 2,4 3,0 2,9

 ro ki ranspor  ro owe o, w ym 12,1 15,9 16,9 16,9 52,7 58,3 54,2 54,2

      samocho y osobowe 5,7 5,4 7,2 7,5 24,8 19,6 23,2 24,0

ier chomo ci 2,1 1,6 1,6 1,4 9,0 5,8 5,2 4,5

rodki rucho e i nierucho o ci ogó e 23,0 27,3 31,1 31,2 100,0 100,0 100,0 100,0

Uwaga: dane dotyczące komputerów i sprzętu biurowego nie zawierają informacji z firm produkujących sprzęt IT, które bezpośrednio  
oddają w leasing swoje produkty.
Źródło: ZPL.
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przedmiotem leasingu. Dotychczas w takiej sytuacji leasingobiorca musiał podpisywać dwie 
umowy, tj. umowę leasingu nieruchomości oraz umowę dzierżawy gruntu. Zmiany te mogą 
ożywić leasing nieruchomości w Polsce. 

We wspomnianej wyżej ustawie doprecyzowano także zapisy dotyczące zmiany stron 
umowy leasingu w trakcie jej obowiązywania. Dzięki temu usunięto dotychczasowe wąt-
pliwości interpretacyjne w tej kwestii. W konsekwencji, o ile pozostałe warunki umowy  
leasingu pozostają niezmienione, zmiana stron tej umowy nie będzie się wiązała z koniecz-
nością zawarcia nowej umowy leasingu. Dla leasingobiorcy jest to rozwiązanie korzystne 
pod względem podatkowym. W omawianej ustawie wprowadzono ponadto korzystne dla 
leasingobiorców zapisy dotyczące oddawania w leasing aktywów, które już wcześniej były 
przedmiotem umowy leasingu (tzw. releasing). Koszty ponoszone przez leasingobiorców  
z tytułu leasingu takich aktywów będą mogły być mniejsze, ponieważ suma opłat ustalanych 
przez strony umowy będzie musiała odpowiadać co najmniej wartości rynkowej przedmio-
tu umowy (dotychczas była to wartość początkowa). Wspomniana ustawa będzie dotyczyła 
umów zawartych po 31 grudnia 2012 r.

Podobnie jak w poprzednich latach leasingobiorcy najczęściej korzystali z leasingu finanso-
wego (na koniec 2012 r. 89,5% klientów, tj. ponad 346 tys.). Liczba klientów, którzy podpisali 
umowy leasingu operacyjnego, zmniejszyła się do 47,4 tys. Leasing mieszany był nadal mało 
popularny wśród przedsiębiorstw (około 2,5 tys. klientów na koniec 2012 r.). W 2012 r. trwały 
także prace nad modyfikacjami opublikowanego po raz pierwszy w 2010 r. projektu stan-
dardu MSSF dotyczącego umów leasingu. Projekt ten zawiera propozycje ważnych zmian  
w sposobie rozliczania takich umów. Zgodnie z wersją projektu opublikowaną w lipcu 2012 r. 
w bilansie leasingobiorcy i leasingodawcy prezentowana będzie każda umowa leasingu 
zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, a dotychczasowy podział na leasing operacyjny  
i finansowy zostanie usunięty. Takie ujęcie leasingu w księgach rachunkowych będzie ozna-
czało zwiększenie wartości aktywów oraz zobowiązań leasingowych ujmowanych w spra-
wozdaniach finansowych leasingobiorców. Może to mieć negatywny wpływ na wskaźniki 
rentowności aktywów oraz zadłużenia podmiotów korzystających z leasingu, co jest istotne 
dla oceny wiarygodności kredytowej dokonywanej przez banki. Publikacja ostatecznej wersji 
tego standardu jest planowana na 2013 r., a spodziewana data jego wejścia w życie to 2015 r. 

Zdecydowana większość umów leasingowych nadal była zawierana na okres od dwóch  
do pięciu lat (78% wartości wszystkich kontraktów z 2012 r.). Umowy podpisywane  
na krótszy okres dotyczyły głównie leasingu środków transportu drogowego, natomiast kon-
trakty przekraczające pięć lat stosowano najczęściej w segmencie leasingu maszyn i urzą-
dzeń przemysłowych. Nadal dominowały umowy w złotych, które stanowiły 76,5% warto-
ści wszystkich kontraktów zawartych w 2012 r. Wartość transakcji leasingowych w walutach 
obcych wyniosła 6,3 mld zł; dotyczyły one głównie środków transportu drogowego, maszyn  
i urządzeń oraz nieruchomości. 

4.3.2. Faktoring

Specyfika faktoringu, łączącego elementy finansowania bieżącej działalności z usługa-
mi dodatkowymi (np. monitoringiem płatności, kontrolą sytuacji finansowej odbiorcy, 
działaniami windykacyjnymi, czynnościami księgowymi i administracyjnymi), sprawia, 
że rynek ten może się rozwijać bez względu na fazę cyklu koniunkturalnego. W okresie  
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wzrostu gospodarczego oraz rosnącej liczby zamówień faktoring pozwala przedsiębiorstwom 
zwiększyć obroty, poprawić płynność finansową oraz strukturę bilansu. Z kolei w sytuacji  
pogarszania się warunków makroekonomicznych i zaostrzania polityki kredytowej przez 
banki przedsiębiorstwa wykorzystują faktoring jako sposób skrócenia cyklu regulowania  
należności oraz zabezpieczania się przed niewypłacalnością kontrahentów (faktoring bez  
regresu).

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 2012 r.51 wzięło udział 46 podmiotów prowadzących działalność fakto-
ringową, w tym 28 wyspecjalizowanych firm faktoringowych oraz 18 banków komercyjnych. 
Spośród podmiotów badanych przez GUS tylko dla dziesięciu faktoring stanowił jedyny 
rodzaj działalności. Większość firm oferujących usługi faktoringu w Polsce traktuje je jako 
dodatkowe źródło przychodów. Dane PZF obejmowały natomiast transakcje 19 spółek zrze-
szonych w PZF (banków, spółek zależnych od banków krajowych, jak też podmiotów nie-
związanych kapitałowo z bankami)52. 

Wielkość rynku

W 2012 r. obserwowano dalszy rozwój rynku faktoringu w Polsce. Spółki faktoringo-
we zrzeszone w PZF skupiły faktury o wartości 81,8 mld zł. Według danych GUS liczba  
wykupionych faktur wyniosła 4,5 mln (tj. o 410 tys. więcej niż w 2011 r.), a obroty podmio-
tów świadczących usługi faktoringowe wzrosły do 113,1 mld zł (wykres 4.3.2), co stanowiło  
7,1% PKB. 

51  Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2012 r., Warszawa 2013, GUS.
52  Dane zamieszczone w poprzedniej edycji opracowania różnią się od przedstawionych poniżej ze względu 

na rewizję danych opublikowanych przez PZF i GUS.

Wykres 4.3.2. Wartość obrotów firm faktoringowych w Polsce w latach 2005–2012
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Uwaga: ze względu na rewizję danych wynikających z rozszerzenia próby badawczej dane GUS za 2011 r. różnią się od przedstawionych  
w poprzedniej edycji opracowania.
Źródło: PZF, GUS.
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Relacja obrotów zrealizowanych w 2012 r. przez spółki faktoringowe z UE do PKB była wyż-
sza niż w Polsce i wyniosła 9,6%. Spółki te skupiły faktury o wartości 1,2 bln euro, co oznacza 
wzrost o 5,3% w porównaniu z 2011 r. Podobnie jak w poprzednim roku największe obroty  
na europejskim rynku faktoringu miały: Wielka Brytania – 291,2 mld euro, Francja – 186,5 
mld euro i Włochy – 181,9 mld euro 53.

Liczba faktorantów w Polsce zwiększyła się w 2012 r. i wyniosła 7 688 (w 2011 r. 6 667)54.  
Z usług faktoringu najczęściej korzystały podmioty z branż: przetwórstwo przemysłowe, 
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo. Przed-
siębiorstwa chętniej korzystały z tej formy finansowania bieżącej działalności z powodu 
restrykcyjnej polityki kredytowej banków55. Według uczestników rynku wysokość limitów 
finansowania przyznawanych przez faktorów była często wyższa niż wysokość limitów kredy-
towych. Ponadto korzystanie z tej usługi finansowej nie wiązało się z ustanawianiem dodat-
kowych zabezpieczeń i nie powodowało obniżenia zdolności kredytowej faktoranta. 

Faktoringiem interesowały się nie tylko przedsiębiorstwa, które poszukują finansowa-
nia bieżącej działalności oraz chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności 
kontrahentów (faktoring pełny). Korzystają z niego także podmioty gospodarcze dążą-
ce do obniżenia kosztów własnych przez zlecenie faktorom zarządzania należnościami  
i czynności windykacyjnych. Przyczyniała się do tego pogarszająca się sytuacja finansowa 
wielu przedsiębiorstw oraz istotny wzrost liczby upadłości, których główną przyczyną były 
nasilające się zatory płatnicze56. 

Struktura faktoringu

W Polsce dominuje faktoring krajowy. Według danych GUS stanowił on 83,7% wartości fak-
tur wykupionych w 2012 r. przez banki i firmy faktoringowe. Wartość faktoringu z regre-
sem wyniosła 47,1 mld zł, a faktoringu bez regresu 44,5 mld zł. Istotny udział faktoringu bez  
regresu w strukturze obrotów faktoringowych (47%) wskazuje, że przedsiębiorstwa dążyły  
do skrócenia cyklu regulowania należności oraz próbowały się zabezpieczać na wypadek  
niewypłacalności klientów. 

W warunkach niskiej płynności finansowej, trudności z uzyskaniem kredytu bankowego 
oraz zaległości w spłacie zobowiązań finansowych (np. wobec ZUS, urzędów skarbowych) 
przedsiębiorstwa chętnie korzystały z usług łączących finansowanie bieżącej działalności  
z elementami restrukturyzacji należności i zobowiązań (tzw. faktoring restrukturyzacyj-
ny). Ponadto obserwowano większe zainteresowanie faktoringiem odwróconym (reverse  
factoring)57, który umożliwiał przedsiębiorstwom wydłużenie terminów płatności lub wyne-
gocjowanie korzystniejszych warunków zakupu towaru od dostawców. Liczba podmiotów 

53  EU Federation for Factoring and Commercial Finance Industry, www.euf.eu.com.
54  Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2012 r., Warszawa 2013, GUS. 
55  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje  

z 2012 r. i I kwartału 2013 r., Warszawa 2012 i 2013, NBP.
56  Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2012 r., Warszawa 2 stycznia 2013, Coface Poland.
57  Faktoring odwrócony polega na tym, że faktorant po odbiorze towarów lub usług od dostawców przeka-

zuje otrzymane z tego tytułu faktury podmiotowi, z którym podpisał umowę o świadczenie usług fak-
toringowych (faktorowi). Ten z kolei płaci za dostawę i umożliwia tym samym faktorantowi wydłużenie 
terminu zapłaty, a dostawcom terminową zapłatę za dostarczone towary lub usługi. Faktoring odwrócony 
określa się również jako finansowanie łańcucha dostaw.
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oferujących faktoring odwrócony była jednak ograniczona. Były to głównie spółki faktorin-
gowe związane z bankami. 

Ograniczone zaufanie polskich przedsiębiorców do zagranicznych kontrahentów (obawa 
przed ewentualnymi stratami wynikającymi z braku zapłaty za dostarczone towary lub jej 
opóźnienia) oraz chęć zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym skłaniały ich do za-
wierania umów faktoringu zagranicznego. Według danych GUS wartość wierzytelności wy-
kupionych w ramach tego faktoringu po raz kolejny się zwiększyła (o 13,6%, z 16,3 mln zł 
w 2011 r. do 18,4 mln zł w 2012 r.), przy czym dotyczyło to wyłącznie banków świadczących 
usługi faktoringu.

Banki i spółki z bankowych grup kapitałowych dominują wśród firm oferujących usługi fakto-
ringu w Polsce, zarówno pod względem liczby, jak i wartości obrotów. W 2012 r. udział trzech 
największych faktorów w całości obrotów na rynku usług faktoringowych wyniósł 35,8% 
(14,2% Raiffeisen Bank Polska, 11,5% Pekao Faktoring, 10,1% ING Commercial Finance),  
tj. o 2,3 pkt proc. mniej niż w poprzednim roku. Najbardziej korzystne cenowo usługi fakto-
ringu są oferowane przedsiębiorstwom o najlepszej kondycji finansowej. Dla tej grupy klien-
tów koszty faktoringu są zbliżone lub nawet nieco niższe niż koszty zaciągnięcia kredytu ob-
rotowego w banku. W pozostałych przypadkach faktoring jest najczęściej droższy od kredytu 
obrotowego, ponieważ faktor ponosi koszty związane z monitorowaniem portfela należności. 
W związku z planowanym wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych wymogów dotyczących 
adekwatności kapitałowej banków, wynikających z nowych regulacji ostrożnościowych (CRD 
IV/CRR), w najbliższych latach może nastąpić wzrost cen usług faktoringowych w Polsce.

4.3.3. Pośrednictwo kredytowe

Głównym obszarem działalności podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego 
w Polsce jest sprzedaż kredytów i pożyczek udzielanych przez banki. Doradztwo przy zaku-

Wykres 4.3.3. Struktura wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym w latach  
2011–2012
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Źródło: GUS.
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pie ubezpieczeń majątkowych i na życie, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 
oraz przy wyborze programów oszczędnościowych to najczęściej dodatkowe usługi świad-
czone przez takie podmioty. 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. 

Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z Głównego Urzędu Statystyczne-
go i dotyczą działalności podmiotów świadczących usługi pośrednictwa kredytowego, tzn. 
sprzedaży kredytów i pożyczek udzielanych przez banki oraz ze środków własnych. Dane 
te nie obejmują jednak wszystkich podmiotów prowadzących taką działalność w Polsce.  
W badaniu GUS za 2012 r.58 wzięło udział 69 podmiotów świadczących usługi pośrednictwa 
kredytowego (w tym cztery podmioty, których dominującym akcjonariuszem był bank).  
Dla 56 badanych podmiotów pośrednictwo kredytowe stanowiło jedyny lub główny rodzaj 
działalności.

Największe podmioty świadczące usługi pośrednictwa kredytowego są powiązane kapita-
łowo z bankami lub grupami finansowymi i działają na skalę ogólnopolską. Niektórzy po-
średnicy udzielają też pożyczek gotówkowych ze środków własnych. Sprzedaż produktów 
oferowanych przez dużych pośredników kredytowych najczęściej odbywa się w placówkach 
stacjonarnych, przez akwizytorów w domach konsumentów, a także – coraz częściej – za 
pomocą Internetu oraz innych metod komunikacji na odległość. Oprócz dużych firm świad-
czących usługi pośrednictwa kredytowego na polskim rynku prowadzi działalność wiele 
małych podmiotów, które działają lokalnie i świadczą swoje usługi wyłącznie w placówkach  
stacjonarnych.

Podmioty świadczące usługi pośrednictwa kredytowego nie są w Polsce objęte nadzo-
rem KNF i nie muszą mieć licencji, by prowadzić działalność. Nie istnieje ponadto wymóg  
rejestracji takich podmiotów, stąd trudno w pełni określić skalę ich działalności. Wprowa-

58  Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2012 r., Warszawa 2013, GUS. Dane zamieszczone 
w poprzedniej edycji opracowania różnią się od przedstawionych poniżej ze względu na rewizję danych 
opublikowanych przez GUS.

Tabela 4.3.2. Działalność pośredników kredytowych w latach 2011−2012

Liczba podpisanych u ów (tys.) arto  zrealizowanych u ów ( ln z )

2011 2012 2011 2012

re y y i po yczki o em, z e o 1 784,6 2 940,3 20 295,2 18 074,4

 kre y y, po yczki o wkowe i ra alne 1 702,3 2 869,2 3 336,3 6 539,3

 kre y y mieszkaniowe 65,4 48,5 16 340,1 10 807,9

 kre y y samocho owe 5,4 4,6 62,5 50,9

 kre y y konsoli acyjne 9,9 15,6 315,5 490,4

 inne kre y y 1,5 2,4 240,8 185,9

Uwaga: ze względu na zmianę sposobu prezentacji danych przez GUS oraz ich rewizję dane zawarte w tabeli mogą nie być porównywalne  
z przedstawionymi w poprzedniej edycji tego opracowania.
Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2012 r., Warszawa 2013, GUS.
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dzenie obowiązku rejestracji w odrębnym rejestrze podmiotów prowadzących działalność 
polegającą na udzielaniu pożyczek i kredytów konsumenckich zarekomendowała w 2012 r. 
grupa robocza utworzona przy Komitecie Stabilności Finansowej. Mogłoby to przyczynić 
się do poprawy przejrzystości tej części polskiego sektora usług finansowych i zwiększenia 
ochrony konsumentów. Brak takiego rejestru sprawia bowiem, że wiele osób ma trudności  
z odróżnieniem działalności pośredników od działalności podmiotów sektora shadow  
banking.

Na działalność pośredników kredytowych w 2012 r. silnie wpłynęło spowolnienie wzrostu 
gospodarczego w Polsce. Odnotowany przez nich istotny spadek obrotów wynikał zarówno 
ze zmniejszenia popytu gospodarstw domowych na kredyty mieszkaniowe, jak i z utrzymy-
wania zaostrzonych kryteriów i warunków udzielania kredytów przez banki59. Według da-
nych GUS w 2012 r. wartość kredytów i pożyczek udzielonych we współpracy z pośrednikami 
kredytowymi wyniosła 18,1 mld zł i była o ponad 10% mniejsza niż w 2011 r. (tabela 4.3.2). 
Pod względem wartości sprzedaży najważniejszą grupą produktów oferowanych przez po-
średników były nadal kredyty mieszkaniowe (w 2012 r. 10,8 mld zł, tj. o ponad 30% mniej 
niż przed rokiem). Na podstawie dostępnych danych można szacować, że stanowiły one 
około 36% wartości wszystkich kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki w 2012 r.  
gospodarstwom domowym. 

Największą popularnością (mierzoną liczbą zawartych umów) nadal cieszyły się kredyty  
i pożyczki gotówkowe oraz kredyty ratalne (wykres 4.3.4). W 2012 r. łączna wartość tych kre-
dytów i pożyczek udzielonych przy współpracy pośredników kredytowych wyniosła 6,5 mld 
zł i była o 96% większa niż w 2011 r. (największy wzrost sprzedaży). Pośrednicy odnotowali 
również wzrost sprzedaży kredytów konsolidacyjnych. 

59  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje z 2012 
i I kwartału 2013 r., Warszawa 2012 i 2013, NBP.

Wykres 4.3.4. Struktura kredytów i pożyczek udzielonych przez pośredników kredytowych 
w latach 2011–2012

95,4 97,6 

16,4 
36,2 

3,7 1,6 

80,5 
59,8 

100

2011 2012 2011 2012

80

60

40

20

0

%

Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów

Kredyty, pożyczki gotówkowe i ratalne Kredyty mieszkaniowe
Kredyty samochodowe Kredyty konsolidacyjne
Inne kredyty

Uwaga: ze względu na zmianę sposobu prezentacji danych przez GUS oraz ich rewizję dane mogą nie być porównywalne z przedsta-
wionymi w poprzedniej edycji opracowania.
Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2012 r., Warszawa 2013, GUS.
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W związku ze spadkiem przychodów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży kredytów mieszka-
niowych wielu pośredników odnotowało w 2012 r. gorsze wyniki finansowe, a jeden podmiot 
musiał nawet ogłosić upadłość. W reakcji na zmiany zachodzące na rynku podmioty pośred-
niczące w sprzedaży kredytów podejmowały działania mające na celu dywersyfikację źródeł 
przychodów, np. rozszerzając ofertę (głównie o produkty ubezpieczeniowo inwestycyjne),  
a także oferując swoje usługi przedsiębiorstwom. Niektóre podmioty podejmowały decyzje 
o zmianie profilu działania na świadczenie usług windykacyjnych albo o powiązaniu usług 
finansowych z pośrednictwem w zakresie transakcji na rynku nieruchomości. Ponadto kilka 
podmiotów było zmuszonych zredukować dotychczasową skalę działalności. Niekorzystne 
warunki makroekonomiczne i osłabiony popyt gospodarstw domowych na usługi pośredni-
ków kredytowych powodowały, że konkurencja między największymi podmiotami, często 
oferującymi produkty tych samych instytucji finansowych, nabierała charakteru konkurencji 
pozacenowej. 

4.4. Sektor funduszy private equity60

Wielkość sektora

W 2012 r. fundusze private equity (fundusze PE/VC)61 działające w Polsce były bardziej 
zaangażowane w zarządzanie spółkami portfelowymi i zwiększanie ich wartości niż  
w przeprowadzanie nowych inwestycji. Wartość rozpoczętych przez nie krajowych inwestycji 
spadła o blisko 20% i wyniosła 1,8 mld zł (tabela 4.4.1). Krajowe fundusze PE/VC były nadal  
w niewielkim stopniu zainteresowane inwestycjami za granicą. Podobne tendencje występo-
wały także w innych państwach europejskich. Wartość inwestycji funduszy PE/VC rozpoczę-
tych w Europie w 2012 r. wyniosła 36,9 mld euro, tj. o 21,6% mniej niż w poprzednim roku. 
Były one skoncentrowane na rynkach lokalnych, co wynikało z trwającego kryzysu zadłu-
żeniowego w niektórych krajach strefy euro oraz z obaw zarządzających funduszami przed 
dalszym pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej tych państw. 

W opinii uczestników rynku w 2012 r. więcej polskich przedsiębiorstw ubiegało się o wsparcie 
ze środków FPE niż w poprzednim roku. Wzrost popytu na takie finansowanie spowodowa-
ła przede wszystkim restrykcyjna polityka kredytowa banków względem małych i średnich 
firm62, a także pogarszająca się sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw. Wiele projektów 
inwestycyjnych nie otrzymało jednak finansowania od funduszy private equity. W warunkach 
istotnego spowolnienia gospodarczego zarządzający nimi bardziej szczegółowo analizowa-
li sytuację finansową przedsiębiorstw i wykazywali mniejszą skłonność do podejmowania 
ryzyka. Ponadto część transakcji nie została sfinalizowana ze względu na to, że zarządzają-

60  Dane o rynku inwestycji private equity w Polsce wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą  
z Europejskiego Stowarzyszenia Private Equity oraz Venture Capital (European Private Equity and 
Venture Capital Association, EVCA).

61  W opracowaniu zamiennie stosuje się pojęcia: fundusze private equity (fundusze PE/VC), fundusze wyso-
kiego ryzyka oraz sektor kapitału wysokiego ryzyka. Fundusze venture capital stanowią podkategorię fun-
duszy private equity. Termin private equity 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.

62  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – edycje  
z 2012 r. i I kwartału 2013 r., Warszawa 2012 i 2013, NBP.
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cy funduszami PE/VC oraz spółkami poszukującymi finansowania mieli różne oczekiwania  
co do ceny za udziały lub akcje, które miałyby zostać objęte.

Ze względu na wspomniane większe zaangażowanie krajowych funduszy wysokiego ryzy-
ka w zarządzanie portfelem inwestycyjnym, a nie w jego powiększanie, były one mniej niż  
w poprzednich latach zainteresowane gromadzeniem kapitału na nowe inwestycje.  
Wartość środków zgromadzonych przez nie w 2012 r. wyniosła 1,9 mld zł. Mimo wolnego 

Wykres 4.4.1. Inwestycje krajowych funduszy private equity w relacji do PKB w wybranych 
krajach europejskich w 2011 i 2012 r.
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Źródło: 2012 Pan-European venture capital and private equity activity, Bruksela 2013, EVCA.

Tabela 4.4.1. Inwestycje oraz wartość środków pozyskanych przez fundusze private equity 
działające w Polsce w latach 2009−2012 (w mln zł)

2009 2010 2011 2012

ar o  inwes ycji krajowych n szy P / C, z e o 2 079 2 015 2 837 2 277

    na rynk  krajowym 1 154 1 661 2 584 1 821

    na rynkach za ranicznych 925 354 253 456

ar o  inwes ycji za ranicznych  
n szy P / C w Polsce 1 731 962 220 178

ar o  ro k w pozyskanych przez krajowe  
n sze P / C w rok 583 458 1 823 1 907

iczba prze si biors w, k re o rzyma y  
nansowanie o  krajowych n szy P / C 29 52 63 71

iczba prze si biors w, w k rych krajowe  
n sze P / C zako czy y inwes ycje 13 13 23 26

elacja war o ci inwes ycji krajowych  
n szy P / C o P B w 0,2 0,1 0,2 0,1

Uwaga: do wyliczeń zastosowano średni kurs NBP EUR/PLN, wynoszący 4,3273 w 2009 r., 3,9946 w 2010 r., 4,1198 w 2011 r. oraz 4,1850 
w 2012 r.
Źródło: 2012 Pan-European venture capital and private equity activity, Bruksela 2013, EVCA.
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tempa akumulacji kapitału w 2012 r. fundusze private equity konkurowały o najatrakcyjniej-
sze cele inwestycyjne. Przykładem jest przejęcie spółki Eko Holding, o której nabycie silnie  
rywalizowały dwa fundusze, kilkakrotnie podnosząc cenę zakupu w ogłaszanych wezwa- 
niach do sprzedaży akcji.

Na krajowym rynku aktywne były także zagraniczne fundusze PE/VC. Wartość rozpoczętych 
przez nie inwestycji w Polsce w 2012 r. wyniosła 178 mln zł. Wiele zagranicznych funduszy 
uważnie analizowało możliwości inwestycyjne w Polsce (działalność rozpoczęły m.in.: fun-
dusz z grupy Intel Capital, Warburg Pincus oraz Penta Investments). Inwestowaniu w Polsce 
przez globalne fundusze private equity będzie sprzyjać stabilna sytuacja makroekonomiczna 
oraz oczekiwany napływ środków z UE w związku z nową perspektywą finansową 2014–2020. 
Zaangażowane fundusze mogłyby zapewnić niezbędny wkład własny podmiotom starającym 
się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków unijnych.

Polski rynek inwestycji private equity był największy spośród państw Europy Środkowo-     
 -Wschodniej63 (wykres 4.4.1). W 2012 r. wartość inwestycji przeprowadzonych przez fundusze 
z siedzibą w Polsce stanowiła 62% wartości wszystkich inwestycji private equity w tym regio-
nie. Krajowe fundusze PE/VC pozyskały około 90% środków zgromadzonych przez fundusze 
działające w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Struktura pozyskanych kapitałów

Podobnie jak w poprzednich latach również w 2012 r. fundusze PE/VC specjalizujące 
się w wykupach (buy-out) zgromadziły dominującą część środków na inwestycje (tj. 97%),  
a fundusze venture capital inwestujące w spółki znajdujące się w początkowych fazach rozwo-
ju pozyskały zaledwie 3% środków64.

Struktura inwestorów dostarczających kapitał dla funduszy wysokiego ryzyka działających 
w Polsce może się istotnie zmieniać z roku na rok ze względu na relatywnie małe rozmia-
ry tego rynku i wpływ pojedynczych transakcji. W 2012 r. dominujący udział w strukturze 
geograficznej inwestorów (blisko 100%) miały podmioty zagraniczne. W porównaniu z inny-
mi krajami europejskimi źródła pochodzenia kapitału funduszy private equity działających  
w Polsce były mniej zdywersyfikowane (wykres 4.4.2). W ujęciu podmiotowym największa 
część zgromadzonych środków pochodziła od funduszy inwestujących w inne fundusze  
PE/VC (funds of funds), finansowanych niekiedy przez sektor publiczny. Istotną kategorią 
inwestorów były także fundusze emerytalne. Ponadto środki przekazały międzynarodowe 
instytucje finansowe, takie jak EBOiR, a także państwowe fundusze majątkowe (sovereign  
wealth funds). Udział banków, zakładów ubezpieczeń, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych  
w strukturze inwestorów był niewielki. Z dostępnych informacji wynika, że kapitał pozyskany  
w 2012 r. trafił do dwóch niezależnych funduszy private equity oraz pięciu funduszy utworzo- 
nych w tym roku we współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym. 

63  Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oprócz Polski zaliczono państwa, dla których statystyki były 
dostępne w opracowaniu 2012 Pan-European venture capital and private equity activity, Bruksela 2013, 
EVCA, tj. Bułgarię, Czechy, Rumunię, Słowację, Ukrainę, Węgry, kraje bałtyckie oraz kraje byłej Jugosławii.

64  W krajach europejskich o rozwiniętych rynkach private equity od czasu wybuchu światowego kryzysu 
finansowego spadał udział środków gromadzonych na wykupy, a rósł udział środków na inwestycje  
venture capital.
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Struktura inwestycji

W 2012 r. krajowe fundusze PE/VC zainwestowały w kraju czterokrotnie więcej kapitału 
niż na rynkach zagranicznych (tabela 4.4.1). W ujęciu branżowym najwięcej zainwestowały  
w spółki z sektora life sciences (biotechnologia, farmacja i biomedycyna), do którego trafiło 
26,5% wartości zaangażowanych środków. Do popularnych branż należały także: produkcja 
artykułów spożywczych oraz usługi finansowe (odpowiednio 24,1% oraz 17,8%). Fundusze 
chętnie inwestowały w spółki prowadzące sklepy internetowe. Ponadto fundusze private  
equity wykazywały zainteresowanie firmami rodzinnymi utworzonymi w latach 90. XX w., 
które nie mając określonej strategii sukcesji, szukały inwestorów finansowych skłonnych  
do zaangażowania się w rozwój ich biznesu. Zdaniem zarządzających funduszami  
w najbliższym czasie można się spodziewać wzrostu zainteresowania krajowych funduszy 
PE/VC inwestycjami w centra diagnostyki, ośrodki medyczne (przychodnie, szpitale) oraz 
spółki specjalizujące się w rozwiązaniach informatycznych. 

Krajowe fundusze PE/VC nadal inwestowały głównie w spółki dojrzałe. Wykupy stanowiły po-
nad 60% wartości ich inwestycji w 2012 r. Na finansowanie spółek będących w fazie wzrostu 
(growth) fundusze przeznaczyły około 29% środków. Środki skierowane do sektora venture 
capital, który obejmuje projekty typu seed, start-up i later stage venture, stanowiły zaledwie 
1,5% wartości inwestycji krajowych funduszy wysokiego ryzyka. Dla porównania w Europie 
wykupy stanowiły 76,4% wartości inwestycji, a inwestycje venture capital 9,1%.

Wartość wyjść z inwestycji, liczona według ich początkowej kwoty, wyniosła w Polsce  
w 2012 r. 545 mln zł i była zbliżona do wartości z poprzedniego roku. Krajowe fundusze  
zakończyły inwestycje w 26 spółkach (było to o trzy podmioty więcej niż w 2011 r.). Naj-
częściej fundusze kończyły inwestycje w spółkach za pośrednictwem sprzedaży posiadanych 

Wykres 4.4.2. Źródła pochodzenia kapitału funduszy private equity działających w Polsce  
i Europie w 2011 i 2012 r.
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akcji lub udziałów inwestorom branżowym bądź sprzedaży akcji na giełdzie. W przypadku 
dwóch spółek zakończenie inwestycji nastąpiło w drodze odpisania transakcji jako straty.  
Ponadto w 2012 r. zostały ogłoszone transakcje sprzedaży spółek Luxmed oraz Zelmer. 
Znaczne pakiety akcji tych przedsiębiorstw od kilku lat należały do funduszy private equity.  
Na podstawie dostępnych informacji można szacować, że łączna wartość tych transakcji 
(mają zostać sfinalizowane w 2013 r.) przekroczy 2 mld zł. 

W najbliższych latach na działalność krajowych funduszy PE/VC będą miały wpływ zmiany 
w otoczeniu regulacyjnym europejskich banków i zakładów ubezpieczeń. Ostrzejsze wymo-
gi dotyczące adekwatności kapitałowej tych instytucji finansowych, wynikające z nowych  
regulacji ostrożnościowych (odpowiednio CRD IV/CRR oraz Solvency II), mogą spowodo-
wać ograniczenie ich zaangażowania w dostarczanie środków na inwestycje private equity 
oraz pozbywanie się aktywów o wysokim ryzyku. Ponadto mogą wzrosnąć koszty operacyjne 
funduszy. Konieczność spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie zarządzających alterna-
tywnymi funduszami inwestycyjnymi65 będzie się bowiem wiązała ze zwiększeniem obowiąz-
ków informacyjnych tych funduszy. Będą musiały przekazywać właściwym organom nadzoru 
istotne informacje na temat swojej działalności oraz podejmowanego ryzyka66. Dla funduszy 
PE/VC działających w Polsce w formie spółki komandytowo-akcyjnej duże znaczenie może 
mieć ewentualne objęcie ich podatkiem dochodowym od osób prawnych. Takie rozwiązanie 
zostało zaproponowane przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz niektórych innych ustaw67.

65  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzają-
cych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE oraz 2009/65/WE oraz 
rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L174 z 2011 r., s. 1). Więcej na temat 
tej dyrektywy w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., Warszawa 2012, NBP, s. 115. W 2012 r. 
zostało wydane Rozporządzenie delegowane KE (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warun-
ków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru  
(Dz. Urz. UE L83 z 2013 r., s. 1). 

66  Game-changing regulation? The perceived impact of the AIFMD Directive on private equity in Europe, marzec 
2012, Ernst&Young; 2013 Private equity fund outlook. In search of firm footing, New York 2012, Deloitte; 
Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital w Polsce. Raport z przebiegu warsztatu i propozycje 
zmian legislacyjnych, Warsztat II, Warszawa 2012, PARP.

67 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 sierpnia 2012 r., dostępny na stronie 
internetowej http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/59396/katalog/59400. 
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4.5. Instytucje wspólnego finansowania

4.5.1. Fundusze inwestycyjne68

Sektor funduszy inwestycyjnych obejmuje podmioty krajowe działające na podstawie 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych69 oraz podmioty zagraniczne 
funkcjonujące w Polsce zgodnie z zasadą jednolitego paszportu europejskiego, zapisaną  
w dyrektywie UCITS70.

Wielkość sektora

W 2012 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych wzrosły o 28,5% i na koniec grudnia osią-
gnęły najwyższą wartość w historii tego sektora, tj. 151,3 mld zł (wykres 4.5.1). Wzrost akty-
wów wiązał się z wysokim dodatnim saldem wpłat i wypłat środków, jak też dodatnim wy-
nikiem operacji funduszy inwestycyjnych (wykres 4.5.2). Wartość środków zgromadzonych  
w funduszach zwiększała się systematycznie przez większość roku.

68  W opracowaniu skoncentrowano się na opisie krajowych funduszy inwestycyjnych. W tej edycji opracowa-
nia po raz pierwszy wykorzystane zostały statystyki sektora funduszy inwestycyjnych przygotowywane 
przez NBP od II kwartału 2010 r. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie starsze dane pochodzą z ser-
wisu Analizy Online i mogą nie być w pełni porównywalne z danymi dotyczącymi późniejszych okresów.  
W związku z tą zmianą przedstawione dane mogą różnić się od zamieszczonych w poprzednich edy-
cjach opracowania. Kategoria funduszy pieniężnych nie będzie analizowana, ponieważ nie występuje  
w statystykach NBP. Podmioty zaliczane do tej kategorii zostały zakwalifikowane jako fundusze papierów 
dłużnych albo fundusze pozostałe.

69  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z poźn. zm.).
70  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 zbioro-
wego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L302 z 2009 r., s. 32).

Wykres 4.5.1. Wartość oraz kwartalne tempo zmian aktywów netto funduszy inwestycyjnych  
w latach 2009–2012
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W 2012 r. saldo wpłat i wypłat środków z funduszy inwestycyjnych było pięciokrotnie wyższe 
niż w 2011 r. i wyniosło 19,1 mld zł (wykres 4.5.3). Podobnie jak w 2011 r. środki w ujęciu 
netto były wpłacane głównie do funduszy inwestycyjnych zamkniętych (12,7 mld zł). Spośród 
typów funduszy inwestycyjnych najwyższe saldo wpłat i wypłat zaobserwowano w fundu-
szach pozostałych (9,9 mld zł), wśród których dominowały fundusze zamknięte aktywów nie-
publicznych, oraz funduszach krajowych papierów dłużnych (9,6 mld zł). Około 62% kwoty, 
która napłynęła w ujęciu netto do funduszy krajowych papierów dłużnych, została skiero-
wana do jednego podmiotu – funduszu utworzonego na potrzeby ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej. W 2012 r. najwięcej środków w ujęciu netto wpłaciły do funduszy inwestycyjnych 
instytucje ubezpieczeniowe oraz przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od 2011 r. saldo wpłat  
i wypłat środków dokonanych przez gospodarstwa domowe było dodatnie.

Gospodarstwa domowe nadal były głównymi uczestnikami funduszy inwestycyjnych, jednak 
w porównaniu z 2011 r. zmniejszył się ich udział w strukturze inwestorów (wykres 4.5.4). 

Wykres 4.5.2. Dekompozycja zmian wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych  
w 2011 i 2012 r.
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Wykres 4.5.3. Kwartalne saldo wpłat i wypłat środków z funduszy inwestycyjnych w latach 
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Wartość posiadanych przez nie tytułów uczestnictwa wzrosła z 62,4 mld zł na koniec 2011 r. 
do 72,5 mld zł na koniec 2012 r. Zwiększyła się również relacja między wartością takich  
lokat gospodarstw domowych a ich depozytami bankowymi, co wiązało się ze spadkiem stóp 
procentowych oraz wzrostem wyceny części aktywów funduszy inwestycyjnych. Na koniec 
2012 r. relacja ta wyniosła 14,4% (13,3% w 2011 r.).

W 2012 r. wartość tytułów uczestnictwa posiadanych przez zakłady ubezpieczeń, reasekuracji 
i fundusze emerytalne wzrosła o ponad połowę. Znaczną część tytułów uczestnictwa fundu-
szy inwestycyjnych zakłady ubezpieczeń (około 62%) nabyły w związku z zawarciem przez 
osoby fizyczne umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
(UFK). 

Duży udział w strukturze uczestników funduszy inwestycyjnych miały także przedsiębior-
stwa. W 2012 r. wpłaciły do funduszy inwestycyjnych około 6 mld zł w ujęciu netto, a na 
koniec grudnia miały ulokowane w tytułach uczestnictwa 34,2 mld zł (o 9,9 mld zł więcej niż  
na koniec 2011 r.). Przedsiębiorstwa były zwykle uczestnikami funduszy inwestycyjnych  
zamkniętych aktywów niepublicznych, które pozwalały na tworzenie struktur kapitałowych 
w celu optymalizacji podatkowej71.

Aktywa funduszy zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były oferowane w Polsce, wzro-
sły o 19% i na koniec 2012 r. wyniosły 3,9 mld zł. Tak jak w 2011 r. do wzrostu ich aktywów 
przyczynił się głównie napływ środków w ujęciu netto. Zmniejszyła się jednak liczba krajo-
wych uczestników zagranicznych funduszy inwestycyjnych: z 89,4 tys. osób na koniec 2011 r. 
do 86,8 tys. osób na koniec 2012 r.

71  Szerzej w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., Warszawa 2013, NBP, s. 121.

Wykres 4.5.4. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według nabywców tytułów 
uczestnictwa w 2011 i 2012 r. (odsetek aktywów netto)
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Liczba towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych

Na koniec 2012 r. funkcjonowały 54 towarzystwa funduszy inwestycyjnych72. Wśród nich 
20 miało zezwolenie na zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub więk-
sza liczba instrumentów finansowych, w tym sześć zezwoleń obejmowało również do-
radztwo inwestycyjne. Komisja Nadzoru Finansowego wydała w 2012 r. cztery zezwolenia  
na prowadzenie działalności przez TFI oraz dwa zezwolenia na rozszerzenie działalności  
towarzystwa o zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych. 

Na koniec 2012 r. w Polsce działało 581 funduszy inwestycyjnych, najwięcej w formie fun-
duszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz 383 subfundusze (tabela 4.5.1). Podobnie jak  
w poprzednich latach duży przyrost liczby funduszy był spowodowany przede wszystkim 
tworzeniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W 2012 r., po raz pierwszy od 2006 r., 
zaobserwowano wzrost liczby funduszy inwestycyjnych otwartych. 

W 2012 r. KNF wydała cztery zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwar-
tego, sześć na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz pięć  
na utworzenie publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Dodatkowo zarejestro-
wano 117 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których certyfikaty nie były oferowane  
w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym czy wprowa-
dzone do alternatywnego systemu obrotu73.

Na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych mogą powstawać szczególne 
typy oraz konstrukcje funduszy. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły fundusze akty-
wów niepublicznych (tabela 4.5.2). Podmioty te często służą do tworzenia indywidualnych 
rozwiązań inwestycyjnych dla osób zamożnych lub przedsiębiorstw. Krajowe TFI nadal  
nie były zainteresowane tworzeniem funduszy portfelowych. Do końca 2012 r. nie powstał 
żaden taki fundusz. W 2012 r. nie utworzono także nowych funduszy rynku pieniężnego ani 
funduszy podstawowych i powiązanych.

72  Jedno z towarzystw do końca 2012 r. nie zarejestrowało żadnego funduszu inwestycyjnego.
73  Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych tworzenie takich funduszy nie wymaga 

zezwolenia KNF. Towarzystwo musi jedynie powiadomić KNF o utworzeniu takiego podmiotu. 
Uproszczona procedura tworzenia ww. funduszy obowiązuje od grudnia 2011 r.

Tabela 4.5.1. Liczba funduszy inwestycyjnych oraz TFI w Polsce w latach 2009−2012

2009 2010 2011 2012

n sze inwes ycyjne o war e 95 71 61 65

Specjalis yczne n sze inwes ycyjne o war e 47 47 51 57

n sze zamkni e 227 289 370 459

gó e 369 407 482 581

Towarzys wa n szy inwes ycyjnych 43 50 50 54

Uwaga: dane dotyczące 2009 r. odnoszą się do liczby funduszy zarejestrowanych, natomiast dla pozostałych okresów do liczby funduszy, 
które prowadziły działalność.
Źródło: NBP, UKNF.



Rozdział 4

Narodowy Bank Polski132

Na koniec 2012 r. do rejestru funduszy zagranicznych wpisane były 82 podmioty, z których 
większość pochodziła z Luksemburga i Austrii. Faktyczną działalność prowadziły jedy-
nie 43 fundusze. W 2012 r. do KNF wpłynęły cztery zawiadomienia o zamiarze zbywania  
na terenie Polski tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych74. Liczba 
subfunduszy zagranicznych funduszy inwestycyjnych objętych notyfikacją wzrosła do 648. 
Liczba subfunduszy, których tytuły uczestnictwa były faktycznie zbywane i odkupywane, była 
jednak o ponad połowę niższa.

Koncentracja w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych

W 2012 r. koncentracja w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych nieznacznie się zwięk-
szyła. W porównaniu z 2011 r. wzrósł udział w rynku największych towarzystw funduszy in-
westycyjnych (tabela 4.5.3). Towarzystwo największe do 2011 r., oferujące głównie fundusze 
inwestycyjne otwarte, których uczestnikami były przede wszystkim gospodarstwa domowe, 
na koniec 2012 r. znalazło się na drugiej pozycji. Pierwsze i trzecie TFI pod względem wielko-
ści zarządzały natomiast głównie specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi. 
Oba należały do ubezpieczeniowych grup kapitałowych, a wśród ich klientów dominowały 
zakłady ubezpieczeń. Ponad połowa środków, którymi zarządzało największe na rynku towa-
rzystwo, znajdowała się w funduszu przeznaczonym wyłącznie dla podmiotów należących  
do grupy kapitałowej tego TFI.

Istotny wpływ na koncentrację w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych ma sieć dys-
trybucji75. Fundusze inwestycyjne mogą zbywać i odkupywać jednostki uczestnictwa bezpo-
średnio lub za pośrednictwem zarządzającego nimi TFI, podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską, banku krajowego, krajowego oddziału instytucji kredytowej lub innego podmio-
tu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Polski, który otrzymał zezwolenie 
KNF na prowadzenie takiej działalności. W związku ze zmianami w strukturze nabywców 

74  Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emito-
wanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., UKNF, Warszawa 2013.

75  W celu zapewnienia odpowiedniej staranności w sprzedaży produktów inwestycyjnych, w tym tytułów 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, we wrześniu 2012 r. KNF opublikowała stanowisko w sprawie 
oferowania produktów inwestycyjnych. W piśmie skierowanym do nadzorowanych podmiotów KNF 
zwróciła uwagę m.in. na konieczność zapewnienia rzetelności i kompletności informacji przekazywanych 
klientom, odpowiedniego przygotowania osób zaangażowanych w proces sprzedaży oraz adekwatności 
oferowanych produktów inwestycyjnych do potrzeb poszczególnych klientów.

Tabela 4.5.2. Liczba funduszy inwestycyjnych w podziale na wybrane szczególne typy  
i konstrukcje w 2011 i 2012 r.

zczególne konstrukcje  
unduszy inwestycyjnych 2011 2012 zczególne typy  

unduszy inwestycyjnych 2011 2012

n sze z wy zielonymi s b n szami 55 63 n sze rynk  pieni ne o w roz mieni   
ar . 178 s awy o n szach inwes ycyjnych 2 2

n sze po s awowe 2 2 n sze sek ry yzacyjne 29 42

n sze powi zane 4 4 n sze ak yw w niep blicznych 247 306

Uwaga: tabela zawiera informacje na temat liczby funduszy prowadzących działalność na koniec poszczególnych lat.
Źródło: NBP.
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tytułów uczestnictwa oraz coraz częstszym wykorzystywaniem funduszy inwestycyjnych  
zamkniętych do tworzenia rozwiązań inwestycyjnych dopasowanych do indywidualnych  
potrzeb inwestorów ważnym kanałem dystrybucji stała się sprzedaż tytułów podmiotom 
z grupy kapitałowej, jak również oferowanie ich inwestorom bezpośrednio lub za pośred-
nictwem TFI. W przypadku towarzystw należących do grup bankowych tytuły uczestnictwa 
oferowane były również klientom w sieci placówek bankowych, a w ramach grup ubezpie-
czeniowych nabywały je zakłady ubezpieczeń jako lokaty ubezpieczeniowych funduszy  
kapitałowych. Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych można było również nabyć  
za pośrednictwem internetowych platform inwestycyjnych, często bez konieczności poniesie-
nia opłat manipulacyjnych. 

Na koniec 2012 r. zezwolenie KNF na dystrybucję jednostek uczestnictwa na polskim ryn-
ku finansowym miało 80 podmiotów. Wśród dystrybutorów jednostek uczestnictwa fun-
duszy inwestycyjnych innych niż podmioty prowadzące działalność maklerską dominowa-
ły spółki świadczące usługi pośrednictwa finansowego. W 2012 r. KNF udzieliła dziewięciu 
zezwoleń na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i uchyliła jedno takie 
zezwolenie. Dystrybucja certyfikatów inwestycyjnych publicznych funduszy inwestycyj-
nych zamkniętych odbywała się za pośrednictwem podmiotów prowadzących działal-
ność maklerską. W przypadku pozostałych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zapisy  
na certyfikaty przeprowadzane były najczęściej przez towarzystwo, które następnie dokony-
wało ich przydziału.

Krajowe fundusze inwestycyjne na tle europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych

Aktywa netto europejskich funduszy inwestycyjnych76 zwiększyły się z 5,7 bln euro na koniec 
2011 r. do 6,6 bln euro na koniec 2012 r. (o 15,8%). Największy wzrost zgromadzonych środ-
ków odnotowały fundusze papierów dłużnych, co mogło się wiązać z utrzymującą się wśród 
inwestorów awersją do ryzyka i wysokim napływem netto środków do tych podmiotów. Kra-
jowe podmioty stanowiły niewielką część europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych 
(0,6% aktywów netto tego sektora na koniec 2012 r.). 

76  Europejski sektor funduszy inwestycyjnych, według danych EBC, obejmuje państwa strefy euro oraz 
Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię, Litwę i Łotwę.

Tabela 4.5.3. Wskaźniki koncentracji w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych w latach 
2009−2012

2009 2010 2011 2012

C 3 w 36,35 32,64 26,83 27,86

C 5 w 53,97 49,06 40,20 41,17

HHI 0,0769 0,0674 0,0568 0,0570

Uwaga: wskaźnik HHI (Herfindahla-Hirschmana) dla aktywów netto jest równy sumie kwadratów udziałów funduszy inwestycyjnych 
zarządzanych przez poszczególne TFI w aktywach netto funduszy inwestycyjnych ogółem.
Źródło: obliczono na podstawie danych NBP i Analiz Online.
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Zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do PKB środki zgromadzone w krajowych 
funduszach inwestycyjnych wzrosły najbardziej w porównaniu z sektorem funduszy inwe-
stycyjnych w Czechach i na Węgrzech. W relacji do PKB aktywa funduszy inwestycyjnych 
w analizowanych państwach regionu nie przekraczały 13% (wykres 4.5.5). Dla porównania 
aktywa funduszy inwestycyjnych strefy euro stanowiły około 69% jej PKB.

Europejski sektor funduszy inwestycyjnych charakteryzował się znacznie mniejszym udzia-
łem funduszy pozostałych niż sektory w analizowanych państwach regionu (wykres 4.5.6).  
W Czechach fundusze tego typu odnotowały największy przyrost aktywów, podczas gdy  

Wykres 4.5.6. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według ich typów w wybranych 
państwach oraz średnia dla Europy w 2012 r. (odsetek aktywów netto)

10,6 

48,0
14,5 

24,2

19,8 

37,6

26,0 

36,2

19,8 

6,9 

12,6 
24,2 

21,6 

54,4 
30,0 

13,6 

Papierów dłużnych Akcji Mieszane Pozostałe

Czechy Węgry Polska Europa

100

80

60

40

20

0

%

Uwagi: 
1. Spośród państw Europy uwzględniono tu kraje strefy euro oraz Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię, Litwę i Lotwę.
2. Dane nie obejmują funduszy rynku pieniężnego, które zgodnie z metodyką EBC zalicza się do sektora monetarnych instytucji 
finansowych.
Źródło: EBC.

Wykres 4.5.5. Relacja aktywów netto funduszy inwestycyjnych do PKB w Polsce, Czechach  
i na Węgrzech w 2011 i 2012 r.
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Źródło: banki centralne, Eurostat.
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w Polsce i na Węgrzech najbardziej zwiększyła się wartość środków zgromadzonych w fun-
duszach papierów dłużnych. W 2012 r. w analizowanych państwach regionu wzrosły akty-
wa wszystkich typów funduszy inwestycyjnych, z wyjątkiem aktywów węgierskich funduszy  
akcji.

Struktura sektora funduszy inwestycyjnych

W 2012 r. w strukturze sektora funduszy inwestycyjnych obserwowano zmiany podobne jak 
w 2011 r. Wzrósł udział funduszy pozostałych oraz funduszy papierów dłużnych, zmniejszyło 
się natomiast znaczenie funduszy akcji, zrównoważonych i stabilnego wzrostu (wykres 4.5.7). 
Aktywa dwóch pierwszych typów funduszy powiększyły się w podobnym stopniu (tabela 
4.5.4). W obu przypadkach za wzrost ten odpowiadała przede wszystkim znaczna przewaga 
dokonanych wpłat nad umorzeniami tytułów uczestnictwa.

Na koniec 2012 r. aktywa funduszy akcji krajowych były wyższe niż na koniec 2011 r. niemal 
o 25%. Wartość zgromadzonych w nich środków zwiększyła się głównie w wyniku wzrostu 
wyceny ich lokat (w 2012 r. indeks WIG wzrósł o 26,2%, a indeks WIG20 o 20,5%). Poprawa 
koniunktury na GPW nie skłoniła jednak inwestorów, by dokonywali wpłat do tego typu fun-
duszy. W ujęciu netto skierowano do nich jedynie 0,7 mld zł. Mimo wzrostu aktywów obniżył 
się udział funduszy akcji krajowych w strukturze sektora funduszy inwestycyjnych.

Tak jak w poprzednich latach w 2012 r. zmniejszyło się znaczenie funduszy zrównoważonych 
i stabilnego wzrostu. Pomimo korzystnej sytuacji na krajowym rynku akcji i obligacji umo-
rzenia tytułów uczestnictwa tych funduszy były nadal znacznie wyższe niż wpłaty nowych 
środków.

W 2012 r. wzrosły aktywa wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych (tabela 4.5.5). Naj-
więcej środków było w funduszach inwestycyjnych otwartych, jednak obniżył się ich udział 

Wykres 4.5.7. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych według ich typów w latach 2009–2012  
(odsetek aktywów netto)

11,6 

23,2 20,8 

23,3 29,3 

15,5 15,0

31,3 
13,0 

9,5 7,3 5,6 
20,4 12,8 9,0 6,7 

5,5 7,2 
5,6 4,4 

1,7 4,0 
4,2 5,6 

9,1 

15,6 22,3 28,9 31,4 

100

80

60

2009 2010 2011 2012

40

20

0

%

Akcji krajowych Krajowych papierów dłużnych Stabilnego wzrostu
Zrównoważone Akcji zagranicznych Zagranicznych papierów dłużnych
Pieniężne Pozostałe

Uwaga: informacje na temat funduszy pieniężnych zostały wyodrębnione jedynie dla 2009 r.
Źródło: NBP, Analizy Online.
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w strukturze sektora. Podobnie jak w 2011 r. największy, niemal 50-procentowy, wzrost 
aktywów odnotowały fundusze inwestycyjne zamknięte. Na koniec 2012 r. zgromadzone  
w nich aktywa stanowiły około 33% sektora.

Lokaty funduszy inwestycyjnych

W 2012 r. struktura aktywów funduszy inwestycyjnych nie zmieniła się istotnie. Główną  
kategorią lokat były dłużne papiery wartościowe (wykres 4.5.8). Wartość tych instrumentów 
posiadanych przez fundusze inwestycyjne zwiększyła się z 53,6 mld zł na koniec 2011 r. do 
66,8 mld zł na koniec 2012 r. W portfelu papierów dłużnych dominowały krajowe obligacje 
skarbowe (46,6 mld zł, tj. o ponad 40% więcej niż na koniec 2011 r.). Na zakup tych instru-
mentów w 2012 r. fundusze inwestycyjne przeznaczyły ponad 10 mld zł w ujęciu netto. Oko-
ło 60% tej kwoty stanowiły środki na zakup pięcioletnich obligacji o stałym kuponie, które  
na koniec 2012 r. miały największy, ponad 30-procentowy udział w portfelu krajowych obli-
gacji skarbowych funduszy inwestycyjnych. Dziesięcioletnie obligacje stałokuponowe oraz 
obligacje o zmiennym oprocentowaniu stanowiły po około 25% tego portfela.

Tabela 4.5.4. Aktywa netto sektora funduszy inwestycyjnych według ich typów w latach 
2009−2012 (w mld zł)

undusze inwestycyjne 2009 2010 2011 2012 iana 2012/2011
(w )

kcji krajowych 22,2 25,3 18,3 22,7 24,3

rajowych papier w nych 11,1 28,4 34,5 47,4 37,1

Pieni ne 8,7 – – – –

S abilne o wzros 12,4 11,6 8,6 8,5 -0,9

r wnowa one 19,5 15,6 10,6 10,1 -5,1

kcji za ranicznych 5,2 8,8 6,7 6,7 0,1

a ranicznych papier w nych 1,6 4,9 5,0 8,4 69,8

Pozos a e 15,1 27,2 34,1 47,5 39,3

gó e 95,7 121,8 117,8 151,3 28,5

Uwaga: w latach 2010–2012 podmioty zaliczone do funduszy pieniężnych zostały zakwalifikowane do funduszy krajowych papierów 
dłużnych albo pozostałych.
Źródło: NBP, Analizy Online.

Tabela 4.5.5. Aktywa netto sektora funduszy inwestycyjnych według ich rodzajów w latach 
2009−2012 (w mld zł)

2009 2010 2011 2012

n sze inwes ycyjne o war e 59,2 69,2 54,3 63,3

Specjalis yczne n sze inwes ycyjne o war e 19,3 27,7 29,0 36,9

n sze zamkni e 17,3 24,9 34,5 51,1

gó e 95,7 121,8 117,8 151,3

Uwaga: dane dotyczące 2009 r. odnoszą się do liczby funduszy zarejestrowanych, natomiast w wypadku pozostałych okresów do liczby 
funduszy, które prowadziły działalność.
Źródło: NBP, Analizy Online.
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W 2012 r. portfel bonów skarbowych posiadanych przez fundusze inwestycyjne zmniejszył się 
niemal o połowę, do około 0,5 mld zł na koniec grudnia. Pomimo spadku zaangażowania fun-
duszy inwestycyjnych w te instrumenty wzrósł ich udział w rynku bonów skarbowych (tabela 
4.5.6). Wartość pozostałych dłużnych papierów wartościowych nabytych przez fundusze in-
westycyjne wyniosła na koniec 2012 r. 19,8 mld zł. Wśród tych instrumentów duże znaczenie 
miały papiery emitowane przez banki krajowe oraz przedsiębiorstwa. 

Na koniec 2012 r. wartość portfela instrumentów udziałowych posiadanych przez fundusze 
inwestycyjne wyniosła 67,5 mld zł, z czego 27,4 mld zł stanowiły akcje spółek notowanych  
na Rynku Głównym GPW i NewConnect. W 2012 r. portfel papierów udziałowych noto-
wanych na krajowym zorganizowanym rynku giełdowym (bez certyfikatów inwestycyj-
nych) zwiększył się o 9,1% w porównaniu z 2011 r., głownie na skutek zmiany wyceny akcji 
wchodzących w jego skład. W ujęciu netto fundusze inwestycyjne sprzedały w 2012 r. akcje 
notowane na GPW i NewConnect na kwotę około 3 mld zł. Sprzedaż ta wynikała głównie  
z odpływu środków z funduszy mieszanych, które część aktywów lokowały w akcje.

Ponad 80% portfela pozostałych instrumentów udziałowych posiadanych przez fundu-
sze inwestycyjne stanowiły akcje znajdujące się poza obrotem na rynku zorganizowanym.  
Na koniec 2012 r. ich wartość wyniosła 26,5 mld zł, co oznacza wzrost o około 46% w porów-
naniu ze stanem na koniec 2011 r. Znaczna część tego rodzaju instrumentów znajdowała się  
w funduszach aktywów niepublicznych, przy czym często lokowały one środki w akcje tylko 
jednego podmiotu, np. spółek komandytowo-akcyjnych.

W zależności od konstrukcji prawnej fundusze inwestycyjne różnią się strukturą lokat.  
Na koniec 2012 r. głównym składnikiem lokat funduszy inwestycyjnych zamkniętych były 
akcje nienotowane na GPW i NewConnect, które stanowiły 51,7% wartości aktywów. W ak-
tywach funduszy otwartych oraz specjalistycznych funduszy otwartych największy udział 
miały dłużne papiery wartościowe (przede wszystkim skarbowe papiery wartościowe),  
odpowiednio 59,2% oraz 64,9%.

Wykres 4.5.8. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych w 2011 i 2012 r.

26,9% 29,5% 

12,4% 

17,2% 

20,1% 

4,9% 

8,1% 
0,1% 

7,7% 

16,1% 

20,2% 

18,5% 

6,2% 

7,2% 
0,1% 4,9% 

A. 2011 r. B. 2012 r.

Krajowe skarbowe papiery wartościowe Pozostałe dłużne papiery wartościowe

Akcje notowane na GPW i NC Pozostałe udziałowe papiery wartościowe

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Instrumenty pochodne Rzeczowe aktywa trwałe i pozostałe aktywa
Depozyty i pożyczki udzielone

Źródło: NBP.
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Znaczne zaangażowanie w mało płynne papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa 
było w 2012 r. przyczyną spadków wartości tytułów uczestnictwa części funduszy inwestycyj-
nych. Problemy finansowe spółek z branży budowlanej i trudności z upłynnieniem emito-
wanych przez nie papierów wartościowych zmuszały bowiem fundusze do przeszacowania 
wartości posiadanych przez nie instrumentów. 

W lipcu 2012 r. zawieszono odkupywanie jednostek uczestnictwa jednego z krajowych fundu-
szy inwestycyjnych – Idea Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 
Był to pierwszy przypadek zawieszenia spowodowanego wysokim poziomem wypłat środków 
z funduszu. Znaczną część lokat Idea Premium SFIO stanowiły obligacje przedsiębiorstw.  
Ze względu na ich niską płynność fundusz stracił możliwość umarzania swoich jednostek77. 
Dotychczasowe przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa 
dotyczyły braku możliwości wiarygodnej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych i usta-
lenia wartości jednostek uczestnictwa. W 2012 r. nastąpiło również kilka przypadków zawie-
szenia odkupywania tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych oferowa-
nych w Polsce.

Wyniki inwestycyjne i poziom podejmowanego ryzyka

W 2012 r. nominalne stopy zwrotu wszystkich typów funduszy inwestycyjnych, z wyjątkiem 
funduszy zagranicznych papierów dłużnych, były wyższe niż w 2011 r. (tabela 4.5.7). Naj-
lepsze wyniki inwestycyjne uzyskały fundusze akcji zagranicznych, a najgorsze – fundusze 
zagranicznych papierów dłużnych.

77  Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę, aby po zakończeniu okresu zawieszenia jednostki uczest-
nictwa funduszu były odkupywane w ratach przez sześć miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej 
redukcji.

Tabela 4.5.6. Zaangażowanie funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym w latach 
2009−2012 (w %)

2009 2010 2011 2012

zia  w rynk  bon w skarbowych 5,6 8,9 7,8 9,2

zia  w rynk  obli acji skarbowych 6,6 6,4 6,4 8,0

zia  we  GPW 18,5 15,0 12,1 10,8

zia  w kapi alizacji GPW 7,3 6,6 5,3 5,0

zia  w obro ach na G wnym ynk  GPW 13,7 13,8 11,0 10,0

Uwagi:
1. Rynek obligacji skarbowych obejmuje krajowe rynkowe obligacje skarbowe. 
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) stanowią akcje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pomniejszone o: akcje będące  

w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy (łącznie z powiązanymi akcjonariuszami) posiada więcej niż 5% tych akcji, akcje będące  
w posiadaniu 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 będące w posiadaniu funduszy inwe-
stycyjnych i emerytalnych oraz instytucji finansowych zarządzających aktywami, a także akcje objęte programami emisji kwitów 
depozytowych.

Źródło: obliczono na podstawie danych MF, GPW, NBP i Analiz Online.
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Średnia stopa zwrotu funduszy akcji krajowych była o ponad 10 pkt proc. niższa niż stopa 
zwrotu z portfela odwzorowującego indeks WIG. Stopę zwrotu wyższą od indeksu osiągnęło 
mniej niż 10% podmiotów inwestujących głównie na krajowym rynku akcji. Średnia stopa 
zwrotu funduszy krajowych papierów dłużnych była natomiast niemal o połowę niższa niż 
stopa zwrotu indeksu polskich obligacji skarbowych Treasury BondSpot Poland. Około 12% 
funduszy inwestujących głównie w krajowe dłużne papiery wartościowe zdołało przekroczyć 
stopę zwrotu tego indeksu. Odsetek funduszy, których stopy zwrotu byłyby wyższe niż stopa 

Tabela 4.5.7. Roczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w latach 2009−2012 (w %)

2009 2010 2011 2012

kcji krajowych 40,5 18,9 -15,4 15,5

rajowych papier w nych 7,0 6,4 3,4 7,5

Pieni ne 5,7 4,9 – –

S abilne o wzros 15,3 9,3 -9,6 15,4

r wnowa one 11,0 7,3 -13,5 13,8

kcji za ranicznych 46,7 13,8 -16,1 16,2

a ranicznych papier w nych 20,9 7,2 7,5 6,9

re nia wa ona la analizowanych yp w n szy 
inwes ycyjnych 21,1 10,6 -5,5 11,0

re nioroczna in acja w Polsce CPI 3,5 2,6 4,3 3,7

Uwagi:
1. Przy wyliczaniu średniej ważonej dla wszystkich funduszy inwestycyjnych nie uwzględniono grupy funduszy pozostałych. 
2. Stopy zwrotu dotyczą inwestycji zakładających jednorazową wpłatę kapitału na początku okresu i nie uwzględniają opłat manipu-

lacyjnych, które mogą być pobierane przy nabywaniu i umarzaniu tytułów uczestnictwa.
Źródło: NBP, Analizy Online, GUS.

Wykres 4.5.9. Rozkład rocznych stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w 2011 i 2012 r.
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Uwagi: 
1. Funkcja gęstości estymowana metodą nieparametryczną. 
2. Na osi odciętych prezentowane są roczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych, a na osi rzędnych wartość funkcji gęstości. 
3. W obliczeniach uwzględniono wyłącznie te podmioty, których stopy zwrotu zawierały się w przedziale od -100% do 300%. Podmioty 

te stanowiły około 98% całej populacji.
Źródło: obliczono na podstawie danych NBP.
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zwrotu ww. indeksu, zmniejszyłby się znacznie, gdyby uwzględnić wszystkie opłaty pobierane 
od uczestników, w tym opłatę manipulacyjną pobieraną przy zakupie lub umorzeniu tytułów 
uczestnictwa.

W 2012 r. więcej funduszy inwestycyjnych osiągnęło dodatnie roczne stopy zwrotu niż  
w 2011 r. (wykres 4.5.9). Koncentracja stóp zwrotu była wyższa niż w 2011 r. i zmniejszyła się 
ich zmienność wyrażona odchyleniem standardowym.

Wykres 4.5.10. Relacja stopy zwrotu do ryzyka dla wybranych typów funduszy inwestycyjnych  
w latach 2011–2012
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Uwagi:
1. Skróty na wykresie oznaczają: AK – fundusze akcji krajowych, AZ – fundusze akcji zagranicznych, KD – fundusze krajowych papie-

rów dłużnych, ZD – fundusze zagranicznych papierów dłużnych, SW – fundusze stabilnego wzrostu, ZR – fundusze zrównoważone.
2. Stopa zwrotu została wyrażona w ujęciu miesięcznym, natomiast ryzyko jako odchylenie standardowe stóp zwrotu dla danego typu 

funduszu. Przy wyznaczaniu stóp zwrotu nie uwzględniono funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które wyceniają aktywa rzadziej 
niż raz na miesiąc.

Źródło: obliczono na podstawie danych NBP.

Wykres 4.5.11. Indeks Sharpe’a dla wybranych typów funduszy inwestycyjnych w 2011 i 2012 r.
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Uwaga: oznaczenia skrótów jak na wykresie 4.5.10.
Źródło: obliczono na podstawie danych MF i NBP.
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W zależności od prowadzonej polityki lokacyjnej fundusze inwestycyjne charakteryzowały 
się odmiennym poziomem podejmowanego ryzyka i związanym z tym potencjałem osią-
gania wysokich stóp zwrotu. Inaczej niż w 2011 r., fundusze podejmujące najwyższe ryzyko 
inwestycyjne w 2012 r. osiągnęły również najwyższe stopy zwrotu (wykres 4.5.10). Zmienność 
miesięcznych stóp zwrotu zmniejszyła się w przypadku wszystkich analizowanych typów fun-
duszy inwestycyjnych z wyjątkiem funduszy krajowych papierów dłużnych. 

W 2012 r. indeks Sharpe’a, odzwierciedlający efektywność zarządzania portfelem inwesty-
cyjnym, był dodatni dla wszystkich analizowanych typów funduszy inwestycyjnych (wykres 
4.5.11). Relacja premii za ryzyko do odchylenia standardowego miesięcznych stóp zwrotu 
pogorszyła się jedynie w przypadku funduszy zagranicznych papierów dłużnych.

Nowości w ofercie produktowej

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych wprowadziły do swojej oferty fundusze cyklu życia 
(life cycle funds) oraz fundusze z docelową datą zakończenia inwestycji (target date funds). 
Struktura lokat takich funduszy zmienia się w czasie. Wraz ze zbliżaniem się do określonego 
wieku – w przypadku funduszy cyklu życia – czy do określonej daty (w przypadku fundu-
szy target date), zmniejsza się udział w aktywach instrumentów charakteryzujących się wyż-
szym poziomem ryzyka inwestycyjnego i rośnie udział bezpiecznych instrumentów finanso-
wych. Fundusze cyklu życia oraz target date mogą m.in. służyć do gromadzenia oszczędności  
na cele emerytalne.

W ofercie TFI pojawiły się ponadto pierwsze fundusze automatyczne, dokonujące lokat 
zgodnie ze specjalnie opracowanymi algorytmami. W ich przypadku decyzje inwestycyjne 
podejmowane są nie na podstawie ocen zarządzających, lecz na podstawie modeli 
matematycznych.

4.5.2. Otwarte fundusze emerytalne

Wielkość sektora

W 2012 r. aktywa netto funduszy emerytalnych zwiększyły się o 20% (44,9 mld zł) i na ko-
niec grudnia wyniosły 269,6 mld zł (wykres 4.5.12). Z wyjątkiem kwietnia i maja obserwo-
wano systematyczny przyrost środków zgromadzonych w OFE. Na wartość aktywów OFE 
istotny wpływ miały wyniki działalności inwestycyjnej oraz, w mniejszym stopniu, skład-
ki przekazane do funduszy. Wartość środków otrzymanych od ZUS w 2012 r. była znacz-
nie niższa niż w 2011 r. i wyniosła 8 mld zł (wobec 15,1 mld zł rok wcześniej). Wiązało się  
to z obniżeniem w 2011 r. składki przekazywanej do OFE z 7,3% podstawy wymiaru skład-
ki na ubezpieczenie emerytalne do 2,3%. Środki inwestowane przez fundusze były jednak  
o 0,3 mld zł niższe od środków przekazanych przez ZUS ze względu na opłatę od składki 
pobraną przez PTE.

W 2012 r. wynik finansowy netto OFE wyniósł 37,4 mld zł i był najwyższy w historii funk-
cjonowania funduszy (wykres 4.5.13), pomimo uwzględnienia w nim opłaty za zarządzanie 
pobranej przez PTE w wysokości około 1 mld zł (najwyższa wartość od 1999 r.) oraz kosztów 
związanych z tworzeniem rachunku premiowego – 0,1 mld zł. Od początku funkcjonowania 
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kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce fundusze emerytalne wypracowały dla 
swoich członków łącznie 96,2 mld zł zysku (wykres 4.5.14).

Na wartość aktywów zgromadzonych w OFE miały wpływ również świadczenia emerytalne 
w formie okresowej emerytury kapitałowej. Były one wypłacane za pośrednictwem ZUS łącz-
nie z emeryturą przyznaną z niekapitałowej części systemu emerytalnego78. W 2012 r. wzrosła 
zarówno liczba osób uprawnionych do pobierania takiej emerytury, jak i łączna kwota świad-
czeń wypłaconych ze środków zgromadzonych w OFE (tabela 4.5.8).

78  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.).

Wykres 4.5.12. Wielkość oraz miesięczne tempo zmian aktywów netto funduszy emerytalnych  
w latach 2009–2012
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Źródło: UKNF.

Wykres 4.5.13. Dekompozycja przyrostu aktywów netto OFE w 2011 i 2012 r.
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W 2012 r. nadal funkcjonowało 14 funduszy emerytalnych. Nie nastąpiły także zmiany 
w strukturze właścicielskiej zarządzających nimi PTE. Większość akcjonariuszy towarzystw 
emerytalnych stanowili inwestorzy zagraniczni. Mieli oni udział w akcjonariacie 10 PTE,  
w tym w czterech towarzystwach byli jedynymi udziałowcami. Na koniec 2012 r. akcjonariu-
sze zagraniczni kontrolowali 51,2% aktywów netto OFE.

W analizowanym okresie wzrosły aktywa wszystkich OFE oraz zwiększyła się różnica po-
między wartością środków zgromadzonych w największym i najmniejszym funduszu  
(z 51,3 mld zł na koniec 2011 r. do 61,8 mld zł). Aktywa największego funduszu wyniosły  
64,2 mld zł, a najmniejszego – 2,4 mld zł. Rok wcześniej rozpiętość aktywów między najwięk-
szym a najmniejszym funduszem wyniosła 51,3 mld zł.

Na koniec 2012 r. OFE liczyły prawie 16,0 mln członków (o 448,9 tys. więcej niż na koniec 
2011 r.). Zgodnie z danymi ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne przekazano na rachun-
ki 11,8 mln uczestników funduszy emerytalnych. Oznacza to, że dużą część ubezpieczonych 
stanowili członkowie OFE, jednak na ich konta w 2012 r. nie były odprowadzane składki  
(4,2 mln osób). W przypadku ośmiu funduszy emerytalnych wzrosła liczba uczestników,  
w tym pięć OFE pozyskało członków przede wszystkim w drodze losowania. W dwóch lo-
sowaniach przeprowadzonych przez ZUS w 2012 r. członkostwo w otwartym funduszu 
emerytalnym uzyskało 356,1 tys. osób (tj. 79% wszystkich nowych członków funduszy).  

Wykres 4.5.14. Skumulowana wartość składek przekazanych do OFE oraz aktywa netto funduszy 
w latach 1999–2012 (dane kwartalne)
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Źródło: UKNF.

Tabela 4.5.8. Okresowe emerytury kapitałowe wypłacone w 2011 i 2012 r. ze środków 
zgromadzonych w OFE

2011 2012

iczba prawnionych 1 587 2 941

wo a wyp a  w rok  w ys. z 1 176,33 2 119,73

Źródło: UKNF.
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Zróżnicowanie liczby członków OFE nieznacznie wzrosło w porównaniu z poprzednim rokiem.  
W największym funduszu gromadzono środki ponad 3 mln osób, a w najmniejszym jedynie 
301 tys.

Polskie otwarte fundusze emerytalne są jednymi z największych funduszy pod względem 
wartości zgromadzonych środków w krajach mających systemy emerytalne z obowiązkową 
częścią kapitałową o zdefiniowanej składce (wykres 4.5.15). W porównaniu z podobnymi  
instytucjami na świecie pod względem liczby członków większe są jedynie fundusze meksy-
kańskie, a pod względem zgromadzonych aktywów fundusze w Chile i Meksyku.

Koncentracja w sektorze OFE

Zmiany, które zaszły w ostatnich czterech latach w otwartych funduszach emerytalnych pod 
względem tempa gromadzenia i pomnażania odprowadzanych do nich składek, przyczyni-
ły się do stopniowego spadku poziomu koncentracji w sektorze tych instytucji finansowych  
(tabela 4.5.9).

Tabela 4.5.9. Wskaźniki koncentracji w sektorze OFE w latach 2009−2012

2009 2010 2011 2012

C 3 w 63,36 61,88 60,12 59,85

C 5 w 76,21 75,49 74,17 74,05

HHI 0,1579 0,1522 0,1460 0,1454

Uwaga: wskaźnik HHI (Herfindahla-Hirschmana) dla aktywów netto jest równy sumie kwadratów udziałów poszczególnych funduszy 
w aktywach netto sektora.
Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.

Wykres 4.5.15. Sektor funduszy emerytalnych w wybranych krajach w 2012 r.
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Źródło: FIAP.
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Możliwość przenoszenia środków przez członków OFE pomiędzy funduszami powinna sprzy-
jać konkurencji w sektorze. W 2012 r. znacznie spadła liczba osób, które zmieniły fundusz 
emerytalny. Decyzję o zmianie funduszu podjęło 119,5 tys. ubezpieczonych, podczas gdy rok 
wcześniej – 573,6 tys. osób. Wynikało to z wprowadzenia od 1 stycznia 2012 r. zakazu akwi-
zycji na rzecz OFE. Zdecydowana większość ubezpieczonych (87%), którzy zmienili fundusz  
w 2012 r., dokonała transferu środków w lutym. Oznacza to, że część tych osób podjęła  
decyzję o zmianie OFE jeszcze przed wprowadzeniem zakazu prowadzenia działalności akwi-
zycyjnej. Najwięcej klientów pozyskały w ten sposób fundusze PKO BP Bankowy i Amplico. 
Istotny spadek liczby osób zmieniających fundusz emerytalny w 2012 r. prowadzi do wniosku,  
że w poprzednich latach znaczna część ubezpieczonych dokonywała transferu środków pod 
wpływem akwizytorów. 

Struktura portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych

W 2012 r. PTE kontynuowały dotychczasową strategię inwestycyjną, polegającą na inwesto-
waniu większości aktywów zgromadzonych w OFE w krajowe skarbowe papiery wartościowe 
oraz w akcje spółek notowanych na rynkach GPW. W 2012 r. po raz pierwszy od początku 
funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego udział skarbowych papierów war-
tościowych w portfelu inwestycyjnym OFE spadł poniżej 50%.

Podobnie jak w poprzednich latach główną kategorią lokat otwartych funduszy emery-
talnych były krajowe skarbowe papiery wartościowe (wykres 4.5.16). Wartość tych instru-
mentów posiadanych przez OFE nieznacznie się zwiększyła, z 119,7 mld zł na koniec 
2011 r. do 121,7 mld zł na koniec 2012 r. Jednocześnie zmniejszył się udział skarbowych pa-
pierów wartościowych w portfelu funduszy i na koniec 2012 r. wyniósł 44,8%  (o 8,1 pkt 
proc. mniej niż rok wcześniej). OFE zawierały transakcje obligacjami skarbowymi głównie 

Wykres 4.5.16. Struktura portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnch w latach 
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Źródło: UKNF.
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na rynku międzybankowym (99,5% wszystkich transakcji tymi papierami wartościowymi). 
W mniejszym stopniu były zainteresowane kupnem lub sprzedażą obligacji na platformie 
elektronicznej Treasury BondSpot oraz na platformie Catalyst. W 2012 r. udział funduszy  
w obrotach ogółem na rynku obligacji skarbowych wyniósł 2,5%.

Największą pozycję w portfelu krajowych skarbowych papierów wartościowych stanowi-
ły obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu (70,3% na koniec 2012 r.). Spośród nich 
zainteresowaniem OFE cieszyły się przede wszystkim obligacje z 5-letnim oraz 10-let-
nim pierwotnym terminem do wykupu (odpowiednio 44,5% oraz 44,4% tego portfela).  
W porównaniu z 2011 r. spadł udział obligacji zerokuponowych w portfelu OFE (z 14,5%  
na koniec 2011 r. do 3,7% na koniec 2012 r.). Bony skarbowe stanowiły jedynie 0,1% portfela 
inwestycyjnego funduszy.

Duration portfela skarbowych papierów wartościowych OFE wydłużyło się z 2,96 roku  
na koniec 2011 r. do 3,12 roku na koniec 2012 r. Wzrosło bowiem zaangażowanie funduszy 
w instrumenty o terminie zapadalności powyżej pięciu lat. Na koniec 2012 r. stanowiły one 
45,7% portfela papierów dłużnych, podczas gdy na koniec 2011 r. – 40,8%. W 2011 r. fun- 
dusze emerytalne skracały duration swojego portfela dłużnego w celu zmniejszenia eks- 
pozycji na ryzyko stopy procentowej, co wiązało się z dużą zmiennością stóp procentowych.

Wartość portfela akcyjnego79 otwartych funduszy emerytalnych zwiększyła się o ponad  
24 mld zł i na koniec 2012 r. wyniosła 89,2 mld zł. Spowodował to wzrost cen akcji notowanych  
na Głównym Rynku GPW (w 2012 r. stopa zwrotu indeksu WIG wyniosła 26,2%) oraz  
zakup netto instrumentów udziałowych za 7,5 mld zł. Wydaje się, że wzrost limitu inwesty-
cji w akcje oraz obniżenie wysokości składki przekazywanej do OFE nie wpłynęły istotnie  
na politykę inwestycyjną funduszy emerytalnych. Średni udział akcji w aktywach OFE  
wyniósł bowiem 34,2%, przy ustawowym limicie 45%. Saldo kupna i sprzedaży akcji było  
o 2,5 mld zł niższe niż w 2011 r., mimo że w 2012 r. fundusze otrzymały znacznie mniej środków 
z ZUS – 8,0 mld zł wobec 15,1 mld zł rok wcześniej. Relatywnie duże zakupy netto instru-
mentów udziałowych wynikały m.in. z zainteresowania OFE akcjami oferowanymi na rynku  
regulowanym w ramach oferty publicznej. Fundusze emerytalne nabyły znaczną część emisji  
akcji PKO BP SA, PGE SA, ZEPAK SA oraz Alior Banku. W rezultacie w 2012 r. utrzymała  
się obserwowana w poprzednich latach tendencja do zwiększania się udziału OFE we free 
float GPW oraz w jej kapitalizacji (tabela 4.5.10). 

Podobnie jak w poprzednich latach główną część portfela akcyjnego funduszy stanowiły ak-
cje spółek o największej kapitalizacji. Na koniec 2012 r. OFE posiadały akcje 19 spółek wcho-
dzących w skład indeksu WIG20, a ich średni udział w portfelu akcyjnym funduszy wyniósł 
63% (62% rok wcześniej). Tak jak w poprzednim roku fundusze emerytalne miały największe 
udziały w akcjonariacie następujących spółek: Elektrobudowa (79,8%), Grupa Kęty (75,5%) 
oraz Lubelski Węgiel Bogdanka (59,9%). Spółkami, których akcje dominowały w portfelu 
akcyjnym OFE, były banki (27,7% wartości tego portfela).

W 2012 r. pogorszyła się sytuacja finansowa wielu firm z branży budowlanej. W związku  
z tym niektóre przedsiębiorstwa z tego sektora miały trudności z wykupem wyemitowanych 
obligacji. Fundusze emerytalne posiadały papiery wartościowe spółek z branży budowlanej, 

79  Akcje i PDA emitentów krajowych notowane na Głównym Rynku GPW, akcje i PDA notowane na rynku 
NewConnect.
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jednak ze względu na ich niewielkie zaangażowanie w ten sektor były w małym stopniu  
narażone na ryzyko kredytowe tych podmiotów.

Otwarte Fundusze Emerytalne należą do najważniejszych inwestorów instytucjonalnych  
na krajowym rynku instrumentów udziałowych. W 2012 r. obrót instrumentami udziałowymi 
przez OFE koncentrował się na GPW (85,5% wszystkich transakcji tymi papierami warto-
ściowymi). Średnia wartość transakcji funduszy na tym rynku wyniosła 1,3 mln zł. W 2012 r. 
udział OFE w obrotach akcjami na Głównym Rynku GPW był jednak niewielki i wyniósł 5,7%, 
a w obrotach krajowych inwestorów instytucjonalnych – 16,5%. 

W 2012 r. wszystkie fundusze, z wyjątkiem jednego, zwiększyły zaangażowanie w instru-
menty udziałowe. Na koniec 2012 r. udział zarówno krajowych, jak i zagranicznych akcji 
w portfelach inwestycyjnych poszczególnych OFE zawierał się w przedziale 32,5–38,7%, przy 
średniej dla rynku wynoszącej 35,2% (wykres 4.5.17). Rozpiętość między zaangażowaniem  
w akcje poszczególnych funduszy emerytalnych zmniejszyła się w porównaniu z 2011 r.  
z 8,7 pkt proc. do 6,2 pkt proc.

W 2012 r. fundusze emerytalne aktywnie uczestniczyły w sprawowaniu nadzoru korpora-
cyjnego nad spółkami, których akcje znajdowały się w ich portfelach inwestycyjnych. Naj-
większe fundusze brały udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy około 100 spółek, 
a pozostałe OFE – od kilku do kilkudziesięciu80.

Istotnym składnikiem portfela OFE pod względem wielkości zaangażowania były depozy-
ty w bankach krajowych i bankowe papiery wartościowe. Ich wartość w portfelu funduszy 

80  Wpływ rozwiązań dotyczących przyszłości OFE na rynek kapitałowy i rozwój gospodarki, Warszawa 2013, 
Capital Strategy, s. 18.

Tabela 4.5.10. Zaangażowanie funduszy emerytalnych na polskim rynku finansowym w latach 
2009–2012 (w %)

2009 2010 2011 2012

zia  w rynk  bon w skarbowych 1,1 6,2 8,4 6,0

zia  w rynk  obli acji skarbowych 27,4 24,8 24,7 22,6

zia  we  GPW 30,1 31,1 33,7 36,8

zia  w kapi alizacji GPW 11,8 13,6 14,3 16,7

zia  w obro ach na G wnym ynk  GPW 6,5 7,3 6,9 5,7

Uwagi:
1. Ze względu na dokonane korekty dane mogą różnić się od przedstawionych w poprzednich edycjach opracowania.
2. Rynek obligacji skarbowych obejmuje krajowe obligacje rynkowe.
3. Kapitalizacja oraz free float obejmują akcje i PDA spółek krajowych notowane na Głównym Rynku GPW i na rynku NewConnect.
4. Free float (akcje w wolnym obrocie) stanowią 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 będące 
w posiadaniu 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 będące w posiadaniu funduszy inwe-
stycyjnych i emerytalnych oraz instytucji finansowych zarządzających aktywami, a także akcje objęte programami emisji kwitów 
depozytowych.

Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF, MF, GPW.
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znacznie wzrosła – z 12,6 mld zł na koniec 2011 r. do 22,1 mld zł na koniec 2012 r. Ponad 
85% tej kwoty stanowiły depozyty w bankach krajowych. Wzrost zaangażowania OFE w de-
pozyty i bankowe papiery wartościowe mógł się wiązać ze spadkiem rentowności obliga-
cji skarbowych przy jednoczesnym wzroście oprocentowania depozytów złotowych przez 
większość analizowanego okresu. Fundusze emerytalne dokonywały także transakcji typu 
buy-sell-back. Transakcje te były alternatywą dla lokowania środków OFE w depozyty banko-
we i służyły do zarządzania płynnością w funduszu. Charakteryzowały się wyższym średnim 
oprocentowaniem niż lokaty bankowe.

Podobnie jak w poprzednich latach dużą popularnością wśród funduszy emerytalnych cie-
szyły się obligacje wyemitowane przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.  
W 2012 r. OFE zwiększyły zaangażowanie w te papiery dłużne (z 13,7 mld zł na koniec 2011 r. 
do 17,8 mld zł na koniec 2012 r.). Otwarte fundusze emerytalne inwestowały aktywa w te 
obligacje  ze względu na ich wyższe oprocentowanie niż obligacji skarbowych i podobne 
ryzyko kredytowe.

Udział inwestycji zagranicznych w portfelu inwestycyjnym OFE nieznacznie wzrósł (do 0,8% 
wobec 0,5% rok wcześniej). W 2012 r. trwały prace nad dostosowaniem przepisów krajowych 
w zakresie inwestycji zagranicznych OFE do traktatowej zasady swobody przepływu kapi-
tału. W grudniu 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał bowiem wyrok  
w sprawie inwestycji otwartych funduszy emerytalnych dokonywanych poza granicami  
kraju81. W celu usunięcia ograniczeń regulacyjnych inwestowania przez OFE w innych pań-
stwach członkowskich UE rozważano wprowadzenie następujących rozwiązań: podwyższe-
nie limitu inwestycji zagranicznych OFE, zniesienie obowiązku pokrywania części kosztów 
związanych z tymi inwestycjami przez towarzystwo emerytalne oraz uwzględnianie lokat 
w tytuły uczestnictwa emitowane przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania przy 

81   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 inter-
netowej http://curia.europa.eu/.

Wykres 4.5.17. Udział akcji w portfelach OFE w 2011 i 2012 r. (dane na koniec kwartałów)
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Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.
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ustalaniu wartości aktywów netto, od których naliczana jest opłata za zarządzanie pobierana 
przez PTE.

Wyniki inwestycyjne OFE i poziom podejmowanego ryzyka

Wzrosty cen akcji na GPW oraz krajowych obligacji skarbowych przyczyniły się do istot-
nej poprawy stóp zwrotu otwartych funduszy emerytalnych w 2012 r. (tabela 4.5.11). Roz-
piętość stóp zwrotu pomiędzy najlepszym i najgorszym funduszem wyniosła 3,4 pkt proc.  
i kształtowała się na poziomie podobnym do obserwowanego w poprzednim roku. Wyniki 
inwestycyjne wypracowane w 2012 r. przez OFE były zbliżone do średniej stopy zwrotu uzy-
skanej przez fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu, których struktura portfela inwesty-
cyjnego odpowiada strukturze portfela funduszy emerytalnych.

W 2012 r. dwukrotnie wyznaczono średnią ważoną stopę zwrotu i minimalną wymaganą 
stopę zwrotu na koniec marca i września (wykres 4.5.18). Wszystkie fundusze emerytalne 
osiągnęły 36-miesięczne stopy zwrotu wyższe niż minimalna wymagana stopa zwrotu, więc 
w żadnym funduszu nie wystąpił niedobór82. Obecnie stopa zwrotu OFE jest obliczana za 
okres 36 miesięcy jako zmiana wartości jednostki rozrachunkowej na koniec marca i wrze-
śnia83. Taki sposób wyznaczania stopy zwrotu, który uwzględnia cenę jednostek rozrachun-
kowych z dwóch dni, nie jest odporny na ewentualną manipulację wartością tych jednostek. 
Zarządzający funduszami mogą bowiem wpłynąć na wycenę aktywów w danym dniu i tym 
samym zawyżyć wynik inwestycyjny funduszu. W 2012 r. Ministerstwo Finansów przedstawi-
ło projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 
Projekt zakładał m.in. zmianę sposobu wyznaczania stopy zwrotu funduszy, mającą na celu 
ograniczenie możliwości nieuprawnionego wpływu zarządzających OFE na osiągane wyniki 
inwestycyjne. Zaproponowano, aby 36-miesięczna stopa zwrotu funduszu była obliczana na 
podstawie średnich wartości jednostki rozrachunkowej z miesiąca rozliczeniowego i miesiąca 
poprzedzającego ostatnie 36 miesięcy.

82  Dla okresu marzec 2009 – marzec 2012 r. średnia ważona stopa zwrotu wyniosła 31,6%, a minimalna 
wymagana stopa zwrotu – 15,8%. W okresie wrzesień 2009 r. – wrzesień 2012 r. obie stopy były niższe 
i wyniosły odpowiednio: 19,3% oraz 9,6%.

83  Art. 172 ust. 1 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.).

Tabela 4.5.11. Stopy zwrotu uzyskane przez otwarte fundusze emerytalne w latach 2009−2012 
(w %)

2009 2010 2011 2012

re nia roczna wa ona s opa 13,7 11,2 -4,7 16,3

ajlepszy  w anym rok 20,7 11,9 -3,3 18,0

aj orszy  w anym rok 12,5 9,3 -7,2 14,6

re nioroczna in acja CPI 3,5 2,6 4,3 3,7

Uwaga: stopy zwrotu OFE zostały obliczone na podstawie wartości jednostki rozrachunkowej bez uwzględnienia opłaty od składki. 
Stopy te odpowiadają jednorazowej inwestycji środków na początku roku, bez dokonywania cyklicznych wpłat.
Źródło: UKNF, GUS.
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Stopy zwrotu OFE obliczone na podstawie wartości jednostek rozrachunkowych funduszy 
pokazują, jak zmienił się kapitał zainwestowany na początku okresu w danym OFE. Stopy 
te nie odpowiadają jednak średniemu przyrostowi środków na rachunku członka funduszu, 
nie uwzględniają bowiem składek wpłaconych do OFE w danym okresie, jak również opłaty  
od składki pobieranej przez PTE. Miarą, która bierze pod uwagę te czynniki, jest wewnętrzna 
stopa zwrotu (ramka 4.5.1).

Ramka 4.5.1. Wewnętrzna stopa zwrotu

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) służy do oceny efektywności inwestycyjnej funduszy 
emerytalnych. Informuje ona o tym, ile zyskała lub straciła osoba, która w danym 
okresie inwestowała. W odróżnieniu od stopy zwrotu liczonej na podstawie wartości 
jednostki rozrachunkowej IRR uwzględnia wszystkie środki wpłacone w okresie, za 
który obliczana jest stopa zwrotu. Zaletą tej miary efektywności inwestycyjnej jest 
również możliwość uwzględnienia wszystkich opłat pobieranych od uczestników fun-
duszy emerytalnych. W związku z tym, że stopa zwrotu liczona z uwzględnieniem 
jednostki rozrachunkowej bierze pod uwagę jedynie opłatę za zarządzanie, jej wartość 
jest wyższa od wartości IRR. W przypadku gromadzenia środków na cele emerytal-
ne wewnętrzna stopa zwrotu danego funduszu odpowiada przyrostowi oszczędności 
przyszłego emeryta w danym okresie.

Wewnętrzna stopa zwrotu nie jest jednak idealnym miernikiem oceny efektywności 
inwestycyjnej. Jej wartość zależy bowiem od momentu i wysokości wpłat dokonywa-

Wykres 4.5.18. Aktywa netto i stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych
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Uwaga: stopy zwrotu OFE zostały obliczone na podstawie wartości jednostki rozrachunkowej bez uwzględnienia opłaty od skladki. 
Stopy te odpowiadają jednorazowej inwestycji środków na początku okresu, bez dokonywania cyklicznych wpłat.
Źródło: UKNF.
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nych w analizowanym okresie. Ponadto jeżeli pod uwagę bierze się długi okres, to 
wartość IRR zależy od kolejności występowania pośrednich wyników inwestycyjnych   
– jest wyższa w sytuacji, gdy dobre wyniki występują pod koniec analizowanego  
okresu. 

Aby wyliczyć wewnętrzną stopę zwrotu, należy wziąć pod uwagę wszystkie wpłaty 
w danym okresie. W przypadku funduszy emerytalnych istotne są również wypłaty 
środków, w tym z tytułu transferów, śmierci członka OFE, rozwodu lub unieważnienia 
małżeństwa oraz emerytur okresowych. 

Stopa zwrotu obliczona na bazie jednostki rozrachunkowej oraz wewnętrzna stopa 
zwrotu nie są porównywalnymi miarami, gdyż oceniają efektywność inwestycyjną 
funduszu z dwóch różnych perspektyw: zarządzającego funduszem oraz jego człon-
ka. Pierwszy z wymienionych mierników uniezależnia wynik funduszu od cyklicznych 
wpłat, lecz nie bierze pod uwagę wszystkich opłat obciążających uczestnika. Drugi 
uwzględnia wszystkie wpływy i wypływy środków, jak również opłaty. Aby dokładnie  
wyliczyć IRR, należy jednak dysponować danymi na temat terminów przekazywania 
składek przez ZUS, ich kwot oraz wypłat środków zgromadzonych na rachunkach  
w OFE.

 
W 2012 r. nastąpiła istotna poprawa relacji stóp zwrotu funduszy emerytalnych do po-
noszonego ryzyka (wykres 4.5.19), a także wyraźny wzrost indeksów Sharpe’a wy-
znaczonych dla poszczególnych OFE (wykres 4.5.20). Wynikało to przede wszystkim  
z poprawy sytuacji na krajowym rynku akcji i zwiększenia zaangażowania OFE w te papiery 
wartościowe. Jednocześnie w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się zmienność 
stóp zwrotu mierzona odchyleniem standardowym.

Wykres 4.5.19. Stopy zwrotu i ryzyko inwestycyjne OFE w 2011 i 2012 r.
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Uwagi:
1. Stopa zwrotu została wyrażona w ujęciu miesięcznym i wyliczona na podstawie wartości jednostki rozrachunkowej, odpowiednio,  

w 2011 i 2012 r.
2. Jako miarę ryzyka przyjęto odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu dla poszczególnych OFE.
Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.
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Prawdopodobne zmiany w sektorze funduszy emerytalnych

W najbliższych latach należy spodziewać się zmian w funkcjonowaniu sektora otwartych fun-
duszy emerytalnych. Będą one w szczególności dotyczyć systemu wypłat świadczeń emerytal-
nych ze środków zgromadzonych w OFE. Od 2014 r. uprawnionym uczestnikom kapitałowej 
części systemu emerytalnego mają być bowiem wypłacane świadczenia emerytalne w postaci 
dożywotniej emerytury kapitałowej. Do końca 2012 r. nie ustalono jednak, które podmioty 
będą wypłacać te świadczenia.

Wskazane wydaje się wprowadzenie zmian w kapitałowej części systemu emerytalnego, 
które przyczyniłyby się do zwiększenia jej efektywności. Jednym z czynników wpływają-
cym na wartość środków gromadzonych na cele emerytalne są koszty, którymi obciążani są 
członkowie funduszy emerytalnych. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami środki uczest-
ników OFE są pomniejszane o opłatę od składki (w 2012 r. maksymalnie 3,5%) oraz o opłatę  
za zarządzanie. Stawki tych opłat zostały ustalone na wysokim poziomie. Dla porównania, 
opłata dystrybucyjna pobierana od środków wpłaconych do funduszy inwestycyjnych stabil-
nego wzrostu, których portfel inwestycyjny ma podobną strukturę jak portfel OFE, jest niższa  
i wynosi średnio 2,5%. Ponadto całość tej opłaty jest przekazywana podmiotom pośredni-
czącym w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, natomiast w przypadku fun-
duszy emerytalnych opłata ta stanowi przychód PTE. Czynnikiem, który powinien sprzyjać 
obniżeniu opłat pobieranych od uczestników funduszy emerytalnych, jest obowiązujący od 
stycznia 2012 r. zakaz akwizycji. Zmiana ta znacznie ograniczyła koszty PTE związane z zarzą-
dzaniem funduszami emerytalnymi. Pomimo spadku tych kosztów żaden z funkcjonujących  
na polskim rynku funduszy emerytalnych nie podjął decyzji o obniżeniu wysokości opłaty  
od składki. Dwanaście z czternastu OFE pobiera opłatę w wysokości 3,5% przekazywanej składki,  
a więc na maksymalnym dopuszczalnym poziomie.

Do wzrostu wartości oszczędności zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych 
przyczyniłoby się również stosowanie przez PTE pasywnej polityki inwestycyjnej. Zgodnie 
z hipotezą efektywnego rynku, wykorzystując strategię aktywnego zarządzania, nie można 

Wykres 4.5.20. Indeks Sharpe’a dla poszczególnych OFE w 2011 i 2012 r.

0,9

AE
GO

N

Al
lia

nz

Am
pli

co

Av
iva

 
BZ

 W
BK AX

A

Ge
ne

ra
li

IN
G

No
rd

ea

Pe
ka

o

PK
O 

BP
 B

an
ko

wy

Po
cz

tyl
ion

Po
lsa

t

PZ
U

W
AR

TA

0,6

0,3

0,0

-0,3

-0,6

2011 2012

Źródło: obliczono na podstawie danych UKNF.



Instytucje finansowe

153Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

w długim czasie osiągać stóp zwrotu wyższych niż stopy portfela referencyjnego84. Zarządza-
nie aktywne może przynieść korzyści w krótkim okresie, jednak w długim horyzoncie czaso-
wym nie zapewnia lepszych rezultatów niż strategia inwestycyjna polegająca na replikacji 
indeksów rynkowych. Potwierdzają to wyniki licznych badań empirycznych, które wskazują, 
że stopy zwrotu portfeli zarządzanych aktywnie są, po uwzględnieniu kosztów, niższe niż 
portfeli zarządzanych w sposób pasywny85. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za stosowaniem przez PTE pasywnej polityki 
inwestycyjnej są jej niższe koszty. W ETF (exchange-traded funds) funkcjonujących za granicą, 
które zwykle prowadzą pasywną politykę inwestycyjną, roczna opłata za zarządzanie wy-
nosi tylko 0,03-0,05% aktywów netto. Dla porównania, w 2012 r. średnia wysokość tej opłaty  
w OFE stanowiła 0,45% aktywów netto. Skoro zarządzanie aktywne może przynieść ponad-
przeciętną stopę zwrotu jedynie w krótkim okresie, natomiast w długim okresie generuje wyż-
sze koszty niż zarządzanie pasywne, to ze względu na obowiązkowy charakter uczestnictwa 
w OFE oraz długi horyzont inwestycyjny przyszłych emerytów należy dążyć do wyeliminowa-
nia kosztów, które są ponoszone w celu osiągnięcia krótkoterminowych zysków. Przy obniża-
niu opłat pobieranych przez PTE należałoby ograniczyć również koszty obowiązkowo pono-
szone przez towarzystwa, m.in. z tytułu prowizji dla ZUS od składek członków OFE oraz opłat  
na funkcjonowanie organu nadzoru i rzecznika ubezpieczonych.

Dla uczestników kapitałowej części systemu emerytalnego korzystna byłaby również zmiana 
obowiązującego benchmarku wewnętrznego na zewnętrzny (rynkowy). Podstawową wadą 
obecnego benchmarku, w postaci średniej ważonej stopy zwrotu, jest uwzględnianie przy 
jego wyliczaniu wyników średniego ważonego portfela inwestycyjnego dla sektora funduszy 
emerytalnych, bez odnoszenia się do rzeczywistych stóp zwrotu możliwych do osiągnięcia 
na rynku finansowym. Takie rozwiązanie pozwala OFE uzyskiwać stopy zwrotu znacznie 
poniżej możliwości rynkowych bez negatywnych konsekwencji dla PTE. Lepszym punktem 
odniesienia w ocenie wyników inwestycyjnych OFE byłby benchmark zewnętrzny. Należało-
by przy tym zapewnić możliwość jego odwzorowania przez wszystkie fundusze emerytalne 
oraz ustanowić dopuszczalne pasmo odchyleń określające, jak bardzo stopa zwrotu funduszu 
może się różnić od stopy zwrotu portfela odniesienia.

4.5.3.  Pracownicze programy emerytalne, indywidualne konta emerytalne i indywidualne 
konta zabezpieczenia emerytalnego

Pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indy-
widualne konta zabezpieczenia emerytalnego86 (IKZE) umożliwiają dobrowolne gromadze-
nie oszczędności emerytalnych. W 2012 r. aktywa dobrowolnej części systemu emerytalnego 
wzrosły o 27,5%. Na koniec grudnia środki zgromadzone w ramach PPE oraz na IKE i IKZE 

84  E.F. Fama, Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, “The Journal of Finance”, Vol. 25, 
1970.

85  C. Gort, Overconfidence and active management: an empirical study across Swiss pension plans, University  
of Zurich, 2007; E.C. Fallon, T. Di Santo Rojas, C.R Peña, Active management vs. passive management in the 
Colombian private pension open mutual fund industry: a performance analysis using proxy ETFs as market 
benchmarks, CESA, 2009; L. Barras, O. Scaillet , R. Wermers, False discoveries and mutual fund performance: 
measuring luck in estimated alphas, Swiss Finance Institute Research Paper Series, No. 0818, 2008.

86  IKZE wprowadzono w 2011 r. na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związa-
nych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r., nr 75, poz. 398). Oszczędności 
na IKZE można gromadzić od 2012 r.



Rozdział 4

Narodowy Bank Polski154

wyniosły, odpowiednio, 8,4 mld zł, 3,5 mld zł oraz 52,8 tys. zł. PPE miały 358,1 tys. uczestni-
ków, 813,3 tys. osób posiadało IKE (wykres 4.5.21), a 0,5 tys. osób IKZE. Wśród przyczyn nie-
wielkiej popularności gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych w Polsce moż-
na wymienić niewielkie możliwości ograniczenia bieżącej konsumpcji przez część (słabszych 
ekonomicznie) gospodarstw domowych czy brak tradycji długoterminowego oszczędzania. 
Istotnym powodem jest też mała znajomość przeznaczonych do tego produktów87 oraz brak 
świadomości, że świadczenia z systemu powszechnego będą niskie.

Poszczególne formy dobrowolnej części systemu emerytalnego znacznie się różniły pod 
względem przeciętnych wartości zgromadzonych w nich środków. Na koniec 2012 r.  
w PPE było to 23,8 tys. zł, na IKE 4,4 tys. zł, a na IKZE jedynie niewiele ponad 100 zł. Różni-
ce te wynikają z odmiennych zasad i okresów funkcjonowania tych form gromadzenia do-
datkowych oszczędności emerytalnych. Składki odprowadzane do PPE pochodzą głównie  
z wpłat dokonywanych przez pracodawców. W 2012 r. stanowiły one około 97% wszystkich 
środków wpłaconych do programów. Wpłaty na IKE i IKZE dokonywane są natomiast indy-
widualnie przez oszczędzających i przez to zwykle są mniej regularne niż wpłaty do PPE. 
Ponadto PPE funkcjonują w Polsce od 1999 r., IKE od 2004 r., a gromadzenie oszczędności  
na IKZE jest możliwe od stycznia 2012 r.

Pracownicze programy emerytalne (PPE)

Na koniec 2012 r. zarejestrowane były 1 094 programy prowadzone przez 1 138 pracodaw-
ców. W analizowanym roku po raz pierwszy w historii funkcjonowania PPE zmniejszyła się  
ich liczba. Do rejestru PPE wpisano 33 nowe programy, wśród których dominowały programy 

87  Jak Polacy planują zabezpieczyć finansowo swoją przyszłość – czy zamierzają w tym celu korzystać z IKZE, 
Warszawa 2012, CBOS, s. 9 oraz Słabe filary polskiej emerytury… czyli Polacy o swojej przyszłości emerytalnej, 
Warszawa 2012, On Board Public Relations Ecco Network i Homo Homini, s. 15−16.

Wykres 4.5.21. Liczba uczestników i środki zgromadzone w PPE i IKE w latach 2009–2012
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w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwe-
stycyjnego. Z rejestru wykreślono 55 programów. Najwięcej wykreśleń wiązało się z prze-
kształceniami własnościowymi i zmianami organizacyjnymi dotyczącymi pracodawców88.  
W tych przypadkach pracownicy pozostawali zwykle uczestnikami programu prowadzonego 
przez następcę prawnego pracodawcy. 

Pomimo spadku liczby funkcjonujących programów liczba ich uczestników oraz wartość 
zgromadzonych w nich środków zwiększyły się, odpowiednio, o 13,5 tys. osób i 1,8 mld zł 
(26,6%). Wzrost aktywów PPE był związany głównie z dobrymi wynikami polityki lokacyjnej 
zarządzających tymi środkami.

Wpłaty pracodawców z tytułu składek podstawowych przekroczyły w 2012 r. 1 mld zł (o 3,6% 
więcej niż w 2011 r.). Pracownicy wpłacili 34,2 mln zł składek dodatkowych, a ich przeciętna 
wartość wyniosła około 1 210 zł (13-krotnie mniej niż limit ustawowy89). Składki dodatko-
we odprowadzało tylko około 10% uczestników PPE. Ogółem w 2012 r. do PPE wpłynęło  
o 41,4 mln zł więcej niż w 2011 r. Wartość wypłat dokonanych z PPE wyniosła 204,1 mln zł,  
a wypłat transferowych, w tym głównie na IKE, około 215 mln zł.

Na koniec 2012 r. funkcjonowało 301 PPE w formie umowy o wnoszenie przez pracodaw-
cę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, a zgromadzone w nich oszczędności 
osiągnęły 4,1 mld zł. Pod względem liczby funkcjonujących programów największe znacze-
nie miały natomiast pracownicze programy emerytalne w formie umowy grupowego ubez-
pieczenia na życie z UFK. Na koniec 2012 r. było ich 758, a powierzone im środki wyniosły  
2,4 mld zł (wykres 4.5.22).

88  Pracownicze programy emerytalne w 2012 r., Warszawa 2013, UKNF, s. 20.
89  W 2012 r. limit sumy składek dodatkowych wyniósł 15 867 zł. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 9 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych 
wniesionych przez uczestnika do jednego programu (MP z 2012 r., nr 113, poz. 1150).

Wykres 4.5.22. Liczba czynnych uczestników oraz wartość aktywów netto w poszczególnych 
formach  PPE w latach 2009–2012
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Pracownicze towarzystwa emerytalne nie zarządzały bezpośrednio środkami zgromadzo-
nymi w funduszach – czynności te były przekazywane firmom świadczącym usługi asset  
management. Najważniejszą kategorię lokat pracowniczych funduszy emerytalnych nadal sta-
nowiły jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, przy czym znajdowały się one jedynie  
w portfelu inwestycyjnym największego funduszu emerytalnego (wykres 4.5.23).

Indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego 
(IKZE)

W 2012 r. otwartych zostało 69,9 tys. IKE, o 10 tys. mniej niż w 2011 r. Najwięcej nowych 
kont utworzono w bankach, najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (tabela 
4.5.12). Na koniec 2012 r. funkcjonowało o 715 kont mniej niż na koniec 2011 r. Spadek liczby 
IKE dotyczył zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych, ich liczba wzrosła natomiast  
w podmiotach prowadzących działalność maklerską i w bankach. Najliczniejszą grupę po-
siadaczy IKE stanowiły osoby pomiędzy 51 a 60 rokiem życia, do których należało 29,4%  
kont, a najmniej było osób w wieku poniżej 30 lat – 6,5% kont. 

Na koniec 2012 r. wartość środków zgromadzonych na IKE była wyższa niż na koniec 2011 r. 
o 28,2%, przede wszystkim dzięki wzrostowi wyceny aktywów, a w mniejszym stopniu  
w wyniku wpłat netto środków90. Najbardziej zwiększyły się oszczędności powierzone bankom  
(o 41,1%), najmniej – zakładom ubezpieczeń (o 21,8%). W 2012 r. na IKE wpłacono  
668,3 mln zł, przy czym wpłat dokonano tylko na 1,7% kont. Przeciętna kwota przekazana  
na IKE była o 30,7% wyższa niż w 2011 r. i wyniosła 2 590 zł. Wartość ta była ponadczterokrot-
nie niższa od przyjętego limitu wpłat.

90  Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2012 r., Warszawa 
2013, UKNF, s. 10.

Wykres 4.5.23. Struktura portfela inwestycyjnego pracowniczych funduszy emerytalnych  
w latach 2009–2012

100

2009 2010 2011 2012

80

60

40

20

0

%

Obligacje skarbowe i papiery wartościowe 
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa

Akcje

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe

Pozostałe lokaty

23,3 24,3 33,1 37,5 
12,0 14,4 

15,0 
19,6 

62,1 58,5 48,8 
40,8 

Źródło: UKNF.



Instytucje finansowe

157Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Wśród instytucji finansowych oferujących IKE najwięcej było funduszy inwestycyjnych.  
Podobnie jak w poprzednich latach instytucjami dominującymi zarówno pod względem licz-
by prowadzonych kont, jak i wartości zgromadzonych na nich środków były zakłady ubezpie-
czeń (wykres 4.5.24).

W 2012 r. na IKZE wpłynęło 31,9 mln zł, przy czym wpłaty zostały dokonane jedynie  
na 6,6% rachunków. Przeciętna kwota przekazana na IKZE była ponadtrzykrotnie niższa niż 
średnia wpłata na IKE i wyniosła 798 zł91. Podobnie jak w przypadku IKE średnia wpłata była 

91  Zgodnie z art. 13a 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.)  
w 2012 r. limit wpłat na IKZE wyniósł 4 030,8 zł.

Wykres 4.5.24. Struktura IKE według podmiotów prowadzących konta w latach 2009–2012
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Tabela 4.5.12. Podstawowe dane o IKE w podziale na poszczególne podmioty prowadzące konta
na koniec 2012 r.

Banki
Pod ioty  

prowadz ce dzia alno   
aklersk

undusze 
inwestycyjne

ak ady 
ubezpiecze

Dobrowolne 
undusze 

e erytalne

iczba I 47 037 20 079 188 102 557 595 479

Wska nik kon  ak ywnych w 65,0 62,7 52,1 24,6 66,8

War o  z roma zonych ro k w w ys. z 477 896 524 254 1 128 873 1 397 176 2 114

re nia wp a a na I  w z 4 642 8 052 2 589 1 588 4 606

re ni s an kon a w ys. z 10,2 26,1 6,0 2,5 4,4

iczba nowo o war ych I 26 632 3 776 21 736 17 231 485

Wyp a y z I  w ys. z 17 033 2 515 24 482 29 940

wro y z I  w ys. z 30 070 3 945 95 156 118 398 19

Źródło: UKNF.
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najwyższa w przypadku kont założonych w podmiotach prowadzących działalność makler-
ską, a najniższa w zakładach ubezpieczeń (tabela 4.5.13).

4.6. Zakłady ubezpieczeń

W 2012 r. wzrosła wartość składki przypisanej brutto92 (dalej nazywanej składką) zebranej 
przez krajowe zakłady ubezpieczeń93, zarówno w dziale ubezpieczeń na życie (dział I), 
jak też w dziale pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, dalej nazywanych 
ubezpieczeniami majątkowymi (dział II). W obu działach odnotowano wzrost aktywów oraz 
dodatnie wyniki techniczne i finansowe. Na koniec 2012 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 sektora94

Składka przypisana brutto 

Składka zebrana przez krajowy sektor ubezpieczeń w 2012 r. wyniosła 62,6 mld zł (wy-
kres 4.6.1). W dziale ubezpieczeń na życie odnotowano jej przyrost o 14,3%, a w dziale ubez-
pieczeń majątkowych o 3,8%. Na wzrost składki w dziale ubezpieczeń na życie wpłynęła 
sprzedaż ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (dalej 
nazywanych ubezpieczeniami z UFK). 

92  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.

93  Przez krajowe zakłady ubezpieczeń rozumie się krajowe zakłady ubezpieczeń działu I i II oraz krajowy 
zakład reasekuracji działu II. W opracowaniu skoncentrowano się na opisie krajowych zakładów ubezpie-
czeń. Jeżeli analiza obejmuje podmioty zagraniczne, jest to wyraźnie zaznaczone.

94  Wielkość sektora można mierzyć różnymi agregatami, lecz najczęściej stosowaną miarą jest składka przy-
pisana brutto.

Tabela 4.5.13. Podstawowe dane o IKE w podziale na poszczególne podmioty prowadzące 
konta na koniec 2012 r.

Banki
Pod ioty prowadz ce 

dzia alno   
aklersk

undusze 
inwestycyjne

ak ady 
ubezpiecze

Dobrowolne 
undusze 

e erytalne

iczba I 19 559 5 202 363 399 127 642

War o  z roma zonych ro k w w ys. z 40 1 673 7 973 36 393 6 803

re nia wp a a na I  w z 2 500 3 298 1 662 1 588 604

wro y z I  w ys. z 0 0 429 4 703 155

Źródło: UKNF.
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Mniejsza dynamika składki w dziale ubezpieczeń majątkowych była wynikiem niewielkiego 
wzrostu stawek95 i liczby zawieranych polis ubezpieczeń autocasco (AC) oraz ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych, mających najwięk-
szy wpływ na wielkość sektora ubezpieczeń. 

Wielkość sektora ubezpieczeń może być mierzona relacją składki przypisanej brutto do PKB 
(współczynnik penetracji) oraz wartością składki przypisanej brutto w przeliczeniu na jed-

95  Z punktu widzenia ubezpieczającego ceną za udzielaną ochronę ubezpieczeniową jest składka przypisana 
brutto, która jest iloczynem stawki ubezpieczeniowej i sumy ubezpieczenia (np. wartości samochodu).

Wykres 4.6.2. Współczynniki penetracji i ochrony ubezpieczeniowej w 2012 r.
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Wykres 4.6.1. Składka przypisana brutto i tempo jej zmian w latach 2009–2012
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nego mieszkańca (współczynnik ochrony ubezpieczeniowej). W 2012 r. składka na jedne-
go mieszkańca w Polsce była na podobnym poziomie jak w Grecji i na Słowacji, natomiast  
w relacji do PKB nie odbiegała od składki w Czechach. Nadal jednak parametry opisujące 
rozwój sektora ubezpieczeniowego w Polsce były dużo niższe niż w krajach Europy Zachod-
niej. W przeliczeniu na jednego mieszkańca składka w Polsce była trzykrotnie, a w relacji  
do PKB dwukrotnie niższa niż średnia europejska (wykres 4.6.2). 

Liczba zakładów ubezpieczeń i ich struktura własnościowa

Na koniec 2012 r. działalność w Polsce prowadziło 59 krajowych zakładów ubezpieczeń  
w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW), w tym 28 za-
kładów ubezpieczeń na życie, 30 zakładów ubezpieczeń majątkowych oraz jeden zakład 
reasekuracji ubezpieczeń majątkowych (tabela 4.6.1). Spadek liczby podmiotów wiązał się  
z konsolidacją w sektorze ubezpieczeń. W lipcu 2012 r. nastąpiło połączenie InterRisk TU 
oraz PZM TU, a w grudniu 2012 r. TUiR Warta przejęło HDI Asekuracja TU. Wśród wspo-
mnianych 59 krajowych zakładów ubezpieczeń większość stanowiły podmioty z przeważają-
cym udziałem kapitału zagranicznego. Ich udział w sektorze ubezpieczeniowym, mierzony 
wartością składki, wzrósł z 55,4% w 2011 r. do 56,0% w 2012 r. (wykres 4.6.3), a mierzony 
aktywami z 53,6% do 55,0%.

Tabela 4.6.1. Krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji prowadzące działalność w Polsce  
w latach 2009−2012

2009 2010 2011 2012

ak a y bezpiecze  i zak a y reasek racji 64 63 61 59

zia  I – bezpieczenia na ycie 30 30 28 28

zial II – bezpieczenia maj kowe 34 33 33 31

Źródło: UKNF.

Wykres 4.6.3. Struktura składki krajowych zakładów ubezpieczeniowych w Polsce według grup 
inwestorów
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Ponadto notyfikowane były 583 zagraniczne zakłady ubezpieczeń z państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub EFTA, które mogły prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej w ramach swobody świadczenia usług. Dodatkowo funkcjonowały 22 oddziały 
zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz jeden oddział zagranicznego zakładu reasekura-
cji. Szacuje się, że składka zebrana przez oddziały zagraniczne wyniosła 3,5 mld zł. 

Koncentracja w sektorze ubezpieczeń

W 2012 r. w dziale ubezpieczeń na życie obniżył się współczynnik koncentracji CR3 oraz 
wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI), obliczone dla składki przypisanej brutto (tabe-
la 4.6.2). Wpłynął na to spadek sprzedaży produktów ubezpieczeniowych przez PZU Życie. 
Z kolei wzrost wskaźników koncentracji w dziale ubezpieczeń majątkowych wiązał się ze 
wspomnianym łączeniem podmiotów w ramach grup kapitałowych. 

Tabela 4.6.2. Współczynniki koncentracji sektora ubezpieczeń w latach 2009−2012

2009 2010 2011 2012

Dzia    zak ady ubezpiecze  na ycie

C 3 w 50,3 51,1 46,7 44,8

C 5 w 64,8 62,6 58,7 58,9

HHI 0,1452 0,1298 0,1281 0,1080

Dzia    zak ady ubezpiecze  aj tkowych

C 3 w 56,2 53,3 52,1 55,9

C 5 w 67,8 65,5 63,6 67,0

HHI 0,1700 0,1518 0,1418 0,1468

Źródło: UKNF.

Wykres 4.6.4. Udział wybranych zakładów ubezpieczeń na życie w składce przypisanej brutto 
w 2011 i 2012 r.
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W 2012 r. znaczna część sektora ubezpieczeń w Polsce była kontrolowana przez duże grupy 
kapitałowe. Największą z nich, pomimo stopniowego zmniejszania udziału w składce, była 
grupa PZU (wykres 4.6.4). Na drugim miejscu znalazła się grupa Talanx, która jest właści-
cielem: TUiR Warta i TUnŻ Warta, HDI-Gerling Życie TU, TU Europa, TU na Życie Euro-
pa. Vienna Insurance Group była większościowym akcjonariuszem Benefia TU, Benefia TU  
na Życie (dawna nazwa Royal Polska TU na Życie), Compensa TU, Compensa TU na Życie, 
InterRisk TU oraz Polisa-Życie TU.

Struktura składki z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich96, produkty i kanały dystrybucji

W 2012 r. dział ubezpieczeń na życie zebrał 36,3 mld zł składki. Największy udział w składce 
miały ubezpieczenia na życie i dożycie (19,4 mld zł), do których zaliczane są polisolokaty97 
(według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń 7,5 mld zł), a także pracownicze ubezpieczenia 
grupowe. Duże zainteresowanie polisolokatami wiązało się z wycofaniem z ofert banków lo-
kat jednodniowych. W związku z nieprawidłowościami przy sprzedaży tych produktów ubez-
pieczeniowych za pośrednictwem banków, KNF zapowiedziała podjęcie działań, mających 
na celu ograniczenie dystrybucji polisolokat z pomocą tego kanału. 

W 2012 r. zebrano 12,0 mld zł składki z tytułu ubezpieczeń z UFK (grupa 3). Na przyrost 
składki w tej grupie wpłynęły: spadek stóp procentowych, poprawa wyników inwestycyjnych 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w porównaniu z 2011 r., jak również wysoka ak-
tywność pośredników sprzedających produkty ubezpieczeniowe. 

96  Ubezpieczenia bezpośrednie obejmują składkę z tytułu zawartych umów ubezpieczeń bez składki przyj-
mowanej od innych zakładów ubezpieczeń za udzielanie ochrony reasekuracyjnej.

97  Polisolokaty to ubezpieczenia na życie i dożycie (grupa 1 działu I). Najczęściej są to ubezpieczenia  
ze składką jednorazową, zawierane z reguły na jeden rok, dla których suma ubezpieczenia jest równa 
składce powiększonej o określony w umowie procent. Wypłaty z tych ubezpieczeń nie podlegają opo-
datkowaniu i zaliczane są do ubezpieczeń antypodatkowych. Ubezpieczenia te są oferowane w formie 
ubezpieczeń indywidualnych lub grupowych.

Wykres 4.6.5. Struktura składki w dziale ubezpieczeń na życie w latach 2009–2012
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Składka ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych (4,7 mld zł) miała niewielki udział  
w dziale ubezpieczeń na życie. W przeciwieństwie do innych ubezpieczeń z tego działu przy 
kalkulacji wysokości składki w grupie 5 nie uwzględnia się części oszczędnościowej, a jedy-
nie część składki za ryzyko. W związku z tym porównywanie wartości składki w tej grupie  
ze składką ubezpieczeń z UFK jest nieuzasadnione. 

Ubezpieczenia posagowe (grupa 2) oraz rentowe (grupa 4) nadal były produktami niszowymi 
(wykres 4.6.5). W te długoterminowe ubezpieczenia wpisana jest gwarancja rentowności na 
poziomie ustalonej stopy procentowej, co sprawia, że są one wrażliwe na wahania stóp pro-
centowych. Spadek stóp powoduje bowiem wzrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  
z tytułu tych ubezpieczeń, z reguły nierekompensowanych zyskami z aktywów stanowiących 
ich pokrycie. 

W 2012 r. w dziale ubezpieczeń majątkowych zebrano 25,6 mld zł składki. Na jej war-
tość największy wpływ miała sprzedaż ubezpieczeń samochodowych AC (5,6 mld zł) i OC  
(8,9 mld zł), ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych (5,1 mld zł) oraz pozostałych 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Mniejsza niż w 2011 r. dynamika składki była 
wynikiem niewielkiego wzrostu stawek i cen ubezpieczeń samochodowych AC i OC. O ile  
w latach 2009−2011 politykę cenową kształtowały zakłady sprzedające ubezpieczenia przez 
Internet, które konkurowały cenami z dużymi podmiotami, o tyle w 2012 r. wysokość stawek 
determinowały podmioty o dużym udziale w sektorze. Ubezpieczenia związane z kredyta-
mi, w tym ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych, były oferowane przez kilka podmio-
tów specjalizujących się w tego typu produktach i stanowiły niewielki segment działu II.  
Ich udział w składce działu ubezpieczeń majątkowych wyniósł 2%. 

Różnorodność oferty ubezpieczeniowej sprawia, że sprzedaż poszczególnych grup produk-
tów ubezpieczeniowych odbywała się wyspecjalizowanymi kanałami dystrybucji. Grupowe 
ubezpieczenia na życie sprzedawali głównie agenci i pracownicy zakładów pracy lub pracow-

Wykres 4.6.6. Struktura składki w dziale ubezpieczeń majątkowych w latach 2009–2012
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nicy zakładów ubezpieczeń. Pozostałe kanały dystrybucji, w tym sprzedaż przez brokerów 
oraz przez telefon i Internet, miały niewielki udział w dystrybucji tego produktu. Najwięk-
szy udział w sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie mieli agenci ubezpieczeniowi  
(tabela 4.6.3). 

Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane98 oraz polisolokaty oferowane były przede 
wszystkim w ramach bancassurance. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2012 r.  

98  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 strukturyzo-
wane w Polsce w latach 2000−2010, Warszawa 2010, UKNF.

Wykres 4.6.7. Struktura produktowa ubezpieczeń według składki w 2011 i 2012 r.
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Źródło: UKNF.

Tabela 4.6.3. Udział poszczególnych kanałów dystrybucji według składki w 2012 r. (w %) 

Kana y dystrybucji bezpieczenia indywidualne  
na ycie

bezpieczenia grupowe  
na ycie

bezpieczenia 
aj tkowe

Sprze a  bezpo re nia 22,8 32,4 15,3

enci bezpieczeniowi 76,6 54,9 63,3

      w ym banki 28,6 44,5 2,0

Brokerzy 0,4 2,3 19,3

Inne kana y ys ryb cji w ym In erne 0,2 10,4 2,1

Źródło: UKNF.
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wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej dzięki temu sposobowi dystrybucji stanowiła 
53,4% składki w dziale ubezpieczeń na życie. Umowy o współpracy najczęściej zawierane 
były miedzy podmiotami powiązanymi kapitałowo. Ubezpieczenia sprzedawane w ramach 
bancassurance przyjmowały formę grupowego ubezpieczenia na życie i przez to były mniej 
korzystne dla klienta niż ubezpieczenia w formie indywidualnej. W takich przypadkach ubez-
pieczony (mimo że pokrywa koszty ubezpieczenia) nie jest bowiem stroną umowy, nie ma 
więc takich praw jak ubezpieczający, którym najczęściej jest bank. Nie może bezkosztowo 
rozwiązać umowy ubezpieczenia, ma również mniejsze uprawnienia z tytułu dochodzenia 
roszczeń. Produkty ubezpieczeniowe sprzedawane za pośrednictwem bancassurance były 
oferowane jako alternatywa lokaty bankowej, gdyż prowizje z tytułu ich sprzedaży często 
przewyższały prowizje pobierane w przypadku produktów bankowych. Ta forma lokowania 
środków była jednak korzystniejsza dla klientów pod względem podatkowym, ponieważ 
od świadczeń z ubezpieczeń na życie i dożycie nie jest pobierany podatek od zysków  
kapitałowych. 

Najważniejszy produkt w dziale ubezpieczeń majątkowych: ubezpieczenia samocho-
dów (wykres 4.6.7B), sprzedawali głównie agenci ubezpieczeniowi lub pracownicy zakła-
dów ubezpieczeń oraz dealerzy samochodowi. Umowy ubezpieczeń domów i mieszkań  
od ognia i innych zdarzeń losowych (ogniowo-kradzieżowe) zawierane były przede wszystkim  
za pośrednictwem agentów oraz pracowników zakładów ubezpieczeń (sprzedaż bezpośred-
nia), a ubezpieczeniami obiektów przemysłowych zajmowali się głównie brokerzy. Tylko 
niewielką część ubezpieczeń działu II oferowały banki (tabela 4.6.3). Za pośrednictwem tele-
fonu i Internetu sprzedano prawie 5,2 mln polis, tj. o 300 tys. więcej niż rok wcześniej (głów-
nie ubezpieczenia samochodów), co spowodowało wzrost składki pozyskanej w ten sposób 
do 1,2 mld zł (o 10%). 

Ramka 4.6.1. Ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce

Zgodnie z praktyką ubezpieczeniową obowiązek ubezpieczenia tworzy się tam, gdzie 
występuje masowość szkód i roszczeń, ewentualne zdarzenie ubezpieczeniowe powo-
duje duże, często trudno mierzalne i nieodwracalne straty lub gdy mamy do czynienia 
z zawodem zaufania publicznego (adwokat, lekarz). Podstawowym aktem prawnym 
regulującym obowiązek ubezpieczeniowy w Polce jest ustawa o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych1. Zgodnie z tą ustawą ubezpieczeniem obowiązkowym jest 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) podmiotu lub ubezpieczenie mienia. 
Ustawa stanowi, że ubezpieczeniami obowiązkowymi są: 
− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych  

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 
− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodar-

stwa rolnego, 
− ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia  

i innych zdarzeń losowych, 

1 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 392, tekst jednolity).
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− ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodo-
wych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone pod-
mioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

W Polsce funkcjonuje około 160 rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych (z pominię-
ciem ubezpieczeń społecznych oraz powszechnych, publicznych ubezpieczeń zdro-
wotnych). Do najbardziej rozpowszechnionych należą:
− ubezpieczenia osób wykonujących zawody prawnicze i zawody pokrewne,
− ubezpieczenia pośredników ubezpieczeniowych,
− ubezpieczenia księgowych i biegłych rewidentów,
− ubezpieczenia gospodarki nieruchomościami,
− ubezpieczenia usług detektywistycznych i ochroniarskich,
− ubezpieczenia działalności leczniczej, badań i wyrobów medycznych,
− ubezpieczenia działalności farmaceutycznej,
− ubezpieczenia transportu lotniczego, morskiego i lądowego,
− ubezpieczenia działalności niebezpiecznej (i szczególnie niebezpiecznej),
− wybrane ubezpieczenia mienia,
− wybrane ubezpieczenia osobowe,
− ubezpieczenia służb mundurowych, ratowniczych oraz personelu wojskowego,
− ubezpieczenia niektórych usług (np. turystycznych),
− ubezpieczenia cudzoziemców i repatriantów,
− ubezpieczenia w sporcie i wolontariatu2.

Najbardziej powszechnym i znanym w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym jest 
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Duża część właścicieli zare-
jestrowanych pojazdów mechanicznych nie miała jednak tego ubezpieczenia (liczba 
polis stanowiła około 80% liczby pojazdów). W 2012 r. zmieniła się wysokość sum gwa-
rancyjnych dla ubezpieczeń OC. Od połowy 2012 r. wynoszą one 5 mln euro w przy-
padku szkód osobowych oraz 1 mln euro w przypadku szkód rzeczowych (w odniesie-
niu do jednego zdarzenia). Obowiązek zawierania umowy w przypadku pozostałych 
rodzajów ubezpieczeń też nie zawsze jest przestrzegany. Obowiązkowymi ubezpie-
czeniami OC nie było objętych 15% gospodarstw rolnych oraz ponad 30% pośredni-
ków i zarządców nieruchomości. Z kolei niemal wszyscy adwokaci, radcy prawni i bie-
gli rewidenci mieli obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu. 
 

 
 
4.6.2. Aktywa i lokaty zakładów ubezpieczeń

Na koniec grudnia 2012 r. aktywa sektora ubezpieczeń wyniosły 162,7 mld zł (wykres 4.6.8). 
W obu działach odnotowano ich wzrost, głównie na skutek przyrostu wartości lokat, które 
stanowiły zasadniczą część aktywów zakładów ubezpieczeń (wykres 4.6.9). 

2 M. Ziemiak, E. Kowalewski, Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce, Warszawa 2013, PIU, dostępne na stronie  
www.piu.org.pl.
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Lokaty zakładów ubezpieczeń na życie można podzielić na dwie niezależne części: lokaty 
ubezpieczeń na życie i środków własnych oraz lokaty UFK. Wśród składników lokat ubezpie-
czeń na życie i środków własnych przeważały obligacje (28,0 mld zł) oraz bankowe lokaty 
terminowe (8,6 mld zł). Akcje i udziały oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
stanowiły ich niewielką cześć (wykres 4.6.10). Największy udział w lokatach ubezpieczeń 
na życie z UFK miały tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (28,0 mld zł) i obligacje 
skarbowe (7,7 mld zł). Zdecydowaną większością środków gromadzonych w UFK nie zarzą-
dzały bowiem zakłady ubezpieczeń. Zakłady nabywały za nie tytuły uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych. Środki z UFK przekazywane były najczęściej podmiotom z grupy kapitałowej. 

Wykres 4.6.8. Aktywa sektora ubezpieczeń według składki w latach 2009–2012
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Źródło: UKNF.

Wykres 4.6.9. Składniki aktywów zakładów ubezpieczeń w latach 2009–2012
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ubezpieczający.
Źródło: UKNF.
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W strukturze lokat ubezpieczeń majątkowych najważniejszymi kategoriami były obligacje 
skarbowe (22,7 mld zł) i bankowe lokaty terminowe (3,4 mld zł). W 2012 r. zaobserwowano 
znaczny wzrost udziału jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Było to wynikiem 
zmiany polityki lokacyjnej grupy PZU, której celem była optymalizacja podatkowa. Część 
lokat przeniesiono do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, utworzonego 
przez TFI PZU na potrzeby grupy kapitałowej. W wyniku tych działań lokaty PZU w jednostki 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wzrosły z 0,5 mld zł na koniec 2011 r. do 6,9 mld zł  
na koniec 2012 r., co miało decydujący wpływ na strukturę aktywów całego działu ubezpie-
czeń majątkowych. 

4.6.3. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń

Wynik finansowy sektora ubezpieczeń wzrósł z 6,0 mld zł w 2011 r. do 6,3 mld zł w 2012 r. 
(wykres 4.6.11). Wpłynęły na to przede wszystkim większe zyski z lokat w dziale ubezpieczeń 
na życie, a także wyższe przychody ze składek i nieznacznie niższe wypłaty odszkodowań  
w ubezpieczeniach majątkowych. 

W dziale ubezpieczeń na życie składka zarobiona na udziale własnym99 wzrosła 
do 35,3 mld zł, a wypłacone odszkodowania i koszty działalności nie zmieniły się istotnie.  
Na wynik finansowy tego działu największy wpływ miały zyski z lokat100, które w 2012 r.  
wyniosły 7,7 mld  zł, podczas gdy w 2011 r. odnotowano stratę w wysokości 1,0 mld zł.  
Większość z nich (4,1 mld zł) została wypracowana przez ubezpieczenia z UFK, w tym  
głównie przez inwestycje w jednostki uczestnictwa (3,1 mld zł) oraz obligacje (0,6 mld zł).  

99  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. 

100  Zrealizowane i niezrealizowane zyski z lokat netto, po uwzględnieniu zrealizowanych i niezrealizowa-
nych kosztów działalności lokacyjnej.

Wykres 4.6.10. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń na koniec 2012 r.
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Pozostałe zyski pochodziły z lokat środków własnych i lokat pozostałych ubezpieczeń.  
Wzrost zysków z lokat oraz większa składka przyczyniły się do istotnego przyrostu rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych, jednak nie wpłynęło to negatywnie na wynik tego działu, 
który wyniósł 3,0 mld zł (wykres 4.6.12A).

W dziale ubezpieczeń majątkowych odnotowano wzrost składki zarobionej. Przychody z lo-
kat nie zmieniły się istotnie i w znacznej części pochodziły z dywidendy wypłaconej przez 
PZU Życie na rzecz PZU. Nadwyżka przychodów ze składek nad kosztami z tytułu odszkodo-
wań (wypłaty oraz wzrost rezerw na odszkodowania) sprawiła, że zysk netto działu ubezpie-
czeń majątkowych wzrósł do 3,3 mld zł (wykres 4.6.12B). 

Wykres 4.6.11. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń w latach 2009–2012
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Wykres 4.6.12. Przychody i koszty netto krajowych zakładów ubezpieczeń w 2011 i 2012 r.
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Na wyniki działu II największy wpływ miały ubezpieczenia samochodów. Pomimo wzro-
stu (o 8%) średniego odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnego łączna kwota 
wypłaconych odszkodowań spadła o 7%. Było to związane z mniejszą liczbą kolizji drogowych. 
Średnie odszkodowanie z ubezpieczenia AC również wzrosło (o 5,2%), ale liczba ubezpieczeń 
AC spadła (o 1,5%). Szacuje się, że w 2012 r. ubezpieczenie to wykupił jedynie co czwarty 
właściciel samochodu osobowego. 

Na strukturę wyników finansowych całego sektora duży wpływ miały zyski spółek grupy 
PZU. W 2012 r. PZU Życie wypłaciło na rzecz PZU blisko 1,2 mld zł w formie dywidendy,  
co stanowiło 37% zysku całej grupy. Grupa PZU zarobiła 3,26 mld zł (wzrost o 40%), głównie 
dzięki dobrym wynikom inwestycyjnym. Bez uwzględnienia tej dywidendy zysk netto działu 
ubezpieczeń majątkowych byłby znacznie niższy. 

4.6.4. Reasekuracja i wybrane wskaźniki techniczne sektora 

Reasekuracja

Na wypłacalność sektora ubezpieczeń istotny wpływ miały programy reasekuracyjne.  
Pomagają one ustabilizować wyniki finansowe, łagodząc skutki wahań szkodowości. W 2012 r. 
ochroną reasekuracyjną objęte były przede wszystkim umowy o wysokich sumach ubezpie-
czenia oraz ryzyko katastroficzne. W zakładach ubezpieczeń na życie nie były stosowane ta-
kie programy lub ich zakres był znacznie mniejszy niż w ubezpieczeniach majątkowych.

Krajowym zakładom ubezpieczeń ochrony reasekuracyjnej udzielały przede wszystkim  
zagraniczne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, co wynikało z konieczności geogra-
ficznego rozproszenia ryzyka, warunków ustalonych w długoterminowych kontraktach  
reasekuracyjnych oraz ograniczonych możliwości kapitałowych reasekuratorów krajowych.  
Ochrona reasekuracyjna udzielana była głównie w ramach grup kapitałowych. Na polskim 
rynku ubezpieczeń działalność operacyjną prowadził jeden zakład reasekuracji. Ochrony  
reasekuracyjnej w ograniczonym zakresie udzielały także krajowe zakłady ubezpieczeń. 

W 2012 r. zakłady ubezpieczeń majątkowych przekazały w ramach programów reasekura-
cyjnych 3,7 mld zł składki, a reasekuratorzy wypłacili 2,3 mld zł odszkodowań. Wynik dzia-
łalności reasekuracyjnej101 zakładów ubezpieczeń w 2012 r. był dodatni i wyniósł 0,1 mld zł, 
podczas gdy w 2011 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały 0,3 mld zł straty na tej działalno-
ści. O pozytywnym wpływie programów reasekuracji na wyniki finansowe zakładów ubez-
pieczeń świadczy poziom współczynnika COR102 na udziale własnym, który dla krajowych  
zakładów ubezpieczeń wyniósł 96,0% i był niższy niż COR na udziale reasekuratorów 
(102,7%). W 2012 r. reasekuratorzy odnotowali stratę z tytułu ochrony udzielanej krajowym 
zakładom ubezpieczeń. 

101  Wynik działalności reasekuracyjnej – składka przypisana na udziale reasekuratorów pomniejszona  
o udział reasekuratorów w odszkodowaniach i zmianach rezerw oraz o koszty na udziale reasekuratorów. 

102 Wskaźnik zespolony (combined ratio, COR) – relacja odszkodowań wypłaconych brutto, łącznie ze zmianą 
rezerw oraz kosztami działalności ubezpieczeniowej, do składki zarobionej (w ujęciu brutto albo, odpo-
wiednio, na udziale własnym lub na udziale reasekuratorów).
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Wybrane wskaźniki techniczne sektora

W 2012 r. w dziale ubezpieczeń majątkowych spadły wskaźniki zatrzymania składki103 oraz  
zatrzymania odszkodowań i świadczeń104. Wskaźnik zatrzymania składki był wyższy niż 
wskaźnik zatrzymania odszkodowań (wykres 4.6.13). Wskazuje to na wzrost roli reasekuracji 
nieproporcjonalnej w zabezpieczeniu wypłacalności krajowych zakładów ubezpieczeń. 

 

Wskaźnik szkodowości brutto i wskaźnik szkodowości na udziale własnym105 są podstawowymi 
miarami oceny efektywności działania zakładów ubezpieczeń. W 2012 r. wskaźniki te były 
niższe od poziomów referencyjnych (70%), co świadczy o ustabilizowaniu się przebiegów 
szkodowych (wykres 4.6.14). Wyższy wskaźnik szkodowości na udziale własnym kształto-
wał się poniżej wskaźnika szkodowości brutto. Potwierdza to pozytywny wpływ programów  
reasekuracyjnych na wynik techniczny działu II. 

Wskaźnik monitorowania działalności106 w dziale ubezpieczeń na życie wyniósł 356% (318% 
na koniec 2011 r.), a w dziale ubezpieczeń majątkowych 467% (385% na koniec 2011 r.). 
Wzrost tych wskaźników wynikał z większych środków własnych niż w 2011 r.

Kolejnym wskaźnikiem wykorzystywanym do oceny kondycji finansowej sektora ubezpie-
czeń jest wskaźnik pokrycia rezerw aktywami107, który powinien być większy od jedności.  

103  Wskaźnik zatrzymania składki jest to iloraz składek na udziale własnym i wartości składek brutto.
104  Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń jest to iloraz odszkodowań i świadczeń na udziale wła-

snym oraz odszkodowań i świadczeń brutto.
105  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).

106 Wskaźnik monitorowania działalności jest to wysokość środków własnych zakładów ubezpieczeń w rela-
cji do marginesu wypłacalności lub kapitału gwarancyjnego (o ile ma on wyższą wartość niż margines 
wypłacalności).

107  Wskaźnik pokrycia rezerw aktywami jest to wysokość aktywów, które stanowią pokrycie rezerw,  
w relacji do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto.

Wykres 4.6.13. Wskaźnik zatrzymania składki oraz wskaźnik zatrzymania odszkodowań  
i świadczeń zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 2009–2012
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Na koniec 2012 r. w działach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych wskaźnik ten 
wyniósł, odpowiednio, 111% i 127%. Świadczy to, że sektor ubezpieczeń miał wystarczające 
środki na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczeń.

Prace nad wdrożeniem nowych wymogów wypłacalności

W 2012 r. wprowadzono zmiany w dyrektywie w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia-
łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)108 dotyczące jej implementacji 
i daty jej obowiązywania. Początkowo zakładano, że dyrektywa Wypłacalność II będzie mieć 
zastosowanie od 1 listopada 2012 r., jednak ze względu na trwające prace nad aktami wy-
konawczymi oraz dyrektywą Omnibus II przesunięto ten termin. Dyrektywa 2012/23/UE109 
ustanowiła nowe daty implementacji w krajowych porządkach prawnych (30 czerwca 2013 r.)  
i stosowania (1 stycznia 2014 r.) dyrektywy Wypłacalność II. 

W 2012 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji kontynuowały przygotowania  
do prowadzenia działalności zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II. Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego przeprowadził obligatoryjne badanie ilościowe w zakładach ubezpieczeń, aby 
ocenić poziom pokrycia nowych wymogów wypłacalności w poszczególnych podmiotach. 
Badanie zostało przeprowadzone dla danych bilansowych na dzień 31 grudnia 2011 r. zgod-
nie z przygotowaną przez nadzór specyfikacją techniczną. Wyniki badania nie zostały podane 
do wiadomości publicznej.

108 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podej-
mowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE 
L335 z 2009 r., s. 1).

109  Dyrektywa 2012/23/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca dyrek-
tywę 2009/138/WE (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminu jej transpozycji, daty rozpoczęcia jej sto-
sowania oraz daty uchylenia niektórych dyrektyw (Dz. Urz. UE L249 z 2012 r., s. 1).

Wykres 4.6.14. Współczynnik szkodowości zakładów ubezpieczeń majątkowych w latach 
2009–2012
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4.7. Podmioty prowadzące działalność maklerską

Na krajowym rynku finansowym są trzy rodzaje podmiotów prowadzących działalność ma-
klerską (określanych także jako podmioty maklerskie lub firmy inwestycyjne): domy makler-
skie, banki prowadzące działalność maklerską oraz zagraniczne podmioty prowadzące dzia-
łalność 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 2012 r. na polskim rynku 
funkcjonowało 69 krajowych firm inwestycyjnych, w tym 54 domy maklerskie oraz 15 ban-
ków prowadzących działalność maklerską. Domy maklerskie, których bezpośrednimi więk-
szościowymi akcjonariuszami były banki, stanowiły 57% całego sektora domów maklerskich 
(według wartości aktywów na koniec 2012 r.), wobec 49% na koniec 2011 r. Liczba zagranicz-
nych podmiotów maklerskich, które zgłosiły zamiar prowadzenia działalności maklerskiej  
w Polsce, wyniosła 1 925, przy czym jedynie niewielka ich część oferowała usługi inwestycyjne.

Wśród firm inwestycyjnych działających na krajowym rynku kapitałowym można wyróż-
nić podmioty oferujące kompleksowe usługi oraz instytucje, których oferta jest wyspecja-
lizowana. W 2012 r. funkcjonowały 34 podmioty prowadzące działalność maklerską, które 
mogły przyjmować i przekazywać zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 
oraz wykonywać je na rachunek klienta. Ponadto 26 instytucji miało zezwolenie na świad-
czenie usługi doradztwa inwestycyjnego, a 41 – na oferowanie instrumentów finansowych.  
W segmencie usług zarządzania aktywami działało 29 podmiotów. Dla 13 z nich świadczenie 
tych usług było podstawowym rodzajem działalności. Podmioty te świadczyły wyłącznie tę 
usługę albo miały pozwolenie na jeszcze jeden dodatkowy rodzaj działalności, który z reguły 
był komplementarny wobec zarządzania aktywami.

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 rynkach zorganizowanych, 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 maklerskie pośredniczą w sprzedaży tytułów uczest-
nictwa i pobierają za to istotną część opłaty dystrybucyjnej). 

W 2012 r. zmiany cen akcji na krajowym rynku kapitałowym podążały za zmianami cen akcji 
na rynkach światowych. W I połowie roku obserwowano dynamiczne spadki cen instrumen-
tów udziałowych, a w II połowie indeksy akcji znacznie wzrosły. Stopy zwrotu z indeksu sze-
rokiego rynku, WIG, oraz indeksu spółek o największej kapitalizacji i najwyższej płynności 
akcji, WIG20, wyniosły w 2012 r. odpowiednio 26,2% i 20,4%. 

W 2012 r. istotnie spadły obroty akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW (tabela 4.7.1). 
Słabsza aktywność inwestorów na tym rynku odzwierciedlała tendencje na największych 
europejskich giełdach (LSE, NYSE Euronext, Deutsche Boerse), gdzie mniejsze zaintereso-
wanie handlem akcjami wynikało przede wszystkim z niekorzystnych perspektyw rozwoju 
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gospodarczego w strefie euro. Jednocześnie odnotowano spadek liczby debiutów zarówno na 
Głównym Rynku GPW, jak i na rynku NewConnect. Spadki cen instrumentów udziałowych 
na GPW w I połowie 2012 r. oraz perspektywy niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce znie-
chęcały przedsiębiorstwa do debiutu na tych rynkach. Wiele spółek zdecydowało się na opóź-
nienie emisji akcji, ponieważ obawiały się trudności z pozyskaniem zakładanego kapitału.

Silna zależność wyników finansowych podmiotów prowadzących działalność maklerską od 
sytuacji na rynkach akcji organizowanych przez GPW skłaniała te podmioty do szukania 
alternatywnych źródeł przychodów. Coraz częściej domy maklerskie umożliwiały zawieranie 
transakcji kontraktami terminowymi na dużą liczbę par walutowych za pośrednictwem in-
ternetowych platform transakcyjnych przeznaczonych dla inwestorów detalicznych. Mniej-
sze spready w kwotowaniach tych kontraktów w porównaniu z kontraktami futures noto-
wanymi na GPW oraz możliwość stosowania większej dźwigni finansowej ze względu na 
niższe depozyty zabezpieczające sprawiały, że oferta tych podmiotów stanowiła atrakcyjną 
alternatywę dla uczestników rynku o nastawieniu spekulacyjnym. Wspomniane interneto-
we platformy transakcyjne umożliwiały również zawieranie transakcji kontraktami CFD na 
towary, akcje notowane na rynkach zagranicznych i ich indeksy. Ponadto w 2012 r. firmy 
inwestycyjne zorganizowały emisje obligacji przedsiębiorstw o wartości około 1,5 mld zł 
(2,5 mld zł w 2011 r.). W dalszym ciągu świadczenie tej usługi było jednak domeną ban-
ków. Podmioty maklerskie przygotowywały się również do wypełniania przewidzianego  
w rozporządzeniu EMIR obowiązku przekazywania danych o transakcjach instrumentami 
pochodnymi do repozytoriów transakcji.

4.7.2. Rynek usług maklerskich

W analizowanym okresie nieznacznie wzrosła liczba rachunków papierów wartościowych 
prowadzonych przez krajowe podmioty maklerskie: z 1 mln 498 tys. na koniec 2011 r. 
do 1 509 tys. na koniec 2012 r. Do ograniczonego zainteresowania zakładaniem tych rachun-
ków przyczyniła się niewielka, w porównaniu z latami ubiegłymi, oferta prywatyzacyjna  
spółek Skarbu Państwa. 

Tabela 4.7.1. Podstawowe wskaźniki związane z funkcjonowaniem podmiotów maklerskich  
w latach 2009−2012

2009 2010 2011 2012

bro y ne o na rynk  akcji i P   
G wny ynek GPW, w ml  z 175,9 234,3 268,1 202,9

iczba ebi w na rynkach or anizowanych przez GPW  
G wnym ynk  GPW i ewConnec 13/26 34/86 38/172 19/89

War o  in eks  WIG koniec rok , w pk 39 985,99 47 489,91 37 595,44 47 460,59

iczba krajowych po mio w maklerskich 59 64 65 69

k ywa om w maklerskich w ml  z 8,3 9,2 10,1 9,0

api a y w asne om w maklerskich w ml  z 2,7 3,0 3,1 2,7

Uwaga: obroty netto na rynku akcji i PDA uwzględniają transakcje sesyjne i pakietowe.
Źródło: GPW, KNF.
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Wbrew dotychczasowej tendencji w 2012 r. spadło znaczenie Internetu w dystrybucji usług 
maklerskich. Na koniec 2012 r. liczba rachunków internetowych wyniosła 815 tys. (spadek  
o 4,6%), co stanowiło 55% wszystkich rachunków maklerskich. Mogło się do tego przyczynić 
m.in. zamykanie przez firmy inwestycyjne rachunków nieaktywnych. W II połowie 2012 r. 
udział transakcji realizowanych za pośrednictwem Internetu w obrotach akcjami inwesto-
rów indywidualnych na Głównym Rynku GPW osiągnął 68% (o 7 pkt. proc. mniej niż w tym 
samym okresie 2011 r.). Do nieznacznego spadku tego udziału w porównaniu z 2011 r. doszło 
również na rynku kontraktów terminowych (wykres 4.7.1).

4.7.3. Działalność podmiotów maklerskich na rynku zorganizowanym

Firmy inwestycyjne mogą prowadzić działalność na rynkach zorganizowanych prowadzo-
nych przez GPW (Główny Rynek GPW, NewConnect oraz w ramach platformy Catalyst:  
giełdowy rynek regulowany i ASO), a także BondSpot (w ramach platformy Catalyst: poza-
giełdowy rynek regulowany i ASO).

Główny Rynek GPW

Na koniec 2012 r. na Głównym Rynku GPW status członka giełdy miało 60 podmiotów 
prowadzących działalność maklerską (o jeden mniej niż na koniec 2011 r.), w tym 31 pod-
miotów z siedzibą na terenie Polski oraz 29 zdalnych członków giełdy. Funkcję animatora 
Głównego Rynku GPW pełniło 23 członków giełdy (18 krajowych i pięciu zagranicznych),  
a status animatora emitenta miały 22 podmioty (19 krajowych i dwa zagraniczne).

W 2012 r. konkurencja na rynku usług maklerskich doprowadziła do spadku koncentra-
cji w pośrednictwie obrotu na rynku akcji i PDA – udział pięciu największych podmio-
tów maklerskich w obrotach zmniejszył się z 49,0% do 46,1% (wykres 4.7.2). Inne segmen-
ty Głównego Rynku GPW cechowały się większą koncentracją pośrednictwa w obrotach.  

Wykres 4.7.1. Udział obrotów realizowanych za pośrednictwem Internetu w obrotach inwestorów 
indywidualnych na Głównym Rynku GPW w latach 2009–2012
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Źródło: GPW.
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Na rynku certyfikatów inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych największe udziały 
utrzymały podmioty, które odpowiadały za organizację emisji tych instrumentów. W pozosta-
łych segmentach GPW przeważały podmioty pełniące funkcję animatora rynku.

Ze względu na planowane przez GPW na kwiecień 2013 r. zastąpienie systemu WARSET 
nowym systemem obrotu – UTP (Universal Trading Platform) w kolejnych latach można 
się spodziewać wzrostu aktywności zdalnych członków giełdy. Mają oni duże doświadczenie  
w obsłudze systemu tego typu, ponieważ jest on wykorzystywany na giełdach grupy NYSE 
Euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli, gdzie 
podmioty te prowadzą działalność operacyjną. Ponadto nowy system, w przeciwieństwie do 
systemu WARSET, umożliwi zawieranie transakcji typu high-frequency trading. Z tej techni-
ki inwestycyjnej zagraniczne podmioty prowadzące działalność maklerską korzystają już od 
kilku lat.

Rynek NewConnect

Liczba członków rynku NewConnect na koniec 2012 r. wyniosła 33 (spadek o jeden podmiot 
w porównaniu z 2011 r.). Funkcję animatora rynku pełniło 13 podmiotów prowadzących 
działalność maklerską (dziewięć domów maklerskich, trzy banki krajowe i jedna zagraniczna 
firma inwestycyjna).

Analiza struktury obrotów akcjami na rynku NewConnect według firm inwestycyjnych po-
średniczących w zawieraniu transakcji wskazuje na tendencję do zmniejszania się koncen-
tracji (wykres 4.7.3). Udział w obrotach pięciu największych firm inwestycyjnych w 2012 r. 

Wykres 4.7.2. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami oraz PDA 
na Głównym Rynku GPW w 2011 i 2012 r.
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spadł do 58,1%, z 65,0% w roku poprzednim. Podobnie jak w przypadku rynku regulowanego 
przyczyną spadku może być rosnąca konkurencja na krajowym rynku usług maklerskich.

Rynek Catalyst

Firmy inwestycyjne prowadziły także działalność na rynkach funkcjonujących w ramach 
platformy obrotu instrumentami dłużnymi – Catalyst. Na koniec 2012 r. status członka miało:
− 61 podmiotów na detalicznym giełdowym rynku regulowanym, organizowanym przez 

GPW, 
− 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.

Działalność operacyjną na rynkach prowadzonych przez GPW prowadziło 31 firm inwe-
stycyjnych, a na rynkach obsługiwanych przez BondSpot – 12. Funkcję animatora rynku 
we wszystkich segmentach platformy Catalyst pełniło 12 krajowych podmiotów makler-
skich. Największy udział w obrotach na rynkach prowadzonych przez GPW miał w 2012 r.  
DM PKO BP. Wiązało się to z pełnieniem funkcji animatora w segmencie obligacji komunal-
nych jedynie przez ten podmiot. Na rynkach obsługiwanych przez BondSpot zdecydowanie 
największy udział miały podmioty z grupy UniCredit110, co wynikało z przeprowadzenia za 
pośrednictwem jednego z nich transakcji pakietowej, której przedmiotem były obligacje spół-
ki Polkomtel o wartości ponad 1 mld zł.

110  Grupa kapitałowa UniCredit składa się z następujących podmiotów: UniCredit Bank AG, UniCredit CAIB 
AG, UniCredit CAIB Poland SA, DM Pekao, CDM Pekao.

Wykres 4.7.3. Udział największych podmiotów maklerskich w obrotach akcjami 
na rynku NewConnect w 2011 i 2012 r.
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4.7.4. Wyniki finansowe domów maklerskich

Wyniki finansowe krajowych domów maklerskich w 2012 r. były najsłabsze od ponad dziesię-
ciu lat. Czynnikami, które negatywnie wpłynęły na zysk netto tych podmiotów, były: niskie 
stopy zwrotu na rynku akcji notowanych na GPW w I połowie 2012 r., przyczyniające się  
do spadku zainteresowania inwestowaniem oraz pozyskiwaniem kapitału na tym rynku,  
niewielka oferta prywatyzacyjna spółek Skarbu Państwa oraz przygotowania do wdrożenia 
na GPW nowego systemu transakcyjnego – UTP. 

Niższa aktywność inwestorów na Głównym Rynku GPW spowodowała spadek przychodów 
z tytułu prowizji od operacji instrumentami finansowymi na rachunek składającego zlece-
nie. W przypadku domów maklerskich, które sporządziły sprawozdanie finansowe zgodnie  
z polskimi zasadami rachunkowości, przychody te w 2012 r. wyniosły 248,1 mln zł 
(328,0 mln zł w 2011 r.). Ze względu na niewielką wartość IPO odnotowano również niższe 
przychody z tytułu oferowania instrumentów finansowych – 103,4 mln zł, wobec 120,9 mln zł 
rok wcześniej. Jednocześnie po raz kolejny zmniejszyły się przychody z zarządzania cudzym 
pakietem papierów wartościowych na zlecenie (o 3,9% w porównaniu z 2011 r.). Łącznie 
przychody z działalności maklerskiej wszystkich domów maklerskich spadły do 1,10 mld zł  
w 2012 r., z 1,41 mld zł rok wcześniej.

W 2012 r. do wzrostu kosztów działalności maklerskiej przyczyniały się inwestycje związa-
ne z przygotowaniami do wdrożenia na GPW systemu transakcyjnego UTP. Trudna sytuacja  
na rynku usług maklerskich motywowała domy maklerskie do szukania oszczędności, w tym 
do redukcji kosztów wynagrodzeń. W rezultacie łączne koszty działalności maklerskiej spadły 
do 1,17 mld zł w 2012 r. z 1,27 mld zł rok wcześniej. Spadek kosztów nie zrekompensował  
jednak znacznie niższych przychodów, czego skutkiem była strata na działalności maklerskiej 
w wysokości 65,9 mln zł, wobec 143,8 mln zł zysku w 2011 r.

Wykres 4.7.4. Udział największych podmiotow maklerskich w obrotach na rynkach należących 
do platformy Catalyst w 2012 r.
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Skalę transakcji instrumentami finansowymi zawieranych przez domy maklerskie  
na rachunek własny ograniczają niewielkie, w porównaniu z bankami, kapitały własne tych 
podmiotów. Wynik z tytułu  tych transakcji stanowi jednak istotną część zysku netto krajo-
wych domów maklerskich. W 2012 r. uległ on pogorszeniu i wyniósł 330,1 mln zł. Tym samym 
wynik z działalności operacyjnej domów maklerskich wyniósł 260,0 mln zł, wobec 653,0 mln zł  
w 2011 r. Na zagregowany wynik finansowy brutto krajowych domów maklerskich wpłynęły 
również przychody i koszty finansowe. Różnica między nimi w 2012 r. wyniosła -53,7 mln zł 
(139,0 mln zł w 2011 r.) i najprawdopodobniej wynikała z przeszacowania wartości aktywów. 
W efekcie zagregowany zysk brutto oraz wskaźnik rentowności obrotu brutto111 domów ma-
klerskich za 2012 r. bardzo silnie spadły w porównaniu z 2011 r. (wykres 4.7.5).

Krajowy sektor domów maklerskich charakteryzuje wysoka zależność wyników finansowych 
od sytuacji na rynkach akcji organizowanych przez GPW. W kolejnych latach, w przypad-
ku dalszego spadku obrotów lub niekorzystnych tendencji cenowych na tych rynkach, pod-
mioty maklerskie prawdopodobnie będą dywersyfikowały źródła swoich przychodów przez  
poszerzanie zakresu świadczonych usług. Jeśli udział usług niezwiązanych z pośrednictwem 
w przekazywaniu zleceń lub organizacją emisji instrumentów udziałowych w strukturze 
przychodów omawianych podmiotów pozostanie niewielki, można oczekiwać poszukiwania 
korzyści skali i synergii kosztowych, np. przez fuzje z innymi podmiotami.

111  Wskaźnik rentowności obrotu brutto liczony jako stosunek wyniku finansowego brutto do przychodów  
z działalności.

Wykres 4.7.5. Zysk brutto oraz wskaźnik rentowności obrotu brutto biur i domów maklerskich  
w latach 2005–2012
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Uwaga: dane od 2010 r. nie uwzględniają biur maklerskich ze względu na zmianę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., nr 165, poz. 1316). Weszła ona w życie 21 października 2009 r., i zniosła jeden z warunków  
wydzielenia przez bank działalności maklerskiej, polegający na prowadzeniu odrębnych ksiąg rachunkowych i sporządzaniu odręb-
nych sprawozdań finansowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach (wydzielenie finansowe).
Źródło: UKNF.
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5.1. Rynek pieniężny

5.1.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku pieniężnego

W 2012 r. krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie. Na rynku transakcji o charakte-
rze lokacyjnym, który służy głównie instytucjom finansowym do bieżącego zarządzania płyn-
nością, obserwowano istotne zmiany w strukturze obrotów (tabela 5.1.1). Znacznie wzrosły 
obroty w segmencie transakcji warunkowych, do czego przyczynił się dalszy wzrost aktyw-
ności banków zagranicznych. Jednocześnie w porównaniu z 2011 r. zmniejszyła się śred-
nia dzienna wartość transakcji na rynku swapów walutowych i niezabezpieczonych lokat  
międzybankowych. 

Podobnie jak w poprzednich latach na rynku transakcji warunkowych przeważały operacje 
SBB/BSB z podmiotami niebankowymi. Następował jednak dalszy wzrost obrotów na rynku 
transakcji warunkowych miedzy bankami krajowymi. Na rynku transakcji repo dominowa-
ły operacje nierezydentów. Znaczną część transakcji fx swap wykorzystywały banki zagra-
niczne do finansowania swoich inwestycji na krajowym rynku kapitałowym, w szczególności  
na rynku obligacji skarbowych, oraz w strategiach spekulacyjnych na zmiany kursu złotego. 
Wzrost kosztów pozyskania złotych w tych transakcjach w II połowie 2012 r. spowodował 
jednak, że skala krótkoterminowych transakcji fx swap zawieranych z bankami zagranicz-
nymi była mniejsza niż w poprzednich latach. Potrzeby płynnościowe banków krajowych 
oraz utrzymywanie niskich limitów kredytowych, które banki wzajemnie nakładają na sie-
bie, determinowały wielkość i strukturę terminową obrotów na rynku niezabezpieczonych 
lokat międzybankowych. Na rynku tym nadal dominowały transakcje jednodniowe. W 2012 r. 
podjęto działania mające na celu utrzymanie wiarygodności i reprezentatywności stawek re-
ferencyjnych WIBID/WIBOR.

Na koniec 2012 r. największym segmentem rynku krótkoterminowych papierów wartościo-
wych pozostawał rynek bonów pieniężnych. Wzrost wartości tych instrumentów w obiegu 
wynikał z rosnącej nadpłynności w krajowym sektorze bankowym. Jednocześnie konsekwent-
nie realizowana przez Ministerstwo Finansów strategia wydłużania średniego terminu zapa-
dalności długu publicznego prowadziła do dalszego ograniczania emisji bonów skarbowych  
i spadku zadłużenia z tytułu tych instrumentów.

Przedsiębiorstwa nadal w nieznacznym stopniu finansowały swoją bieżącą działalność  
za pośrednictwem emisji krótkoterminowych papierów dłużnych. Obserwowany od 2010 r. 
systematyczny wzrost wartości emisji tych instrumentów wiązał się głównie ze strategią 
zarządzania płynnością kilku dużych przedsiębiorstw, a nie wzrostem liczby podmiotów za-
ciągających zobowiązania na rynku tych instrumentów. Banki krajowe nadal rzadko przepro-
wadzały emisje dłużnych papierów wartościowych na rynku pieniężnym.
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5.1.2. Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych

5.1.2.1. Bony skarbowe

Wielkość rynku

W 2012 r. istotnie spadło znaczenie bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb pożyczko-
wych Skarbu Państwa. Średnia wartość tych instrumentów pozostających w obrocie wyniosła 
10,6 mld zł i była o ponad połowę niższa niż w 2011 r. (24,0 mld zł). Spadek przeciętnego za-
dłużenia z tytułu bonów skarbowych obserwowany był pomimo wyższych niż przed rokiem 
potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa. Były one bowiem zaspokajane w większym stopniu 
niż w latach 2010–2011 za pośrednictwem emisji krajowych obligacji skarbowych. Sprzyjało 
temu zwiększenie popytu inwestorów na te instrumenty związane m.in. z globalnym spad-
kiem awersji do ryzyka. Taka tendencja była korzystna dla realizacji polityki emisyjnej Mini-
sterstwa Finansów, które zakładało ograniczanie ryzyka refinansowania długu państwa przez 
wydłużenie jego średniej zapadalności1. Ponadto Ministerstwo Finansów zdecydowało się 
przeprowadzać emisje skarbowych papierów dłużnych na rynkach zagranicznych znacznie 
częściej niż w poprzednich latach.

Bony skarbowe oferowane były jedynie w czterech pierwszych miesiącach roku, kiedy po-
trzeby pożyczkowe Skarbu Państwa są najwyższe. W rezultacie zadłużenie z tytułu bonów 
skarbowych spadło z 12,0 mld zł na koniec 2011 r. do 6,1 mld zł na koniec 2012 r. Udział 
bonów skarbowych w całkowitym zadłużeniu państwa z tytułu krajowych skarbowych papie-
rów wartościowych obniżył się w tym okresie o ponad połowę – z 2,3% do 1,1% (wykres 5.1.1).

1   Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012–2015, Warszawa 2011, Ministerstwo 
Finansów.

Tabela 5.1.1. Zadłużenie na koniec roku z tytułu poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego 
oraz wartość obrotów na krajowym rynku transakcji lokacyjnych w latach 2009−2012 (w mld zł)

2009 2010 2011 2012

Bony skarbowe 47,5 28,0 12,0 6,1

Bony en ne 41,0 74,6 93,4 117,0

r ko er nowe bankowe a ery ne 3,0 2,6 7,7 5,9

r ko er nowe a ery ne r e s b ors w 6,2 11,7 15,9 18,5

oka y n e abe e one oka y ybankowe 7,3 7,0 6,2 5,9

FX swap 9,4 10,9 12,9 11,5

ransak e repo/SBB/BSB 8,1 9,1 11,6 12,6

      w y  o era e y banka  kra owy 2,4 2,7 3,6 3,8

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą różnić się od danych przedstawionych w poprzednich edycjach opracowania.
Źródło: NBP.
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W strefie euro nie obserwowano tak wyraźnego spadku udziału bonów skarbowych  
w finansowaniu potrzeb pożyczkowych poszczególnych państw. Ze względu na problemy 
fiskalne niektórych jej członków oraz związane z tym ograniczone możliwości sprzedaży ob-
ligacji skarbowych udział bonów w całkowitym zadłużeniu z tytułu skarbowych papierów 
wartościowych obniżył się jedynie o niecałe 0,5 pkt proc. i na koniec 2012 r. wyniósł 9,2%2.

Rynek pierwotny

Bony skarbowe są sprzedawane na rynku pierwotnym w ramach systemu dealerów skar-
bowych papierów wartościowych (DSPW). Jest to rynek hurtowy, do którego dostęp mają 
wyłącznie 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 2012 r. funkcję DSPW pełniło 14 podmio-
tów (o dwa więcej niż w 2011 r.). Wśród nich było dziewięć banków krajowych, działający  
w Polsce oddział instytucji kredytowej oraz cztery 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-rozra-
chunkowy dla tych papierów dłużnych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów przetargi sprzeda-
ży bonów skarbowych odbywały się w 2012 r. zgodnie z formułą jednej ceny. W takich 
przetargach wszyscy uczestnicy nabywali bony po tej samej cenie, nie niższej niż cena 
minimalna wyznaczona przez emitenta. Korzystanie z nowej formy sprzedaży bonów  
na rynku pierwotnym było możliwe dzięki wejściu w życie pod koniec 2010 r. znowelizo-

2  Obliczono na podstawie danych EBC dostępnych na stronie: http://www.ecb.europa.eu/stats/money/securi-
ties/ debt/html/index.en.html.

Wykres 5.1.1. Bony skarbowe w obiegu oraz ich udział w krajowym zadłużeniu z tytułu emisji 
skarbowych papierów wartościowych w latach 2009–2012 (wg stanu zagłużenia na koniec 
okresów) 
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wanego rozporządzenia w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych3. Taki system 
przetargów funkcjonuje na większości spośród najbardziej rozwiniętych rynków skarbowych 
papierów dłużnych. W opinii Ministerstwa Finansów stosowanie nowej formuły przetargu 
pozwoliło na obniżenie kosztów finansowania (rentowność na rynku pierwotnym była nie-
jednokrotnie niższa niż na rynku wtórnym) oraz wzrost wartości pojedynczej oferty przy 
jednoczesnej redukcji ich liczby4.

We wspomnianym rozporządzeniu przewidziano również możliwość składania ofert 
niekonkurencyjnych, czyli takich, które nie zawierają ceny. Składając tego typu ofertę, inwe-
storzy godzą się na zakup bonów skarbowych po cenie ustalonej przez pozostałych uczestni-
ków przetargu. Taką formułę sprzedaży bonów na rynku pierwotnym zaczęto wykorzystywać 
także od 2012 r. Wartość przyjętych ofert niekonkurencyjnych wyniosła łącznie 1,4 mld zł  
i stanowiła 12,4% wszystkich zrealizowanych ofert zakupu.

W 2012 r. Ministerstwo Finansów sprzedało bony skarbowe o wartości 11,7 mld zł, pod-
czas gdy w 2011 r. było to 18,7 mld zł. Średni pierwotny okres do wykupu wyemitowanych  
bonów skarbowych był nieznacznie krótszy niż w 2011 r. (tabela 5.1.2). Terminy zapadalno-
ści tych instrumentów były ustalane tak, aby równomiernie rozłożyć w czasie ich wykupy  
i uniknąć skumulowania z wykupem obligacji skarbowych. Realizując wspomnianą strategię 
ograniczania emisji bonów skarbowych, Ministerstwo Finansów zorganizowało tylko sześć 
przetargów tych instrumentów, z czego trzy dotyczyły bonów 52-tygodniowych, a na pozo-
stałych trzech oferowano bony z terminem zapadalności od 30 do 49 tygodni. W związku 
z wysokim stopniem sfinansowania potrzeb pożyczkowych, wynoszącym na koniec kwiet-
nia 64%, oraz dużym popytem inwestorów, zwłaszcza nierezydentów, na obligacje skarbowe,  
w następnych miesiącach 2012 r. nie organizowano przetargów sprzedaży bonów skarbowych 
(wykres 5.1.2).

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  Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013–2016, Warszawa 2012, Ministerstwo 
Finansów, s. 15.

Tabela 5.1.2. Struktura terminowa bonów skarbowych wyemitowanych w latach 2009−2012  
(w %, wartość bonów oferowanych na rynku pierwotnym)

2009 2010 2011 2012

26-tygodniowe 10,3 0,0 0,0 0,0

39-tygodniowe 0,9 3,3 0,0 0,0

49-tygodniowe 0,0 0,0 19,7 19,0

50-tygodniowe 0,0 0,0 14,2 0,0

52-tygodniowe 83,8 92,8 25,6 52,4

Inne 5,0 3,9 40,5 28,6

100,0 100,0 100,0 100,0

redni ierwotny okres do wyk  w tygodnia 48,3 51,4 47,4 45,3

Uwaga: kategoria „Inne” obejmowała bony: w 2009 r. 25- i 28-tygodniowe, w 2010 r. 48-tygodniowe, w 2011 r. 27-, 28-, 44-, 45-, 46-, 48-  
i 51-tygodniowe, a w 2012 r. 30- i 31-tygodniowe.
Źródło: obliczono na podstawie danych MF.
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Spadkowi liczby przetargów towarzyszył wzrost średniej wartości bonów skarbowych 
sprzedanych na pojedynczym przetargu. W 2012 r. ich przeciętna wartość była blisko 
dwukrotnie większa niż w roku poprzednim i wyniosła 1 mld 943,7 mld zł. Inaczej niż  
w 2011 r. Ministerstwo Finansów nie otwierało ponownie wprowadzonych już do obrotu serii 
bonów skarbowych. Wspomniany wzrost wartości oferowanych bonów mógł zatem wynikać 
z chęci zapewnienia odpowiedniej wartości tych instrumentów na rynku wtórnym oraz ogra-
niczenia ewentualnych oczekiwań inwestorów na dodatkową premię za płynność.

Większa podaż bonów skarbowych na pojedynczych przetargach wpłynęła na obniżenie się 
relacji popytu na bony skarbowe zgłaszanego przez inwestorów do ich podaży: z 3,0 w 2011 r. 
do 2,4 w 2012 r. Nadwyżka ta ma w dużej mierze charakter strukturalny i wynika z chęci 
pełnej realizacji przez DSPW zleceń własnych oraz klientów. Pewien wpływ na wspomnia-
ny spadek miało wprowadzenie ofert niekonkurencyjnych. Stanowią one deklarację zakupu 
określonej liczby bonów skarbowych bez podawania ich ceny, która jest ustalana na podsta-
wie ofert złożonych przez pozostałych uczestników przetargu. W rezultacie niektórzy inwe-
storzy nie mieli już powodu, aby składać wiele zleceń z różnymi cenami w celu optymalizacji 
ceny nabycia, tak jak to czynili do 2011 r. Stopień redukcji ofert złożonych przez inwestorów 
nadal był jednak wyższy niż na rynku obligacji skarbowych, co wiązało się przede wszystkim  
z ograniczoną podażą bonów oraz zapowiedziami zaprzestania ich emisji w II połowie roku.

Pomimo wyższych stóp procentowych NBP w pierwszych miesiącach 2012 r. w porównaniu 
z początkiem 2011 r. rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych na rynku pierwotnym 
była podobna jak w poprzednim roku i kształtowała się znacznie poniżej stawki 1Y WIBOR. 
Wpłynął na to duży popyt inwestorów na skarbowe papiery dłużne emitowane na rynku 
krajowym, jak również oczekiwania uczestników rynku na obniżki stóp procentowych NBP 
w II połowie roku.

Wykres 5.1.2. Miesięczna wartość emisji bonów skarbowych w latach 2009–2012 na przetargach 
bonów skarbowych oraz miesięczne saldo budżetu państwa
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Rynek wtórny

Na zmiany płynności rynku wtórnego bonów skarbowych w Polsce najsilniej oddziałują 
wahania wartości tych instrumentów pozostających w obiegu oraz liczba organizowanych 
przetargów, po których DSPW sprzedają nabyte papiery pozostałym inwestorom. Spadek 
znaczenia bonów skarbowych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa wpły-
nął na istotne zmniejszenie się wartości zawieranych transakcji. Średnie dzienne obroty net-
to w 2012 r. wyniosły 0,52 mld zł i były ponaddwukrotnie mniejsze niż w poprzednim roku,  
z czego jedynie 0,13 mld zł stanowiły operacje outright (tabela 5.1.3). Spadek aktywności 
obserwowano zarówno w segmencie transakcji bezwarunkowych, jak i warunkowych  
(wykres 5.1.3). Niższa wartość bonów skarbowych w obiegu i związane z tym zmniejszenie 
wartości portfeli tych instrumentów w bankach krajowych ograniczyły możliwości wykorzy-
stania ich jako zabezpieczenia w transakcjach sell-buy-back/buy-sell-back (SBB/BSB) bądź repo.  
W 2012 r. operacje warunkowe, wśród których zdecydowanie przeważały transakcje  
SBB/BSB, stanowiły 75% obrotów netto na krajowym rynku bonów skarbowych. 

Niższa wartość transakcji bonami skarbowymi miała odzwierciedlenie w spadku wskaźnika 
płynności tego rynku. W przypadku transakcji bezwarunkowych relacja średniej miesięcznej 
wartości obrotów netto do średniego miesięcznego stanu zadłużenia z tytułu bonów skarbo-
wych spadła z 0,48 w 2011 r. do 0,25 w 2012 r. Wskaźnik ten, liczony dla całego rynku wtór-
nego bonów skarbowych i uwzględniający również transakcje warunkowe, nie zmienił się 
istotnie i wyniósł 1,02.

Głównymi uczestnikami rynku wtórnego bonów skarbowych i najważniejszymi inwestorami 
były banki krajowe, stanowiące największą grupę podmiotów pełniących funkcję DSPW (wy-
kres 5.1.4). Stronami transakcji były najczęściej banki krajowe oraz niebankowi inwestorzy 
krajowi (46,2% obrotów brutto na rynku wtórnym). Bardzo zwiększył się udział nierezyden-
tów w obrotach brutto – z 17,0% w 2011 r. do 28,4% w 2012 r. Szczególnie dużą aktywność 
tej grupy inwestorów obserwowano w kwietniu 2012 r., kiedy ich operacje stanowiły ponad 
połowę wszystkich transakcji.

Obrót wtórny bonami skarbowymi odbywał się niemal wyłącznie na nieregulowanym 
rynku OTC (99,8% wartości wszystkich transakcji). Pozostałe transakcje realizowano  
na elektronicznej platformie Treasury BondSpot Poland, przy czym w 2012 r. dotyczyło  
to wyłącznie transakcji warunkowych zawartych w maju oraz czerwcu. Średnia miesięczna 
wartość obrotów netto bonami skarbowymi na tym rynku spadła z około 527 mln zł w 2011 r. 

Tabela 5.1.3. Średnie dzienne obroty netto bonami skarbowymi w latach 2009−2012 (w mld zł)

2009 2010 2011 2012

Obroty netto, w tym: 2,45 2,11 1,25 0,52

    transak e be war nkowe 0,77 0,81 0,55 0,13

    transak e war nkowe 1,68 1,30 0,70 0,39

Uwaga: średnie dzienne obroty netto obliczono, uwzględniając następującą liczbę dni roboczych: 255 w 2009 r., 256 w 2010 r., 252  
w 2011 r. oraz 251 w 2012 r.
Źródło: NBP.
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do blisko 27 mln zł w 2012 r. Przy ogólnym zmniejszeniu płynności rynku wtórnego tych 
instrumentów spadek znaczenia platformy Treasury BondSpot Poland mógł wynikać z chęci 
skoncentrowania obrotów bonami skarbowymi na rynku OTC.

5.1.2.2. Bony pieniężne

Emisja bonów pieniężnych jest podstawową formą operacji otwartego rynku przepro-
wadzanych przez NBP. Wartość bonów pieniężnych oferowanych na przetargach zależy 
od prognozowanej skali nadpłynności w krajowym systemie bankowym. Wykorzystu-
jąc ten instrument, bank centralny absorbuje nadmiar płynności i w ten sposób kształtu-
je oprocentowanie krótkoterminowych lokat międzybankowych na poziomie zbliżonym  
do stopy referencyjnej ustalanej przez RPP.

Wykres 5.1.3. Miesieczne obroty netto bonami skarbowymi w latach 2009–2012 według 
rodzajów transkacji
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Źródło: NBP.

Wykres 5.1.4. Struktura nabywców bonów skarbowych w latach 2011–2012 (wg stanu 
zadłużenia na koniec okresów)
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Wielkość rynku  

W ujęciu średniorocznym wartość bonów pieniężnych pozostających w obiegu w 2012 r. wy-
niosła 95,9 mld zł i była nieznacznie wyższa niż w 2011 r. (95,2 mld zł), przy czym skala emisji 
tych instrumentów istotnie zmieniała się w ciągu roku (wykres 5.1.5). Do kwietnia 2012 r.  
w krajowym sektorze bankowym obserwowano stabilizację nadpłynności, absorbowanej  
za pośrednictwem emisji bonów pieniężnych, natomiast od maja jej poziom systematycznie 
się zwiększał i w grudniu wyniósł prawie 117 mld zł.

Czynnikiem, który w 2012 r. najsilniej oddziaływał w kierunku wzrostu nadpłynności, był 
prowadzony przez NBP skup środków pochodzących z funduszy UE oraz rachunku walu-
towego Ministerstwa Finansów. Zwiększył on nadpłynność krajowego sektora bankowego 
średniorocznie o 16,2 mld zł. Większość operacji zamiany walut, przeprowadzonych bez-
pośrednio na rachunkach Ministerstwa Finansów w banku centralnym, zrealizowano przy 
tym w II połowie 2012 r. Istotny wpływ na wzrost nadpłynności w 2012 r. miała również 
czerwcowa wpłata do budżetu państwa 8,2 mld zł z zysku NBP za 2011 r. 

W kierunku zmniejszenia nadpłynności w sektorze bankowym oddziaływał natomiast 
przede wszystkim wzrost pieniądza gotówkowego w obiegu, który w 2012 r. wyniósł średnio  
5,9 mld zł5. Nadpłynność sektora bankowego ograniczało również zwiększenie średniorocznie  
o około 1,9 mld zł rezerwy obowiązkowej utrzymywanej na rachunkach bieżących w NBP.  
Do wzrostu tej rezerwy przyczyniła się wyższa wartość depozytów złotowych składanych 
przez podmioty niebankowe, stanowiących podstawę naliczania rezerwy.

 Rynek pierwotny

Zgodnie z założeniami polityki pieniężnej w 2012 r. bank centralny za pomocą operacji 
otwartego rynku oddziaływał na płynność w sektorze bankowym w taki sposób, aby stabi-

5  Szerzej na temat czynników kształtujących płynność krajowego systemu bankowego w 2012 r. w: Płynność 
sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, Warszawa 2013, NBP, s. 9–19. 

Wykres 5.1.5. Bony pieniężne w obiegu w latach 2009–2012 (wg stanu na koniec miesięcy)
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lizować stawkę POLONIA wokół stopy referencyjnej NBP6. Narodowy Bank Polski przepro-
wadza podstawowe operacje otwartego rynku, emitując bony pieniężne z 7-dniowym termi-
nem zapadalności. Przetargi tych bonów odbywają się regularnie raz w tygodniu, w piątek, 
a ich rozrachunek jest dokonywany tego samego dnia. 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 Gwarancyjny7. Bank centralny ma również możliwość emisji bonów 
pieniężnych o innych terminach zapadalności w ramach operacji dostrajających. Do udzia-
łu w tych przetargach uprawnieni są dealerzy rynku pieniężnego (DRP)8, jednak na mocy 
decyzji Zarządu NBP9 w operacjach dostrajających przeprowadzonych w 2012 r. mogły brać 
udział także banki niemające statusu DRP. Rentowność wszystkich oferowanych przez NBP 
bonów pieniężnych (określona według 360-dniowej bazy odsetkowej) jest równa ustalanej 
przez RPP stopie referencyjnej. 

W 2012 r. popyt na bony pieniężne zgłaszany przez banki na przetargach w ramach operacji 
podstawowych był z reguły nieco niższy od oferowanej podaży, jednak na niektórych prze-
targach występowała nadwyżka popytu (wykres 5.1.6). Średnia wartość bonów wyemitowa-
nych w 2012 r. na przetargu w ramach operacji podstawowych wyniosła około 94,3 mld zł  
(93,8 mld zł w 2011 r.). Ze względu na utrzymywanie relatywnie niskich limitów kredytowych 
przyznawanych kontrahentom oraz małą płynność rynku niezabezpieczonych depozytów 
międzybankowych o terminach innych niż O/N banki krajowe nie lokowały wszystkich nad-

6  Założenia polityki pieniężnej na rok 2012, Warszawa 2011, NBP, s. 14. 
7  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.,  

nr 9, poz. 131 z późn. zm.) oraz uchwała nr 30/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. w sprawie 
emitowania bonów pieniężnych NBP (Dz. Urz. NBP z 2003 r., nr 15, poz. 24). 

8 Banki te są wybierane co roku w konkursie na podstawie jednolitych kryteriów Indeksu Aktywności 
Dealerskiej opracowanego przez NBP.

9  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 otwar-
tego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP z 2010 r., nr 14, poz. 15).

Wykres 5.1.6. Wartość nominalna wyemitowanych bonów i relacja popytu do podaży na rynku 
pierwotnym bonów pieniężnych NBP w latach 2011–2012 (dane tygodniowe)
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wyżek płynnych środków w 7-dniowe bony pieniężne, lecz pozostawiały bufory płynnościowe. 
Taką strategię najczęściej stosowały pod koniec okresu utrzymania rezerwy obowiązkowej, 
szczególnie w miesiącach kończących kwartał. Wynikało to z chęci uniknięcia korzystania  
z kredytu lombardowego NBP na koniec okresów sprawozdawczych. W rezultacie pomi-
mo stabilnej sytuacji na krajowym rynku pieniężnym pod koniec okresów utrzymywania  
rezerwy obowiązkowej stawka POLONIA mogła obniżać się do poziomu stopy depozytowej  
(wykres 5.1.7).

W celu ograniczania wspomnianego wpływu zmian warunków płynnościowych w sektorze 
bankowym na wysokość krótkoterminowych stóp procentowych w 2012 r., podobnie jak 
rok wcześniej, NBP oprócz operacji podstawowych wykorzystywał absorbujące opera-
cje dostrajające o terminie zapadalności krótszym niż 7 dni. Narodowy Bank Polski kon-
tynuował zapoczątkowane w czerwcu 2011 r. comiesięczne emisje bonów pieniężnych 
w ostatnim dniu okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w celu zbilansowania 
płynności w sektorze bankowym i ograniczenia zmienności krótkoterminowych stóp pro-
centowych na rynku lokat międzybankowych. Operacje dostrajające przeprowadzano  
także nieregularnie w trakcie okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej, w przypad-
ku wystąpienia znacznego niezbilansowania płynności. W ramach operacji dostrajających  
w 2012 r. dokonano łącznie 23 emisji 1-, 2-, 3- lub 4-dniowych bonów pieniężnych. Średnia 
wartość bonów wyemitowanych w ich ramach wyniosła około 1,58 mld zł i była o 0,13 mld 
zł większa niż w 2011 r. W rezultacie obserwowano istotny spadek wykorzystania przez 
banki depozytu na koniec dnia – jego średnia wartość w 2012 r. wyniosła 393 mln zł i była  
o ponad 45% niższa niż w 2011 r. Prowadzone przez NBP działania spowodowały również 
dalsze istotne zmniejszenie się średniego absolutnego odchylenia stawki POLONIA od stopy 
referencyjnej, które zbliżyło się do poziomu obserwowanego przed wystąpieniem zaburzeń 
na światowych rynkach finansowych. W 2012 r. odchylenie to wyniosło 21 pkt bazowych  
i było ponaddwukrotnie niższe niż w 2011 r. (43 pkt bazowe) oraz ponadtrzykrotnie niższe 
niż w 2010 r. (69 pkt bazowych).

Wykres 5.1.7. Stawka POLONIA i stopy NBP: depozytowa, lombardowa i referencyjna oraz 
odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP w latach 2011–2012 (dane dzienne)
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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 ry-
nek wtórny tych instrumentów charakteryzował się niską płynnością. Wzrost średnich dzien-
nych obrotów z 0,40 mld zł w 2011 r. do 0,56 mld zł w 2012 r. mógł być rezultatem strategii 
zarządzania płynnością stosowanej przez niektóre bankowe grupy kapitałowe. Zgodnie z nią 
w operacjach z NBP brał udział tylko jeden bank, który po przetargu odsprzedawał bony 
pieniężne na rynku wtórnym innym bankom powiązanym kapitałowo. Udział transakcji typu 
repo w obrotach netto wzrósł z 8% w 2011 r. do prawie 13% w 2012 r., jednak ze względu na 
krótki termin zapadalności oraz jeszcze krótszy okres, w którym może nastąpić przeniesienie 
własności bonów pieniężnych10, a więc m.in. ustanowienie na nich zabezpieczenia w transak-
cjach warunkowych, nadal przeważały transakcje bezwarunkowe. 

Ramka 5.1.1.  Zmiany struktury bilansów banków komercyjnych a saldo bonów 
pieniężnych

Na schemacie I przedstawiono uproszczoną strukturę bilansów NBP oraz banków 
krajowych. Aktywa banku centralnego można podzielić na krajowe oraz zagranicz-
ne (najważniejszą pozycją w tej kategorii są rezerwy walutowe). W pasywach banku 
centralnego znajduje się m.in. pieniądz gotówkowy oraz środki na rachunkach ban-
ków komercyjnych i sektora rządowego. Banki utrzymują na swoich rachunkach 
tyle środków, ile wynika z wyliczenia rezerwy obowiązkowej. Z kolei Ministerstwo 

10  Zgodnie z Regulaminem Rejestru Papierów Wartościowych dzień zakończenia transakcji repo nie może 
przypadać później niż w dniu poprzedzającym termin wykupu bonów będących przedmiotem transakcji.

Wykres 5.1.8. Miesięczne obroty netto na rynku wtórnym bonów pieniężnych NBP w latach 
2009–2012
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Finansów utrzymuje tyle środków, ile wynika z przewidywanych wydatków. Wielkość 
bieżących nadwyżek lub niedoborów środków na rachunkach banków komercyjnych 
jest stale monitorowana przez bank centralny, który niweluje ich wpływ na krótko-
terminowe stopy procentowe za pomocą operacji otwartego rynku. Ze względu na  
nadpłynność utrzymującą się w krajowym sektorze bankowym NBP emituje bony 
pieniężne. Gdyby bank centralny zaprzestał emisji bonów, banki musiałyby poszuki-
wać alternatywnych lokat, ale ze względu na nadmiar płynności skutkiem tego byłby 
spadek stawki POLONIA (odzwierciedlającej rzeczywiste oprocentowanie jednodnio-
wych niezabezpieczonych lokat międzybankowych). Dzięki odpowiedniej skali emisji 
bonów pieniężnych stawka POLONIA oscyluje wokół stopy referencyjnej. Skala emisji 
bonów pieniężnych jest zatem niezależna od skali emisji papierów skarbowych czy 
akcji kredytowej1 i wynika wyłącznie ze zmian w bilansie NBP. Poniższe przykłady 
pokazują, że bony pieniężne mogą zostać zastąpione papierami skarbowymi lub kre-
dytami w bilansie pojedynczego banku, ale w skali sektora bankowego wartość bonów 
pieniężnych pozostaje niezmienna (ceteris paribus).

Załóżmy, że bank X chce zwiększyć swoje zaangażowanie w skarbowe papiery war-
tościowe. W wyniku nabycia tych instrumentów na rynku pierwotnym (1a) wartość 
środków banku X na rachunku bieżącym w NBP (1b) zmniejsza się poniżej pozio-
mu optymalnego dla tego banku (wynikającego z rezerwy obowiązkowej), nato-
miast na rachunek Ministerstwa Finansów trafiają dodatkowe środki pieniężne 
(1a). Ministerstwo Finansów wydaje je zgodnie ze swoimi bieżącymi potrzebami 
(2a). Wydatek budżetowy, np. wypłata  pensji w administracji publicznej, powoduje,  
że środki, które znajdowały się na rachunku Ministerstwa Finansów w NBP, trafiają  
na rachunki banków komercyjnych w banku centralnym, a w poszczególnych 
bankach są księgowane na rachunkach beneficjentów wspomnianych świad-
czeń (dla uproszczenia przyjęto, że wszystkie znajdują się w banku Y). Powoduje  
to wzrost wartości środków na rachunku bieżącym banku Y w NBP ponad poziom 
optymalny (2b). W rezultacie zarówno bank X, jak i Y będą dążyły do przywrócenia 
wyjściowego poziomu środków na swoich rachunkach w NBP. W tym celu najczęściej 
wykorzystywany jest międzybankowy rynek transakcji lokacyjnych. Bank Y, składa-
jąc lokatę w banku X (3a), zmniejszy saldo środków na swoim rachunku w banku 
centralnym (3b) i zaspokoi zapotrzebowanie banku X na dodatkową płynność (3c). 
Gdyby banki nie wymieniły się płynnymi środkami na rynku międzybankowym, 
bank Y musiałby nabyć więcej bonów pieniężnych (4a*), co doprowadziłoby do ogra-
niczenia wartości płynnych środków na rachunku w NBP do poziomu wyjściowe-
go (4b*). Jednocześnie bank X ograniczyłby swoje zaangażowanie w te instrumenty 
(4c*), aby zniwelować niedobór środków na rachunku bieżącym w banku centralnym 
(4d*), powstały w wyniku zakupu skarbowych papierów wartościowych. Bez względu  
na przedstawiony wariant saldo bonów pieniężnych pozostaje bez zmian. 

1  Z dokładnością do dodatkowej rezerwy obowiązkowej, która jest wymagana w związku ze wzrostem depozytów, towarzyszącym akcji 
kredytowej. Przy niskiej stopie rezerwy obowiązkowej efekt ten można pominąć.
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Analogiczny, neutralny skutek dla salda bonów pieniężnych miałyby decyzje banku X 
o zakupie SPW na rynku wtórnym (np. od banku Y) lub o zwiększeniu akcji kredytowej. 
W pierwszym przypadku środki pieniężne za zakupione papiery wartościowe trafiłyby 
bowiem bezpośrednio na rachunek banku Y w banku centralnym. W drugim przypad-
ku klient banku X wykorzystałby środki z udzielonego przez ten bank kredytu na zakup 
potrzebnych mu towarów lub usług, co spowodowałoby wzrost środków pieniężnych 
na rachunkach bankowych dostawców tych towarów lub usług (w banku Y). Następ-
nie nastąpiłoby, zgodnie z opisanym powyżej schematem, dostosowanie sald środków  
na rachunkach bieżących banków w NBP do optymalnych dla nich poziomów (via 
rynek lokat międzybankowych lub przez zmianę popytu na bony pieniężne).

Przedstawiony powyżej uproszczony schemat przepływów środków w systemie ban-
kowym pokazuje, że ani zakupy papierów skarbowych, ani wzrost akcji kredytowej 
nie wpływają na saldo bonów pieniężnych. Oznacza to także, że zmniejszenie emi-
sji bonów pieniężnych przez NBP nie może trwale zwiększyć popytu na skarbowe  
papiery wartościowe ani pobudzić akcji kredytowej. Skutkiem takiego działania był-
by bowiem tylko spadek stawki POLONIA znacznie poniżej stopy referencyjnej NBP. 
Skala emisji bonów pieniężnych może się zmienić jedynie wtedy, gdy nastąpią zmiany 
w innych pozycjach bilansu NBP, np. gdy bank centralny skupi lub sprzeda waluty 
obce, zmieni się zapotrzebowanie na gotówkę, preferencje Ministerstwa Finansów  
dotyczące optymalnego poziomu płynności finansowej lub determinowana przez 
stopę rezerwy obowiązkowej wartość środków utrzymywanych przez banki krajowe  
na rachunkach w banku centralnym.

Schemat I. Uproszczona struktura bilansów NBP i banków komercyjnych działających 
w Polsce

Narodowy Bank Polski (NBP)

Aktywa zagraniczne 
(w tym rezerwy walutowe)

Pieniądz gotówkowy w obiegu
Środki na rachunkach bieżących banków  

[1b]↓ [2b]↑ [3b]↓ [3c]↑ [4b*]↓ [4d*]↑
Środki na rachunku 

Ministerstwa Finansów [1a]↑ [2a]↓

Aktywa krajowe Zobowiązania z tytułu emisji 
bonów pieniężnych [4a*]↑ [4c*]↓

Pozostałe pasywa

Bank X Bank Y

Pozostałe aktywa Pozostałe pasywa Pozostałe aktywa Pozostałe pasywa

Depozyty i środki na rachunkach 
bieżących klientów [2a]↑Skarbowe papiery 

wartościowe [1a]↑
Skarbowe papiery 

wartościowe Zobowiązania wobec innych 
bankówBony pieniężne [4c*]↓ Bony pieniężne [4a*]↑

Środki na rachunku w NBP
[1b]↓ [3c]↑ [4d*]↑

Kapitał własny Środki na rachunku w NBP
[2b]↑ [3b]↓ [4b*]↓

Kapitał własny
Depozyty i środki na rachunkach

bieżących klientów
 

Udzielone kredyty i pożyczki Udzielone kredyty i pożyczki 

Zobowiązania wobec innych 
banków [3a]↑

Zobowiązania z tytułu emisji 
papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu emisji 
papierów wartościowychLokaty międzybankowe Lokaty międzybankowe [3a]↑

Źródło: NBP.
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5.1.2.3. Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne

Krajowy rynek krótkoterminowych bankowych papierów dłużnych (KBPD) obejmuje ob-
ligacje oraz bankowe papiery wartościowe (nazywane także certyfikatami depozytowymi)  
o pierwotnym terminie wykupu do jednego roku. Oba ww. rodzaje papierów dłużnych mogą 
być emitowane w Polsce przez banki komercyjne i banki spółdzielcze11. 

Wielkość rynku

Wartość KBPD pozostających w obiegu obniżyła się do 5,9 mld zł na koniec 2012 r. (wykres 
5.1.9). Spowodowało to spadek udziału tych instrumentów dłużnych w pasywach sektora 
bankowego z 0,59% na koniec 2011 r. do 0,44% na koniec 2012 r. Wśród papierów wprowadzo-
nych na rynek przeważały certyfikaty depozytowe (około 69% wartości). 

Liczba emisji KBPD przeprowadzonych w 2012 r. obniżyła się do 293, a ich łączna wartość 
osiągnęła 16,2 mld zł (13,4 mld zł w 2011 r.). Około 48,3% wartości wszystkich emisji KBPD 
stanowiły bankowe papiery wartościowe. Ich emisja 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 emisji12. Krótkoterminowe obligacje banków były oferowane 
w trybie oferty niepublicznej i nie wprowadzano ich do obrotu na rynkach zorganizowanych.

11  Krótkoterminowe obligacje emitowane są na podstawie Ustawy o obligacjach. Krótkoterminowe bankowe 
papiery wartościowe emitowane są na podstawie Prawa bankowego. Od 2009 r. banki spółdzielcze mogą  
za zgodą banku zrzeszającego emitować bankowe papiery wartościowe i zaciągać zobowiązania związane  
z emisją papierów wartościowych.

12  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.).

Wykres 5.1.9. Zadłużenie banków krajowych z tytułu emisji krótkoterminowych papierów 
dłużnych na rynek krajowy w latach 2009–2012 (wg stanu na koniec okresów)
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Większość krótkoterminowych papierów dłużnych banków wyemitowanych w 2012 r.  
na rynku krajowym była nominowana w złotych; tylko jeden bank dokonał emisji w dola-
rach amerykańskich. Średnia wartość pojedynczej emisji wyniosła około 55 mln zł. Emisje 
były najczęściej przeprowadzane w ramach jednego programu i następowały w dniu wykupu 
instrumentów poprzedniej emisji. Liczba banków emitujących KBPD wzrosła do 12. O ile  
w 2011 r. na dwa banki komercyjne przypadało około 74% wartości emisji, o tyle w 2012 r. ich 
udział w emisjach KBPD obniżył się do około 59%.

Rynek wtórny i inwestorzy

Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne były przedmiotem obrotu poza rynkiem zorga-
nizowanym. Dane o wartości transakcji tymi instrumentami nie są dostępne. Z informacji 
pozyskanych od banków organizatorów 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 2012 r. były banki i fundusze inwestycyjne (wykres 5.1.10). Z kolei na rynku krótkotermino-
wych obligacji bankowych dominującą grupą nabywców były banki. Nabywanie emisji KBPD 
przez inne banki mogło się wiązać z transakcjami dokonywanymi między podmiotami po-
wiązanymi kapitałowo w ramach zarządzania płynnością w grupie. W porównaniu z 2011 r. 
obniżył się udział funduszy emerytalnych wśród inwestorów na rynku obligacji, jednocześnie 
jednak wzrosło ich zaangażowanie w bankowe papiery wartościowe.

Wykres 5.1.10. Inwestorzy na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych banków  
w latach 2010–2012 (wg stanu na koniec okresów)

2010 2011 2012 2010 2011 2012

100
90
80
70

50
40
30
20
10

0

60

%

Banki Zakłady ubezpieczeń
Fundusze emerytalne Przedsiębiorstwa
Nierezydenci Pozostali

Fundusze inwestycyjne
Gospodarstwa domowe

Bankowe papiery wartościowe Obligacje bankowe

23,6
41,2

28,5

77,6

51,9
71,5

6,3
14,9
5,2

2,2

21,4

23,3
3,23,6 2,1

13,5

2,8

43,0

23,9
1,2

4,9

38,3

4,1
10,9

45,5

2,2

24,9
1,1

1,1

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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5.1.2.4. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

Krajowy rynek krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (KPDP) obejmuje 
instrumenty dłużne o pierwotnym terminie wykupu do jednego roku włącznie, emitowane 
przez przedsiębiorstwa niefinansowe, pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz 
pomocnicze instytucje finansowe13.

Wielkość rynku

Na koniec 2012 r. wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP wyniosła około 
18,5 mld zł (tabela 5.1.4), co oznacza wzrost o 16,4% w porównaniu z poprzednim rokiem.  
W krajach strefy euro przedsiębiorstwa na większą skalę korzystały z emisji krótkotermino-
wych papierów dłużnych (wykres 5.1.11).

13  Przedstawione kategorie emitentów odpowiadają sektorowemu podziałowi gospodarki European System 
of Accounts 1995. Używane w dalszej części rozdziału pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje wspomniane 
trzy kategorie podmiotów.

Tabela 5.1.4.  Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji KPDP i wartość nowych emisji 
w latach 2009−2012 (w mld zł)

2009 2010 2011 2012

arto  ad enia 6,2 11,7 15,9 18,5

arto  nowy  emis i 86,9 68,8 116,6 138,0

Źródło: oszacowano na podstawie danych NBP.

Wykres 5.1.11. Wartość zadłużenia z tytułu emisji KPDP w wybranych krajach europejskich  
i w Polsce oraz jego relacja do PKB w latach 2011–2012
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Uwagi: 
Wartość zadłużenia z tytułu emisji KPDP w Polsce przeliczono według średniego kursu EUR/PLN ogłoszonego przez NBP na koniec 
grudnia 2011 r. (4,4168) oraz grudnia 2012 r. (4,0882).
Wartości zadłużenia za 2011 r. mogą się różnić w porównaniu z danymi przedstawionymi 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.
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W analizowanym okresie w Polsce przeprowadzono emisje o wartości około 138,0 mld 
zł, tj. o 21,4 mld zł więcej niż w 2011 r. Ponad połowa wartości tych emisji przypadała  
na zaledwie kilka podmiotów. Z analizy dostępnych publicznie raportów bieżących spół-
ek wynika, że emisje KPDP wykorzystuje kilka dużych przedsiębiorstw w celu zarządza-
nia płynnością (często całej grupy kapitałowej). Omawiane zmiany wielkości rynku KPDP  
w Polsce nie świadczą zatem o jego rozwoju, ale raczej o dużym znaczeniu tych instrumen-
tów w zarządzaniu finansami pojedynczych spółek. 

Struktura rynku

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw były najczęściej emitowane przez pod-
mioty niefinansowe. W 2012 r. ich udział w wartości nowych emisji tych instrumentów 
wyniósł 93,6%. Największymi emitentami były spółki z branży telekomunikacyjnej, ener-
getycznej oraz paliwowej. Wartość pojedynczych emisji często przekraczała kilkaset mi-
lionów złotych, natomiast wartość nominalna jednej obligacji wynosiła kilkadziesiąt,  
a nawet kilkaset tysięcy złotych. Podobnie jak w poprzednich latach częstą praktyką było 
sprzedawanie nowych obligacji na rynku pierwotnym w dniu wykupu poprzedniej emisji 
(rolowanie zadłużenia).

Rynek KPDP charakteryzował się silną koncentracją aktywności emitentów. Jedna duża 
spółka telekomunikacyjna uplasowała na rynku instrumenty o wartości ponad 33 mld zł,  
co stanowiło ponad 20% wartości nowych emisji w 2012 r. Inna spółka, z sektora paliwowego, 
wyemitowała w 2012 r. KPDP o wartości około 9 mld zł. W obu przypadkach jako cel emi-
sji podawano optymalizację zarządzania krótkoterminową płynnością w grupie kapitałowej,  
a wyemitowane instrumenty zostały w całości nabyte przez spółki z tej samej grupy kapi-
tałowej. Emisja obligacji krótkoterminowych jako strategia przekazywania bieżących nad-
wyżek płynności innym spółkom z grupy kapitałowej nie wiązała się z obowiązkiem uisz-
czenia przez emitenta podatku od czynności cywilnoprawnych, co byłoby konieczne, gdyby 
podmioty działające w tej samej grupie wzajemnie udzielały sobie pożyczek. Wykorzystanie 

Wykres 5.1.12. Udział banków pełniących funkcję organizatorów emisji w rynku KPDP 
pozostających w obrocie na koniec 2011 i 2012 r.
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Żródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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KPDP umożliwiało także obniżenie kosztu kapitału oraz, w przeciwieństwie do kredytu ban-
kowego, nie wymagało ustanawiania zabezpieczeń. 

Z dostępnych danych wynika, że wszystkie emisje były nominowane w złotych. KPDP były 
emitowane w formie zdematerializowanej  jako obligacje dyskontowe, bez zabezpieczenia, 
i przeważnie nie miały ratingu. KPDP były najczęściej instrumentami na okaziciela, jednak 
niektóre spółki przeprowadzały także emisje obligacji imiennych, kierowane do spółek zależ-
nych lub do banków gwarantujących emisje. 

Podobnie jak w poprzednich latach organizatorami emisji KPDP było nadal kilkanaście du-
żych banków. Rynek obsługi emisji KPDP cechował się silną koncentracją. Na koniec 2012 r. 
na trzech największych organizatorów emisji przypadało blisko 80% całkowitego zadłużenia 
z tytułu KPDP (wykres 5.1.12). 

Rynek wtórny i inwestorzy

Obrót KPDP odbywał się wyłącznie na rynku OTC, co wynikało z niepublicznego charakteru 
emisji tych instrumentów. Organizacją rynku wtórnego oraz rozliczaniem i rozrachunkiem 
transakcji zajmowały się banki organizujące poszczególne emisje i prowadzące ewidencję 
tych papierów. Płynność rynku wtórnego KPDP nadal była 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 5.1.13). 
Wynikało to przede wszystkim ze strategii wykorzystywania emisji tych instrumentów  
w zarządzaniu płynnością poszczególnych spółek z grupy kapitałowej. Banki stanowiły drugą 
pod względem ważności grupę inwestorów na rynku KPDP. Pełniąc funkcję organizatora 
lub gwaranta emisji, nabywały obligacje do własnego portfela i utrzymywały je do terminu 
wykupu. Udział pozostałych grup inwestorów w strukturze nabywców KPDP był niewielki. 

Wykres 5.1.13. 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.
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5.1.3. Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym

Rynek transakcji o charakterze lokacyjnym służy do bieżącego zarządzania płynnością finan-
sową, umożliwiając jego uczestnikom lokowanie przejściowych nadwyżek lub pożyczanie 
brakujących środków. Ze względu na ryzyko kredytowe wśród transakcji lokacyjnych wyróż-
nia się lokaty niezabezpieczone oraz lokaty zabezpieczone walutami (fx swap) i papierami 
wartościowymi (operacje warunkowe – repo i sell-buy-back). 

W 2012 r. obserwowano istotny spadek awersji do ryzyka na światowych rynkach finanso-
wych. Do poprawy nastrojów uczestników rynku przyczyniły się przede wszystkim dzia-
łania najważniejszych banków centralnych, podejmowane w celu zwiększenia płynności  
w systemie finansowym. W lutym EBC przeprowadził drugą trzyletnią długoterminową 
operację refinansującą (longer-term refinancing operation – LTRO), której wartość prze-
kroczyła 500 mld euro, natomiast w sierpniu zapowiedział program warunkowego skupu 
obligacji krajów peryferyjnych strefy euro (outright monetary transactions)14. Działania  
te przyczyniły się do istotnego spadku marży na ryzyko kredytowe na rynku pieniężnym 
strefy euro, mierzonej spreadem pomiędzy stawką referencyjną 3M EURIBOR a kwotowania-
mi transakcji 3M OIS (wykres 5.1.14). Wskaźnik ten w 2012 r. spadł z blisko 90 do mniej niż  
5 pkt bazowych – poziomu podobnego jak przed wybuchem światowego kryzysu finansowe-
go w 2008 r.

Sytuacja na krajowym rynku pieniężnym była stabilna, a poprawa warunków na globalnych 
rynkach finansowych przyczyniła się do spadku postrzeganego ryzyka kredytowego również 
w Polsce. W 2012 r. spread 3M WIBOR/3M OIS zmniejszył się do poziomu około 20 pkt bazo-
wych. Przejściowe wahania tego wskaźnika mogły wynikać z różnej wrażliwości stawek refe-
rencyjnych WIBOR oraz kwotowań transakcji OIS na występujące w 2012 r. istotne zmiany 

14  Komunikat EBC z 6 września 2012 r. określający szczegółowe warunki programu dostępny pod adresem: 
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html.

Wykres 5.1.14. Premia za ryzyko kredytowe na rynku pieniężnym strefy euro oraz w Polsce  
w latach 2010–2012 (dane dzienne)
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Źródło: Thomson Reuters.
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oczekiwań co do przyszłej wysokości stóp procentowych NBP. Pomimo stabilnej sytuacji na 
krajowym rynku pieniężnym redystrybucja środków między bankami nadal nie była efektyw-
na. Było to spowodowane m.in. utrzymywaniem niskich limitów kredytowych, które uczest-
nicy krajowego rynku lokat międzybankowych wzajemnie na siebie nakładają. Limity te nie 
odzwierciedlały dobrej kondycji finansowej banków krajowych. 

Do nieefektywności redystrybucji płynności na rynku międzybankowym w Polsce przyczy-
niła się także struktura transakcji lokacyjnych, która znacznie różniła się od występującej  
w strefie euro (wykres 5.1.15). Do zarządzania płynnością na rynku pieniężnym strefy euro ban-
ki najczęściej wykorzystywały transakcje warunkowe – głównie repo15. Ich popularność wyni-
kała przede wszystkim z potrzeby ograniczania ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta  
i mniejszych wymogów kapitałowych związanych z tym ryzykiem. Ekspozycja na ryzyko kre-
dytowe w transakcjach repo i SBB, a więc i kwota obciążenia limitu kredytowego, zależy bo-
wiem 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 obciążenie limitu kredytowego z tytułu transakcji warunkowych stanowi 
około 10% wartości nominału transakcji, podczas gdy dla klasycznej lokaty międzybankowej 
jest to 100% nominału. W strefie euro dużym zainteresowaniem cieszyły się transakcje repo 
rozliczane przez podmioty pełniące funkcję CCP. Ich zaletą jest ograniczenie do minimum 
ryzyka kredytowego, prawnego i operacyjnego. Po zawarciu transakcji kontrahentem dla każ-
dej ze stron staje się bowiem, najczęściej w wyniku nowacji16, izba rozliczeniowa, która m.in. 
na bieżąco wycenia, przyjmuje i uwalnia zabezpieczenia. 

15  Informacje o strukturze rynku pieniężnego w strefie euro na podstawie: Euro Money Market Survey – 
September 2012, Frankfurt 2012, ECB, oraz  Euro Money Market Study – December 2012, Frankfurt 2012, 
ECB.

16  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.

Wykres 5.1.15. Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym  
w Polsce i w strefie euro w latach 2009–2012
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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 2012, Frankfurt 2012, ECB. 
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W 2012 r. obserwowano spadek aktywności na rynku pieniężnym strefy euro, związany  
z przeprowadzonymi przez EBC w grudniu 2011 r. i lutym 2012 r. trzyletnimi operacjami 
refinansującymi (LTRO), które zaspokoiły znaczną część potrzeb płynnościowych banków.  
W porównaniu z 2011 r. najsilniej spadły obroty (o około 35%) w segmencie niezabezpie-
czonych lokat międzybankowych. Pomimo spadku aktywności na rynku operacji typu repo  
w 2012 r. o około 15% ich udział w strukturze transakcji lokacyjnych nadal przekraczał 50%. 
Płynność rynku fx swap utrzymywała się na podobnym poziomie jak w poprzednich latach, 
co przy ogólnym spadku aktywności na rynku pieniężnym spowodowało istotny wzrost  
znaczenia tych transakcji w zaspokajaniu krótkoterminowych potrzeb płynnościowych  
banków strefy euro. Na rynku swapów walutowych zmieniła się nieco struktura terminowa, 
w obrotach wzrósł udział operacji o pierwotnych terminach zapadalności powyżej miesiąca. 

W Polsce podstawowym instrumentem zarządzania płynnością w bankach były niezabez-
pieczone lokaty międzybankowe. Pomimo podejmowanych od kilku lat działań zmniej-
szających bariery w rozwoju międzybankowego rynku transakcji typu repo w Polsce, na-
dal jest on słabo rozwinięty. Wynika to z przyzwyczajeń banków oraz braku powszechnie 
stosowanego wzorca umowy ramowej. W rezultacie dla pewnej grupy uczestników krajo-
wego rynku pieniężnego niezabezpieczone lokaty międzybankowe nadal stanowiły jedyny 
instrument zarządzania płynnością. Dominowały transakcje O/N, gdyż ze względu na co-
dzienne 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 krótkoterminowego zapotrzebowania na płynność w złotych banki  
w Polsce wykorzystywały też swapy walutowe, jednak znacznie rzadziej niż banki  
w strefie euro. Transakcje te były zawierane przede wszystkim z bankami zagranicznymi, 
które odnawiając krótkoterminowe pożyczki w złotych – głównie transakcje T/N fx swap    
 – finansowały m.in. swoje inwestycje na krajowym rynku kapitałowym. Z kolei banki krajo-
we 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 frankach szwajcarskich.

5.1.3.1. Lokaty niezabezpieczone

Niezabezpieczone lokaty międzybankowe są najprostszym i najczęściej wykorzystywanym 
instrumentem zarządzania płynnością w bankach działających w Polsce. Potrzeby płynno-
ściowe banku są codzienne zaspokajane na międzybankowym rynku lokat. W tym celu banki 
najczęściej wykorzystują transakcje O/N.

Wielkość rynku

W 2012 r. średnie dzienne obroty na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych 
wyniosły 5,9 mld zł, co oznacza spadek o około 5% w porównaniu z poprzednim rokiem 
(wykres 5.1.16). Utrzymywała się wysoka koncentracja aktywności w segmencie transakcji 
O/N. Średnia dzienna wartość transakcji O/N stanowiących podstawę wyznaczania stawki 
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POLONIA17 wyniosła w 2012 r. 2,6 mld zł i była o 17% niższa niż w 2011 r. Transakcje będące 
podstawą do obliczenia stawki POLONIA stanowiły ponad 55% wszystkich lokat O/N.

Depozyty międzybankowe o terminach zapadalności dłuższych niż jeden tydzień nadal były 
zawierane bardzo rzadko. Płynność w tym segmencie rynku lokat międzybankowych była 
ograniczana przez relatywnie niewielką liczbę podmiotów dysponujących strukturalny-
mi nadwyżkami płynności oraz niskie limity kredytowe, które banki wzajemnie nakładały  
na siebie. Limity zaangażowania kredytowego pozostawały niższe niż przed wystąpie-
niem zaburzeń na krajowym rynku pieniężnym w 2008 r., przy czym dla transakcji o pier-
wotnych terminach zapadalności powyżej dwóch tygodni były one ponadczterokrotnie  
niższe18. Często uzgadniano je na poziomie grup kapitałowych i nie zawsze były adekwatne  
do sytuacji banków krajowych, funkcjonujących jako odrębne osoby prawne.

Ze względu na zmniejszenie w ostatnich latach aktywności na krajowym rynku lokat mię-
dzybankowych o terminie powyżej jednego tygodnia oraz podejrzenia, że kilka banków 
zagranicznych dokonywało manipulacji przy ustalaniu stawek referencyjnych LIBOR, NBP  
w IV kwartale 2011 r. podjął działania mające na celu bardziej szczegółowe monitorowanie 
tego rynku i zbieranie danych o pojedynczych transakcjach. Ich skutkiem było wprowadzenie 
zmian w systemie płatności wysokokwotowych SORBNET, dzięki którym od kwietnia 2012 r. 
uczestnicy tego systemu przesyłają do NBP informacje o kwocie, terminie i oprocentowaniu 
niezabezpieczonych lokat międzybankowych. Informacje te są przekazywane w zleceniach 
płatniczych z tytułu złożenia i zwrotu wspomnianych transakcji lokacyjnych, co wraz z da-
nymi o kontrahentach (bankach beneficjentach) umożliwia NBP weryfikowanie poprawno-

17  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.

18  Rynek międzybankowy w Polsce - wyniki ankiet skierowanych do banków i oddziałów instytucji kredytowych 
pełniących funkcję Dealera Rynku Pieniężnego, UKNF, Warszawa 2012, dokument dostępny na stronie: 
http://www.knf.gov.pl/Images/Rynek_miedzybanowy_w_Polsce_2012_tcm75-32759.pdf

Wykres 5.1.16. Obroty netto na rynku lokat międzybankowych w latach 2011–2012 (dane dzienne)
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Źródło: NBP.
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ści danych oraz analizowanie aktywności poszczególnych banków. Jako jeden z nielicznych 
banków centralnych NBP uzyskał możliwość monitorowania rzeczywistego oprocentowania 
transakcji zawieranych na krajowym rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych  
i porównywania go z kwotowaniami banków przekazywanymi na potrzeby fixingu stawek 
WIBID/WIBOR. Wraz z transakcyjnym charakterem stawek WIBID/WIBOR19 stanowi to moc-
ną ochronę przed manipulacją przy ich ustalaniu.

Wiarygodność oraz reprezentatywność stawek referencyjnych WIBID/WIBOR mają duże zna-
czenie dla stabilności i rozwoju krajowego sektora finansowego, a także dla efektywności 
mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Stawki te stanowią bowiem podstawę oprocen-
towania przeważającej części kredytów udzielanych gospodarstwom domowym i przedsię-
biorstwom oraz wyceny wielu instrumentów finansowych, w tym takich, które umożliwia-
ją zabezpieczenie się przed ryzykiem rynkowym. Aktywa sektora bankowego nominowane  
w złotych, których wartość zależy od zmiennej stopy procentowej, wynosiły na koniec 
grudnia 2012 r. 623 mld zł. W obrocie na krajowym rynku kapitałowym znajdowały się ob-
ligacje skarbowe indeksowane do stawki 6M WIBOR o wartości 99 mld zł oraz obligacje 
przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego o wartości około 47 mld zł, których 
kupony odsetkowe są wyznaczane na podstawie stawek referencyjnych WIBOR (najczę-
ściej 6M i 3M, ale także 1M i 1Y). Ponadto znaczne było zaangażowanie banków krajowych  
w instrumenty pochodne, dla których stawkami referencyjnymi są stawki WIBOR (na koniec 
grudnia 2012 r. wartość otwartych pozycji brutto z tytułu transakcji FRA, IRS i CIRS wyniosła 
ponad 1,53 bln zł). Transakcje wspomnianymi instrumentami pochodnymi są także zawiera-
ne na dużą skalę na rynku offshore, tj. między nierezydentami. 

Struktura rynku

Utrzymywanie niskich limitów, jakie są nakładane na poziomie międzynarodowych grup 
bankowych w celu ograniczenia ryzyka kontrahenta, oraz niechęć do lokowania nadwy-
żek płynności w innych bankach, determinowały strukturę terminową operacji na rynku 
niezabezpieczonych lokat międzybankowych. W strukturze tej dominowały operacje O/N. 
W 2012 r. stanowiły one ponad 90% wartości zawartych transakcji (tabela 5.1.5). Banki za-
wierały operacje o możliwie najkrótszych terminach zapadalności, gdyż zapewniało im to 
elastyczność w zarządzaniu płynnością oraz pozwalało ograniczyć ryzyko kredytowe kontra-
henta. Sporadycznie banki były skłonne do lokowania środków na dłuższe terminy. 

Na wykresie 5.1.17 przedstawiono strukturę terminową lokat międzybankowych ważo-
nych okresem ich zapadalności20. Oprócz wartości transakcji uwzględnia ona również okres,  
na jaki pozyskiwane jest finansowanie. W II kwartale 2012 r. średnia dzienna wartość nieza-

19  Zgodnie z postanowieniami działu 5 Regulaminu fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID banki 
mają obowiązek zawrzeć transakcję z innymi uczestnikami fixingu w przypadku pojawienia się kontra-
henta chcącego przeprowadzić taką transakcję, według stawek nie gorszych od tych, które przekazały  
na potrzeby wyznaczenia fixingu w danym dniu.

20  Poszczególnym pierwotnym terminom zapadalności przyporządkowano następujące wagi: O/N, T/N, 
S/N – 1; 1W – 5; 2W– 10; 3W – 15; 1M – 21; 2M – 42; 3M – 63; 6M – 126; 9M – 189; 1Y – 252. Wagi te 
opierają się na przeciętnej liczbie dni roboczych w danym okresie zapadalności i odzwierciedlają 
liczbę operacji jednodniowych, które bank musiałby zrealizować, żeby zapewnić sobie finansowanie  
na odpowiednio dłuższy termin, oraz obciążenie limitów kredytowych banku składającego lokatę. 
Operacje o niestandardowych terminach zapadalności zostały pominięte przy obliczaniu sumy wartości 
transakcji ważonych okresem zapadalności, nie jest bowiem znany ich średni termin zapadalności.
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bezpieczonych lokat międzybankowych ważonych ich okresem zapadalności  wyniosła około 
5,8 mld zł. W Polsce dużo większą rolę niż w strefie euro odgrywają transakcje O/N, podczas 
gdy rynek transakcji o średnich i dłuższych terminach zapadalności jest słabo rozwinięty. 

Z danych NBP wynika, że w okresie kwiecień–grudzień 2012 r. oprocentowanie ponad 90% 
niezabezpieczonych lokat międzybankowych o pierwotnych terminach zapadalności 3M  
i 6M mieściło się w przedziałach wyznaczonych przez stawki, odpowiednio, 3M WIBID  
i 3M WIBOR oraz 6M WIBID i 6M WIBOR. Średnie bezwzględne odchylenia oprocentowania 
tych lokat od środka przedziałów określonych przez wspomniane stawki (tj. stawek mid) 
wyniosły 9,3 pkt bazowego dla operacji 3M i 4,0 pkt bazowe dla operacji 6M, a średnie 
odchylenie względne odpowiednio -5,4 oraz -2,8 pkt bazowego.

Tabela 5.1.5. Struktura terminowa obrotów na rynku niezabezpieczonych lokat 
międzybankowych w 2011 i w 2012 r. (%)

2011 2011 2012 2012

O/N 88,8 94,0 92,8 94,4

o 1 tygodnia w nie be  O/N 9,4 5,5 6,1 4,2

owy e  1 tygodnia do 1 miesi a w nie 1,5 0,2 0,7 1,3

owy e  1 miesi a do 3 miesi y w nie 0,2 0,3 0,3 0,3

owy e  3 miesi y 0,1 0,0 0,1 0,2

100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: NBP.

Wykres 5.1.17. Struktura niezabezpieczonych lokat międzybankowych ważonych terminem 
zapadalności w II kwartale 2012 r. w Polsce i strefie euro
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Uwagi: prezentowane na wykresie przedziały są prawostronnie zamknięte. W celu zapewnienia zgodności z danymi krajowymi 
dane dla strefy euro zostały odpowiednio przeskalowane.
Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych z systemu SORBNET oraz danych EBC prezentowanych w Euro Money Market Survey 
– September 2012, Frankfurt 2012, EBC.
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W 2012 r. stopa O/N WIBOR oraz stawka POLONIA utrzymywały się w przedziale wahań wy-
znaczonym przez stopy NBP – depozytową i lombardową (wykres 5.1.18). Średnie absolutne 
odchylenie stawki O/N WIBOR od stopy referencyjnej wyniosło w 2012 r. 10 pkt bazowych, 
wobec 21 pkt bazowych w 2011 r. (przy przeliczeniu stopy referencyjnej według bazy 365 dni 
w roku). 

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 NBP21. Średnia dzienna 
wartość kredytu technicznego w 2012 r. wyniosła 40,6 mld zł (30,0 mld zł w poprzednim 
roku). Zabezpieczenie tego kredytu stanowiły głównie obligacje skarbowe i bony pieniężne.

Na początku 2012 r. Bank Handlowy w Warszawie utracił status uczestnika fixingu sta-
wek referencyjnych WIBID/WIBOR. W kolejnych miesiącach rezygnację z uczestnictwa w  
fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR złożyły BNP Paribas SA Oddział w Polsce, 
Bank Gospodarki Żywnościowej SA oraz Deutsche Bank Polska SA. Od 1 stycznia 2013 r. 
uczestnikami tego fixingu było 11 banków. Ponadto ACI Polska, organizator fixingu sta-
wek referencyjnych WIBID/WIBOR, otrzymywało zgłoszenia o nieprzestrzeganiu przez 
kilka banków obowiązku zawierania transakcji w czasie 15 minut od publikacji fixingu.  
W związku z tym ACI Polska podjęło stosowne działania przewidziane w regulaminie fixingu 
i rozpoczęło prace nad wprowadzeniem zmian w tym regulaminie, mających na celu utrzy-
manie wiarygodności i reprezentatywności tych stawek.

21  Uchwała nr 7/2010 Zarządu NBP z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinanso-
wania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank 
Polski” (Dz. Urz. NBP z 2010 r., nr 4, poz. 4).

Wykres 5.1.18. Stawki WIBOR, stopy NBP: depozytowa, lombardowa i referencyjna w latach 
2011–2012 (dane dzienne)
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Źródło: NBP i Thomson Reuters.
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Zmniejszanie się liczby uczestników fixingu stawek rynku pieniężnego ma charakter  
globalny. Taka postawa banków wynika w dużym stopniu z prawnej odpowiedzialno-
ści za dostarczane kwotowania. Skalę wiążącego się z tym ryzyka dostrzeżono po docho-
dzeniu w sprawie manipulacji stawkami LIBOR. Duże znaczenie mają też potencjalne 
koszty banków związane z ewentualnym wprowadzeniem regulacji i rekomendacji doty-
czących uczestnictwa w fixingach stawek referencyjnych. Ze względu na potencjał i struk-
turę krajowego sektora bankowego oraz wielkość lokalnego rynku pieniężnego, w tym 
liczbę banków przekazujących kwotowania na potrzeby fixingu stawek WIBID/WIBOR, 
spadek liczby uczestników fixingu w Polsce ma jednak poważniejsze konsekwencje niż np.  
w strefie euro. Krajowe stawki mogą przestać być reprezentatywne, gdy będą odzwiercie-
dlały koszt pozyskania finansowania przez kilka banków. Co więcej, przy bardzo małej licz-
bie banków kwotujących może pojawić się odczucie, że wzrośnie ryzyko nadużyć. To z kolei 
może spowodować spadek wiarygodności stawek WIBID/WIBOR dla uczestników rynków  
finansowych. 

Stawki referencyjne, takie jak EURIBOR czy WIBID/WIBOR, są dobrami quasi-publicz-
nymi i przy organizowaniu ich fixingu występuje problem tzw. pasażera na gapę. Banki 
nieuczestniczące w fixingu i nieponoszące z tego tytułu kosztów oraz ryzyka mogą swo-
bodnie korzystać ze stawek referencyjnych. Niektóre podmioty, mając na uwadze wyłącz-
nie obniżenie kosztów własnych i uniknięcie wspomnianego ryzyka prawnego, rezygnu-
ją z uczestnictwa w tworzeniu tych stawek. Same mechanizmy rynkowe mogą zatem nie 
wystarczyć do zapewnienia rzetelnych i wiarygodnych stawek referencyjnych. W związ-
ku z tym podejmowane w Polsce działania powinny być przede wszystkim nakierowane  
na ograniczanie zjawiska pasażera na gapę oraz tworzenie zachęt dla banków do uczestnic-
twa w fixingu stawek referencyjnych. Wypracowywane mechanizmy ekonomiczne i nadzor-
cze powinny być skierowane w szczególności dla podmiotów, które w największym stopniu 
wykorzystują stawki WIBID/WIBOR (m.in. ze względu na posiadane należności bilansowe 
indeksowane tymi stawkami oraz portfele instrumentów pochodnych bazujące na tych  
stawkach).

Uczestnicy i infrastruktura rynku

Rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych jest rynkiem lokalnym z małą liczbą ak-
tywnych uczestników, co wynika m.in. z silnej asymetrii rozkładu płynności i jej koncentracji 
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 dysponujące silną 
bazą depozytową i rozwiniętą siecią detaliczną oraz banki pełniące funkcje korespondentów 
banków zagranicznych i pośredniczące w ich płatnościach z tytułu transakcji na rynku instru-
mentów nominowanych w złotych. 

Rynek transakcji O/N charakteryzował się umiarkowaną koncentracją obrotów. Wśród pod-
miotów dostarczających krótkoterminową płynność transakcje pięciu najbardziej aktyw-
nych banków stanowiły 49% obrotów brutto na krajowym rynku lokat międzybankowych  
w okresie kwiecień–grudzień 2012 r. Z kolei wśród podmiotów pozyskujących płynność  
na tym rynku udział operacji pięciu najbardziej aktywnych banków w wartości  transakcji 
O/N wyniósł 42%. 
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Transakcje wewnątrzgrupowe w okresie kwiecień–grudzień 2012 r. stanowiły około 5%  
obrotów na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych. Takie operacje wynikały 
z przyjętej strategii zarządzania płynnością w grupie bankowej, a ich zdecydowana większość 
miała niestandardowe terminy zapadalności. Szczegółowa analiza informacji o pojedynczych 
zleceniach płatniczych z tytułu niezabezpieczonych lokat międzybankowych pozwala także 
stwierdzić, że oprocentowanie transakcji między bankami powiązanymi kapitałowo nie od-
biega istotnie od stawek WIBOR i średniego oprocentowania transakcji na rynku.

W transakcjach na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych wykorzystywano 
głównie elektroniczny system konwersacyjny Reuters Conversational Dealing. Zawiera-
no je także za pośrednictwem brokerów głosowych. Potencjalni kontrahenci woleli pozo-
stać anonimowi, przez co częściej ustalali warunki transakcji za pośrednictwem brokerów 
głosowych niż w przypadku innych instrumentów finansowych. Ponadto dzięki takiemu 
sposobowi przeprowadzania transakcji można było aranżować tzw. operacje switch, czy-
li transakcje między dwoma bankami, zawierane za pośrednictwem trzeciego banku.  
Wykorzystywano je 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, który chciał pozyskać środ-
ki 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 wa-
lut, których rozrachunek następuje w różnych terminach. W sensie ekonomicznym skła-
dają się na niego dwie zabezpieczone transakcje depozytowe w różnych walutach. Swap  
walutowy może 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. Odwrotna stra-
tegia pozwala natomiast pozyskać podmiotom krajowym waluty obce na ustalony okres. 

Wielkość i uczestnicy rynku 

Krajowy rynek swapów walutowych złotego był największym rynkiem spośród rynków walut 
naszego regionu (tabela 5.1.6). Jednocześnie swap walutowy pozostawał najbardziej płynnym 
instrumentem międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce. Średnie dzienne obroty netto 
na krajowym rynku międzybankowym fx swap złotego (operacje, w których przynajmniej 
jedną ze stron transakcji jest bank z Polski) w 2012 r. były o około 7% niższe niż 2011 r. 
i wyniosły 10,5 mld zł (wykres 5.1.19). Podobnie jak w poprzednich latach na krajowym  
międzybankowym rynku fx swap złotego dominowały transakcje z nierezydentami. W 2012 r. 
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stanowiły one około 85% wartości obrotów netto. Banki zagraniczne pozyskiwały złote naj-
częściej w postaci wielokrotnie odnawianych jednodniowych transakcji T/N. 

W 2012 r. na krajowym rynku swapów walutowych obserwowano istotny spadek aktywności 
podmiotów niebankowych. Średnie dzienne obroty na rynku klientowskim spadły o około 
20% w porównaniu z 2011 r. i wyniosły 483 mln zł (tj. około 149 mln USD).

Dane NBP, Banku Rozrachunków Międzynarodowych i Banku Anglii wskazują, że śred-
nie dzienne obroty netto na globalnym rynku fx swap złotego w poszczególnych kwarta-
łach 2012 r. wynosiły w od 20 do 23 mld USD. Były zatem średnio o około 10% niższe niż  
w 2011 r. Zdecydowaną większość tych transakcji (ponad 80%) przeprowadzono na rynku 
offshore (operacje między nierezydentami), a najważniejszym ośrodkiem obrotu swapami  
walutowymi z udziałem złotego był Londyn. Średnia dzienna wartość transakcji zawieranych 

Tabela 5.1.6. Średnie dzienne obroty na krajowym rynku fx swap złotego, korony czeskiej  
i forinta w 2012 r. (w mln USD)

Obroty og em, w tym: 3 537 2 950 2 350

   transak e /wa ta kra owa 770 1 128 628

   transak e S /wa ta kra owa 2 697 1 767 1 701

Uwaga: dane dla korony czeskiej na podstawie transakcji zarejestrowanych w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku 2012 r. uwzględ-
niają również wartości outright forward.
Źródło: dane Narodowego Banku Czech, Narodowego Banku Węgier i NBP.

Wykres 5.1.19. Miesięczne obroty netto na międzybankowym rynku fx swap złotego w Polsce 
w latach 2009–2012
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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 aktywanych na krajowym rynku finansowym.
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na rynku londyńskim22 wynosiła 9–11 mld USD. Transakcje na rynku krajowym stanowiły 
tylko niecałe 20% obrotów na globalnym rynku fx swap złotego.

Aktywność na globalnym rynku fx swap złotego była w dużej mierze determinowana przez 
sytuację na światowych rynkach finansowych. Spadek awersji do ryzyka oraz poprawa wa-
runków płynnościowych w globalnym systemie finansowym, związane działaniami naj-
ważniejszych banków centralnych w 2012 r., wspierały zapoczątkowany pod koniec 2011 r. 
napływ nierezydentów na krajowy rynek obligacji skarbowych. Instrumenty te ze względu 
na korzystną relację między rentownością a postrzeganym ryzykiem emitenta cieszyły się 
dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów zagranicznych. Związany z tym wzmo-
żony popyt na złotego powodował, że w 2012 r. implikowane oprocentowanie złotego  
w transakcjach fx swap utrzymywało się na poziomie zbliżonym do stawek referencyjnych 
WIBOR, a spread bid-ask dla tych transakcji pozostawał niski (wykres 5.1.20). Relatywnie 
wysoki koszt pozyskania złotego z wykorzystaniem fx swap oraz spadek rentowności obligacji 
skarbowych w ciągu roku powodowały, że strategia finansowania inwestycji na krajowym 
rynku papierów dłużnych za pomocą odnawianych krótkoterminowych pożyczek w swa-
pach walutowych stawała się coraz mniej opłacalna. Skłaniało to niektóre banki zagraniczne  
do zakupu złotego w transakcjach kasowych, co przyczyniało się do spadku obrotów na rynku 
fx swap z udziałem złotego.  

Stabilizacja sytuacji na globalnych rynkach finansowych, powodująca ograniczenie 
zmienności kursu złotego, przyczyniła się również do zmniejszenia aktywności spekula-
cyjnej niektórych inwestorów krótkoterminowych. Może o tym świadczyć spadek war-
tości transakcji realizowanych na rynku offshore przez niebankowe instytucje finansowe  
(w tym fundusze hedgingowe) z prawie 1,2 mld USD w 2011 r. do 0,9 mld w 2012 r. Podmioty  

22  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.

Wykres 5.1.20. 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 2010–2012 (dane dzienne)

2010 2011 2012
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI

14

12

10

8

6

4

2

0

pkt bazowe
7

6

5

4

3

2

1

0

%

Bid-ask spread na rynku jednotygodniowych 
swapów walutowych – lewa oś

Implikowany WIBOR 3M dla swapów 
EUR/PLN – prawa oś 

WIBOR 3M – prawa oś

Źródło: obliczono na podstawie danych Thomson Reuters.
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te wykorzystywały transakcje fx swap m.in. w syntetycznych transakcjach forward do speku-
lacji na zmiany kursu złotego23.

Oprócz wspomnianych czynników globalnych, do ograniczenia aktywności na krajowym 
rynku międzybankowym swapów walutowych mogły się też przyczyniać stosowane przez 
banki krajowe strategie zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym. Banki krajowe  
zamiast transakcji fx swap w coraz większym stopniu wykorzystywały długoterminowe trans-
akcje EUR/PLN i CHF/PLN CIRS basis, aby zmniejszać niedopasowanie struktury walutowej 
aktywów i pasywów. Taka strategia pozwalała im minimalizować ryzyko związane z rolowa-
niem krótkoterminowych transakcji w przypadku zaburzeń na rynku fx swap. 

Struktura rynku

Krajowy rynek fx swap złotego charakteryzował się silną koncentracją obrotów. W 2012 r. 
udział pięciu najaktywniejszych banków krajowych w obrotach netto na tym rynku przekra-
czał 60%, przy czym największą aktywność wykazywały podmioty należące do międzynaro-
dowych grup finansowych.

W strukturze walutowej transakcji fx swap złotego nadal wyraźnie przeważały operacje 
wymiany USD/PLN – w 2012 r. ich udział wyniósł 76,3% na rynku krajowym oraz około 
86% na rynku londyńskim. Wynikało to ze standardu wykorzystywania USD w międzyban-
kowych transakcjach fx swap, który od lat funkcjonuje na światowym rynku walutowym.  
W swoich strategiach inwestycyjnych banki zagraniczne pożyczają nisko oprocentowane wa-
luty, następnie wymieniają je na dolary i dopiero wtedy pozyskują waluty lokalne (np. złote  
w operacjach fx swap USD/PLN), potrzebne im m.in. do inwestycji na rynkach kapitałowych.

23  Złożenie transakcji na rynku kasowym z transakcją fx swap było powszechne także na innych rynkach  
(J. Páles, Z. Kuti, C. Csávás, The role of currency swaps in the domestic banking system and the functioning  
of the swap market during the crisis, MNB Occasional Paper, 90, 2011, s. 22).

Wykres 5.1.21. Struktura walutowa obrotów na krajowym międzybankowym rynku fx swap 
w latach 2009–2012
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Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.
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Średni udział operacji wymiany EUR/PLN w obrotach na krajowym rynku fx swap złotego 
nieznacznie wzrósł (wykres 5.1.21). Większą popularność transakcji EUR/PLN obserwowano 
na początku roku, kiedy ze względu na niepewność związaną z trwającym kryzysem zadłu-
żeniowym w strefie euro inwestorzy przenosili środki na rynki krajów postrzeganych jako 
mniej narażone na jego skutki, takich jak Stany Zjednoczone. Zwiększony popyt na USD 
powodował wzrost kosztów pozyskania tej waluty w transakcjach fx swap, co skłaniało banki 
zagraniczne do wykorzystania relatywnie tańszego euro przy pozyskiwaniu złotego w trans-
akcjach fx swap. Banki krajowe chętnie zawierały takie transakcje. Pozwalało im to bowiem 
uniknąć dodatkowej operacji wymiany EUR/USD, przeprowadzanej zwykle w celu pozyska-
nia euro potrzebnego do zabezpieczenia się przed ryzykiem wynikającym z otwartej pozycji 
walutowej z tytułu kredytów mieszkaniowych nominowanych w tej walucie. Wraz ze zwięk-
szeniem się dostępności USD dla banków europejskich wskutek działań EBC i Rezerwy Fede-
ralnej udział transakcji EUR/PLN w obrotach na krajowym rynku fx swap złotego zmniejszał 
się w kolejnych miesiącach. 

Struktura obrotów na rynku klientowskim transakcji fx swap złotego w Polsce zmieniła 
się w niewielkim stopniu. Operacje wymiany USD/PLN stanowiły niespełna 50% wartości 
transakcji na tym rynku (48% w 2011 r.), a transakcje EUR/PLN 37% (43% w 2011 r.). 

W 2012 r. wzrosły obroty na krajowym międzybankowym rynku transakcji fx swap bez 
udziału złotego. Średnia dzienna wartość takich operacji wyniosła 4,7 mld zł, wobec 4,4 mld  
w 2011 r. Ponad połowę transakcji stanowiły swapy EUR/USD. Innymi popularnymi para-
mi walutowymi w tym segmencie rynku były CHF/USD oraz CHF/EUR. Banki krajowe naj-
częściej wykorzystywały takie operacje przez w transakcjach krzyżowych, mających na celu 
pozyskanie CHF lub EUR. Ze względu na wspomniane standardy obowiązujące na rynku  
fx swap wiązało się to zazwyczaj z niższymi kosztami transakcyjnymi (bid-ask spread) niż 
bezpośrednia wymiana CHF lub EUR na złote.

Wykres 5.1.22. Struktura terminowa obrotów na rynku swapów walutowych w Polsce w latach 
2009–2012
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Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.
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Zarówno krajowy, jak i londyński rynek fx swap złotego charakteryzował się dużym 
udziałem transakcji o najkrótszych terminach zapadalności – w 2012 r. udział operacji  
o terminie poniżej miesiąca stanowił ponad 80% obrotów na tych rynkach (wykres 5.1.22). 
Taka struktura terminowa transakcji wynikała ze strategii zarządzania płynnością stosowanej 
przez uczestników rynku. Banki zagraniczne, wykorzystujące swapy walutowe m.in. do finan-
sowania swoich pozycji w papierach wartościowych nominowanych w złotych, preferowały 
codzienne odnawianie krótkoterminowych transakcji fx swap (głównie T/N). Pozwalało im 
to zachować dużą elastyczność finansowania i zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym 
wynikającym z zaangażowania na krajowym rynku kapitałowym.

Swapy walutowe o dłuższych terminach zapadalności były zawierane relatywnie rzad-
ko,  głównie przez podmioty zagraniczne, które w ten sposób zapewniały sobie stały koszt 
finansowania pozycji w złotym na czas trwania transakcji i minimalizowały ryzyko zwią-
zane z jej odnawianiem. Na popyt ze strony tych instytucji odpowiadały m.in. banki kra-
jowe zainteresowane zawieraniem operacji dłuższych niż jednomiesięczne, stosowanych  
do zabezpieczenia się przed ryzykiem wynikającym z udzielonych kredytów mieszkanio-
wych nominowanych w walutach obcych (tj. frankach szwajcarskich i euro). Transakcje  
o terminie zapadalności powyżej jednego miesiąca były także wykorzystywane do spekulacji 
na zmiany stóp procentowych. Ponadto stosowano je w strategiach mających na celu spe-
kulację na zmiany kursu walutowego lub niwelowanie ekspozycji wynikających z transakcji 
terminowych zawieranych z podmiotami niebankowymi.

Infrastruktura rynku

W 2012 r. banki krajowe ustalały warunki transakcji fx swap głównie za pomocą elektronicz-
nych systemów konwersacyjnych (np. Reuters Conversational Dealing, Instant Bloomberg 
Dealing), za pośrednictwem brokerów głosowych lub przez telefon. Do zawierania transak-
cji fx swap wykorzystywano również platformy elektroniczne, które automatycznie kojarzyły 
oferty kupna i sprzedaży, takie jak Reuters Forward Matching. Standardowa wartość zawie-
ranej przez bank krajowy pojedynczej transakcji fx swap złotego o terminie zapadalności  
do siedmiu dni wynosiła na rynku krajowym 50 mln USD, a wartość swapów walutowych  
o dłuższych terminach zapadalności 25–50 mln USD. 

5.1.3.2.2. Transakcje warunkowe

Zaletą pożyczek pieniężnych w transakcjach warunkowych jest ich zabezpieczenie w posta-
ci papierów wartościowych, które pozwala znacznie ograniczyć ekspozycję na ryzyko kon-
trahenta w porównaniu z tradycyjnymi lokatami międzybankowymi. Ryzyko kredytowe  
w tych transakcjach wynika głównie ze zmienności cen instrumentów finansowych stanowią-
cych zabezpieczenie. Z tego względu transakcje warunkowe umożliwiają zarządzanie płyn-
nością nawet wówczas, gdy występują zaburzenia na rynku pieniężnym i ograniczone limity 
ryzyka kredytowego kontrahentów, o ile strony transakcji stosują odpowiednią dokumenta-
cję prawną i dysponują papierami wartościowymi, które mogą stanowić zabezpieczenie.

Na rynku pieniężnym w Polsce funkcjonują 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 ma źródło  
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w przeszłości (gdy występowały m.in. odmienne zasady księgowania tych transakcji i nalicza-
nia rezerwy obowiązkowej) oraz wiąże się z różnymi możliwościami ich wykorzystywania 
przez niebankowe instytucje finansowe. Obecnie transakcje repo i transakcje SBB/BSB, które  
są zawierane na podstawie standardowej umowy ramowej, wzorowanej na Global Master 
Repurchase Agreement, mają niemal identyczną naturę ekonomiczną i strona pozyskująca 
środki nadal powinna ujmować w swoich aktywach papiery wartościowe stanowiące zabez-
pieczenie tych transakcji. W odniesieniu do środków pieniężnych pozyskiwanych przez banki 
od podmiotów niebankowych w obu typach operacji warunkowych obowiązuje zerowa staw-
ka rezerwy obowiązkowej. Transakcje repo i SBB/BSB różnią się jedynie warunkami przeka-
zywania pożytków, zasadami substytucji zabezpieczenia oraz ewidencją w centralnych depo-
zytach 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 praw-
nym powinny być traktowane jako dwie odrębne transakcje: kupna i sprzedaży papierów 
wartościowych. Niestosowanie odpowiedniej umowy ramowej (dokumentacji szczegółowo 
opisującej stosunek prawny, którym jest transakcja warunkowa) rodzi bowiem ryzyko zmia-
ny charakteru prawnego tej transakcji, co w przypadku upadłości kontrahenta może być przy-
czyną nieefektywności zabezpieczenia.

Wielkość rynku24

W 2012 r. średnia dzienna wartość transakcji warunkowych zawieranych na krajowym ryn-
ku pieniężnym wzrosła o 9% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła 12,6 mld zł. 
W strukturze obrotów dominowały operacje SBB/BSB, zawierane przez banki krajowe 
głównie z niebankowymi instytucjami finansowymi. W 2012 r. średnie dzienne obroty net-
to na krajowym rynku operacji SBB/BSB wzrosły o ponad 10% i wyniosły 12,3 mld zł. Nie-
znaczny spadek wartości transakcji z niebankowymi instytucjami finansowymi zrekom-
pensowały rosnące obroty na krajowym rynku międzybankowym oraz większa aktywność 
nierezydentów, którzy wykorzystywali operacje warunkowe m.in. do zwiększania dźwi-
gni finansowej w inwestycjach na krajowym rynku kapitałowym. Krajowy rynek repo cha-
rakteryzował się znacznie mniejszą płynnością. Średnie dzienne obroty wyniosły na nim 
niecałe 0,3 mld zł w 2012 r. i były o około 30% niższe niż w 2011 r. Największe znaczenie  
na tym rynku miały operacje z nierezydentami – ich średnia dzienna wartość osiągnęła  
w 2012 r. ponad 0,15 mld zł.

Transakcje warunkowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi wyemitowanymi w Polsce 
były zawierane także między nierezydentami – na rynku offshore. Na podstawie danych 
KDPW można szacować, że w 2012 r. średnia dzienna wartość transakcji warunkowych (głów-
nie transakcji repo) zawartych między nierezydentami i zabezpieczonych krajowymi obli-
gacjami skarbowymi wyniosła około 1,5 mld zł i była podobna jak w 2011 r. Kontrahentami  
w tych operacjach były głównie banki londyńskie.

24  Ze względu na dokonane korekty dane dotyczące wartości obrotów netto na krajowym rynku transakcji 
warunkowych za lata 2009–2011 mogą się różnić od danych przedstawionych w poprzednich edycjach 
opracowania.
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Wzrost obrotów na krajowym rynku transakcji warunkowych obserwowany w ostatnich 
latach może się wiązać ze stopniowym niwelowaniem prawnych i instytucjonalnych ba-
rier jego rozwoju. W lipcu 2011 r. weszły w życie przepisy25 jednoznacznie rozstrzygające, 
jak w sytuacji upadłości kontrahenta interpretować prawa do papierów wartościowych 
stanowiących zabezpieczenie operacji warunkowych, przeprowadzanych na podstawie 
umowy ramowej. Zapewniły one skuteczność tzw. klauzul kompensacyjnych, umożliwia-
jących rozwiązanie umowy ramowej i kompensację niewymagalnych zobowiązań w przy-
padku upadłości drugiej strony transakcji. W 2011 r. pojawiły się pierwsze opinie organów 
podatkowych, wskazujące, że do celów podatkowych transakcje warunkowe powinny być 
traktowane jako rodzaj pożyczki pod zastaw papierów wartościowych26. Interpretacje wy-
dane w 2012 r. potwierdziły zmianę stanowiska administracji podatkowej w tej kwestii27. 
Zgodnie z wcześniejszą wykładnią strona przekazująca papiery wartościowe w wymianie 
początkowej musiała traktować pozyskane w jej wyniku środki finansowe jako przychód  
i była zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu ewentualnych zysków 
kapitałowych. Ograniczało to pulę papierów wartościowych, które chciano wykorzystywać 
jako zabezpieczenie. Banki preferowały bowiem instrumenty, których zbycie w wymianie 
początkowej wiązało się z realizacją minimalnego dochodu podlegającego opodatkowaniu. 
Ponadto wymuszało to na uczestnikach rynku prowadzenie dwóch niezależnych rejestrów 
operacji – księgowego i podatkowego. W rezultacie zmniejszała się skłonność uczestników 
rynku do zawierania transakcji warunkowych.

W 2012 r. podjęto działania na rzecz rozwoju w Polsce odpowiedniej infrastruktury potran-
sakcyjnej operacji warunkowych. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego konstruk-

25  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2012 r.,  
nr 138, poz. 810) zmieniająca m.in. 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.).

26  Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 23 września 2011 r., sygn. DD6/033/70/SOH/PK-961/11.
27  Między innymi interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie z 8 sierpnia 2012 r., sygn. 

IPPB3/423-356/12-2/MS.

Wykres 5.1.23. Miesięczne obroty netto na krajowych rynkach SBB/BSB i repo w latach  
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cji nowacji rozliczeniowej28 umożliwiło uzyskanie przez izbę rozliczeniową KDPW_CCP 
statusu partnera centralnego. Zgodnie z uchwalonym w 2012 r. i obowiązującym od 2 stycz-
nia 2013 r. regulaminem rozliczeń29 spółka ta może gwarantować i rozliczać m.in. transakcje 
typu repo zabezpieczone krajowymi obligacjami skarbowymi. Upowszechnienie rozliczania 
transakcji typu repo w izbie rozliczeniowej sprzyjałoby standaryzacji tych transakcji i ich do-
kumentowaniu. Wiązałoby się także z mniejszym wysiłkiem organizacyjnym banków i innych 
uczestników rynku, gdyż to KDPW_CCP byłby odpowiedzialny za zarządzanie zabezpiecze-
niami. Ponadto umożliwiałoby to wydłużenie terminów zapadalności zawieranych transakcji 
dzięki obsłudze substytucji zabezpieczeń. W 2012 r. w KDPW rozpoczęto przygotowania do 
uruchomienia obsługi transakcji tri-party repo, która ma być dostępna dla uczestników rynku 
w 2014 r. KDPW pełniący rolę agenta miałby wykonywać wszystkie zadania związane z pro-
wadzeniem kompleksowego systemu zarządzania zabezpieczeniami transakcji repo, tj. m.in.: 
dobór, codzienną wycenę i ewentualne uzupełnianie zabezpieczeń oraz obsługę rekompen-
sat związanych z wypłatą pożytków z papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie. 
Wspomniane zmiany spowodują, że dostępność i jakość infrastruktury potransakcyjnej dla 
rynku transakcji warunkowych w Polsce nie będzie odbiegała od standardów występujących 
na bardziej rozwiniętych rynkach finansowych, np. w strefie euro.

Wraz ze zniwelowaniem wspomnianych barier rozwój międzybankowego rynku transakcji 
warunkowych zależeć będzie przede wszystkim od działań banków. Podmioty te powinny 
zmienić dotychczasową politykę zarządzania płynnością, w tym wykorzystywanie niemal 
wyłącznie niezabezpieczonych lokat międzybankowych. Niestety niektóre banki krajo-
we dysponują zbyt małymi portfelami papierów skarbowych, które mogłyby być wykorzy-
stane jako zabezpieczenie w transakcjach typu repo. Wymogi płynnościowe przewidziane  
w pakiecie regulacji CRD IV/CRR (m.in. Liqidity Coverage Ratio) prawdopodobnie wy-
muszą na nich zwiększenie portfeli płynnych papierów wartościowych o niskim ryzyku 
kredytowym. W związku z wprowadzaniem w życie postanowień rozporządzenia EMIR 
oraz aktów wykonawczych do tej regulacji banki będą musiały również zmienić swoje 
przyzwyczajenia oraz procedury zarządzania bilateralnymi ekspozycjami kredytowymi  
i zabezpieczeniami. Ponadto banki oraz inne krajowe instytucje finansowe powinny sto-
sować jednolitą dokumentację prawną operacji warunkowych, wzorowaną na standardzie 
Global Master Repurchase Agreement lub rekomendacji ZBP.

Uczestnicy rynku

Wśród transakcji warunkowych realizowanych na krajowym rynku pieniężnym największy 
odsetek stanowiły operacje, w których kontrahentami były podmioty niebankowe (wykres 
5.1.24). W 2012 r. średnia dzienna wartość operacji na rynku klientowskim była podobna 
jak w 2011 r. i wyniosła 6,2 mld zł, jednak wskutek większej aktywności banków krajowych  
i nierezydentów udział takich transakcji w obrotach netto na krajowym rynku transakcji typu 
repo zmniejszył się z 53% do 49%.

28  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy  
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sys-
temu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 836). Przepisy weszły w życie 4 sierpnia 
2012  r.

29  Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) dostępny pod adresem: http://www.kdpwccp.pl/
pl/ Regulacje/obrot-otc/Documents/Regulamin%20Rozlicze%C5%84%20Transakcji%20OTC.pdf.
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Najbardziej aktywnymi uczestnikami krajowego rynku klientowskiego były niebankowe  
instytucje finansowe (fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń oraz fundusze emerytal-
ne). Ze względu na zmiany składu portfela inwestycyjnego oraz terminy rozrachunku transak-
cji papierami wartościowymi niebankowe instytucje finansowe dysponują dużymi przejścio-
wymi nadwyżkami środków, które często lokują w krótkoterminowe transakcje warunkowe. 
Ich zaletą, w porównaniu z niezabezpieczonymi depozytami bankowymi, jest niższe ryzy-
ko kredytowe. Niebankowe instytucje finansowe, przede wszystkim fundusze inwestycyjne,  
wykorzystywały transakcje warunkowe do bieżącego zarządzania płynnością. Umożliwia-
ło im to pokrycie krótkoterminowych niedoborów środków, wynikających m.in. z różnych 
terminów rozrachunku transakcji papierami wartościowymi realizowanych w korzystnych 
warunkach rynkowych w celu zmiany struktury portfela inwestycyjnego. Ponadto operacje 
te umożliwiają stosowanie strategii inwestycyjnych wykorzystujących dźwignię finansową.  
W związku z wątpliwościami prawnymi dotyczącym możliwości wykorzystywania transak-
cji repo przez OFE oraz utrwalonymi na rynku przyzwyczajeniami niebankowe instytucje  
finansowe zawierały głównie transakcje SBB/BSB (ponad 95-procentowy udział w wartości 
transakcji zawartych przez te podmioty).

Banki oferowały transakcje warunkowe także jako produkty lokacyjne dla instytu-
cji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw. Udział instytucji rządowych  
i samorządowych w obrotach netto na klientowskim rynku transakcji warunkowych wyniósł 
około 12%. Popularność takiej formy lokowania nadwyżek wśród przedsiębiorstw była nadal 
znikoma.

Wartość transakcji repo i SBB/BSB zawieranych między bankami krajowymi wzrosła w 2012 r. 
o 4% w porównaniu z 2011 r. Średnie dzienne obroty w tym segmencie rynku były najwyższe 
w historii i wyniosły 3,8 mld zł, co stanowiło ponad 32% obrotów netto na krajowym ryn-
ku transakcji warunkowych. Wśród operacji między bankami krajowymi nadal dominowały 
transakcje SBB/BSB (ponad 95%), jednak stopniowo wzrastał udział transakcji repo. Średnie 
dzienne obroty na międzybankowym rynku repo wyniosły w 2012 r. około 0,1 mld zł i były 

Wykres 5.1.24. Miesięczne obroty netto na krajowym międzybankowym i klientowskim rynku 
transakcji warunkowych w latach 2009–2012
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o ponad 11% większe niż w 2011 r. Na rynku międzybankowym aktywny był również BGK, 
który lokował wolne środki Ministerstwa Finansów, zawierając transakcje BSB z bankami 
pełniącymi funkcję DSPW.

W 2012 r. ponownie obserwowano istotny wzrost aktywności nierezydentów na krajo-
wym rynku transakcji typu repo. Średnia dzienna wartość transakcji warunkowych za-
wartych przez banki krajowe z podmiotami zagranicznymi wzrosła z 1,5 mld zł w 2011 r. 
do prawie 2,4 mld zł (około 19% obrotów netto na krajowym rynku transakcji warunko-
wych). Nierezydenci byli szczególnie aktywni w segmencie operacji zabezpieczonych obli-
gacjami skarbowymi. Inwestorzy zagraniczni wykorzystywali transakcje warunkowe m.in.  
do zwiększenia skali spekulacji na krajowym rynku finansowym. Dzięki pożyczaniu środ-
ków na zakup obligacji skarbowych pod zastaw wcześniej nabytych obligacji mogli zwiększać  
ekspozycję na zmiany cen tych instrumentów. Ponadto banki zagraniczne zawierały trans-
akcje cross currency repo, w których banki krajowe mogły pozyskiwać na określony termin 
waluty obce w zamian za przekazanie prawa własności do obligacji skarbowych.

Struktura rynku

Na krajowym rynku transakcji warunkowych dominowały operacje zabezpieczane ob-
ligacjami skarbowymi (wykres 5.1.25). W 2012 r. po raz kolejny obniżył się udział bo-
nów skarbowych w strukturze zabezpieczeń transakcji repo i SBB/BSB. Wynikało  
to przede wszystkim ze zmniejszania się wartości portfela bonów skarbowych w bankach 
krajowych (średnia wartość tych instrumentów dłużnych posiadanych przez banki na koniec 
poszczególnych miesięcy spadła z 13,2 mld zł w 2011 r. do 5,8 mld zł w 2012 r.). Transakcje 
zabezpieczone nieskarbowymi papierami wartościowymi były zawierane sporadycznie.

Struktura terminowa transakcji warunkowych na rynku pieniężnym w Polsce wynikała 
głównie z celu, w jakim były wykorzystywane. Na rynku klientowskim dominowały trans-
akcje o terminie zapadalności do siedmiu dni włącznie, co wynikało ze specyfiki aktywności 

Wykres 5.1.25. Struktura zabezpieczeń transakcji warunkowych w Polsce w latach 2009–2012
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funduszy inwestycyjnych oraz innych niebankowych instytucji finansowych (tabela 5.1.7). 
Podmioty te wykorzystywały krótkoterminowe transakcje warunkowe do bieżącego zarzą-
dzania płynnością, lokując na kilka dni wolne środki, którymi dysponowały pomiędzy ter-
minami rozrachunku transakcji na rynku kapitałowym, lub pozyskując środki na pokrycie 
przejściowych niedoborów płynności wynikających z przeprowadzanych zmian w strukturze 
portfela papierów wartościowych. Na rynku międzybankowym istotne zmiany w struktu-
rze terminowej obserwowano w segmencie transakcji repo. Wyraźnie spadł udział transakcji  
o terminach zapadalności powyżej tygodnia oraz transakcji O/N, a jednocześnie wzrosło zna-
czenie innych transakcji jednodniowych. Ze względu na relatywnie niewielką wartość trans-
akcji repo wspomniane zmiany miały jednak ograniczony wpływ na strukturę terminową 
międzybankowego rynku operacji warunkowych. 

Infrastruktura rynku

Transakcje repo i SBB/BSB były zawierane przede wszystkim na nieregulowanym rynku 
pozagiełdowym. Kontrahenci ustalali warunki transakcji za pomocą elektronicznych syste-
mów konwersacyjnych (np. Reuters Conversational Dealing), telefonicznie lub korzystając  
z pośrednictwa brokerów głosowych. Operacje warunkowe zabezpieczone papierami skarbo-
wymi były także przeprowadzane na elektronicznej platformie Treasury BondSpot Poland. 
W 2012 r. średnia dzienna wartość transakcji warunkowych zabezpieczonych bonami oraz 
obligacjami skarbowymi zawartych na tej platformie wyniosła ponad 1,2 mld zł i była o około 
20% niższa niż w 2011 r. Transakcje te stanowiły około 10% obrotów netto na krajowym ryn-
ku transakcji warunkowych.

 
 

Tabela 5.1.7. Struktura terminowa transakcji warunkowych w Polsce w 2012 r. (w %)  

    

SBB/BSB repo SBB/BSB repo

O/N 33,8 34,1 33,8 36,1 38,1 36,3

T/N i S/N 13,9 31,5 14,9 15,1 37,0 16,9

o 1  w nie be  O/N, T/N, S/N 48,6 28,8 47,5 45,5 22,3 43,5

Od 1  do 1  w nie                                              3,5 4,8 3,6 3,0 1,6 2,9

owy e  1 0,2 0,8 0,2 0,3 1,0 0,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: NBP.
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5.2. Rynek kapitałowy

5.2.1. Ewolucja wielkości i struktury rynku kapitałowego

W 2012 r. najważniejszymi segmentami rynku kapitałowego w Polsce były rynki akcji orga- 
nizowane przez GPW oraz rynek obligacji skarbowych. Rynek nieskarbowych papierów 
dłużnych pozostawał relatywnie słabo rozwinięty, choć we wszystkich jego segmentach nadal  
rosła wartość zadłużenia z tytułu emisji tych instrumentów.

Wartość rynkowa spółek, których akcje były notowane na Głównym Rynku GPW, była  
na koniec 2012 r. o 14,2% wyższa niż na koniec 2011 r. i wyniosła 734,0 mld zł (tabela 5.2.1). 
Wartość spółek krajowych, których akcje notowano na Głównym Rynku GPW, na koniec 
2012 r. wyniosła 523,4 mld zł, co odpowiadało 32,8% PKB. Kapitalizacja rynku NewConnect 
na koniec 2012 r. była o 2,6 mld zł wyższa niż na koniec 2011 r. i wyniosła 11,1 mld zł. 

Rynek obligacji skarbowych pozostawał w 2012 r. dominującym segmentem krajowego 
rynku długoterminowych papierów dłużnych. Poprawa nastrojów na rynkach światowych 
oraz spadek globalnej awersji do ryzyka umożliwiały Ministerstwu Finansów realizację 
strategii wydłużania średniej zapadalności zadłużenia z tytułu papierów dłużnych. Wraz  
ze wzrostem deficytu budżetowego oraz potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa wpłynęło  
to na zwiększenie skali emisji obligacji skarbowych w 2012 r. Atrakcyjna stopa zwrotu  
w relacji do ryzyka przyczyniła się do dużego zainteresowania nierezydentów tymi  
instrumentami.

Tabela 5.2.1. Wielkość poszczególnych segmentów krajowego rynku kapitałowego 
w latach 2009−2012 (w mld zł)1

2009 2010 2011 2012

Instr menty d ne 444,2 523,7 574,2 613,8

   Ob iga e rynkowe Skarb  a stwa 405,4 471,3 495,2 520,0

   Ob iga e B  na r e  7,9 13,9 21,7 24,8

   goterminowe a iery d ne r edsi biorstw2 15,5 21,6 29,7 32,3

   Ob iga e kom na ne 6,9 10,9 14,4 15,6

   goterminowe bankowe a iery d ne3 5,5 5,2 10,4 18,0

   isty astawne 3,0 2,5 2,9 3,1

Instr menty d ia owe 718,3 801,6 651,4 745,1

   wny ynek 715,8 796,5 642,9 734,0

   New onne t 2,5 5,1 8,5 11,1

1  W przypadku instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona jest wartością tych instru-
mentów w obiegu, a instrumentów udziałowych – kapitalizacją spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku 
GPW oraz platformie NewConnect.

2  Dane mogą nie być porównywalne z opublikowanymi w poprzedniej edycji tego opracowania ze względu na korekty danych  
w bankach.

3  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.
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Udział papierów nieskarbowych w krajowym rynku długoterminowych papierów dłużnych 
wzrósł z 13,2% na koniec 2011 r. do 15,3% na koniec 2012 r. (wykres 5.2.1). Największym 
segmentem rynku nieskarbowych papierów dłużnych pozostawał rynek obligacji przedsię-
biorstw. Instrumenty te były emitowane najczęściej przez spółki z branży paliwowej oraz 
energetycznej (prawie połowa wartości wszystkich obligacji przedsiębiorstw sprzedanych na 
rynku pierwotnym w 2012 r.). Nieznacznie wyższa niż na koniec 2011 r. była wartość pozo-
stających w obrocie dłużnych papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego, 
z czego niecałe 15% stanowiły obligacje komunalne miasta stołecznego Warszawy. W 2012 r. 
wyraźnie wzrosło zadłużenie z tytułu emisji długoterminowych bankowych papierów dłuż-
nych oraz w mniejszym stopniu z tytułu listów zastawnych. Ponadto BGK przeprowadził 
kolejne emisje gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji na rzecz Krajowego Funduszu 
Drogowego (obligacji infrastrukturalnych) o łącznej wartości 3,7 mld zł.

5.2.2. Rynek długoterminowych papierów dłużnych

5.2.2.1. Obligacje skarbowe

Wielkość rynku

Obserwowane w 2012 r. spowolnienie koniunktury gospodarczej w Polsce oraz związane  
z tym niższe od zakładanych dochody podatkowe, w tym szczególnie spadek dochodów  
z tytułu podatku VAT, przyczyniły się do wzrostu deficytu budżetowego oraz potrzeb po-
życzkowych netto. Potrzeby te wyniosły w 2012 r. 37,3 mld zł i były o 10,4 mld zł większe niż  
w 2011 r. Po uwzględnieniu wyższych niż w poprzednich latach wydatków związanych z wy-
kupem zapadających skarbowych papierów dłużnych potrzeby pożyczkowe brutto Skarbu 
Państwa w 2012 r. wzrosły o 32,7 mld zł i wyniosły 168,8 mld zł. Wpłynęło to na zwiększenie 
skali emisji obligacji skarbowych nominowanych w złotych, stanowiących główny instrument 
finansowania długu publicznego. Zadłużenie z tytułu tych instrumentów na koniec 2012 r. 
wyniosło 527,4 mld zł (tabela 5.2.2).

Wykres 5.2.1. Struktura rynku długoterminowych papierów dłużnych w latach 2005–2012 
(według stanów zadłużenia na koniec okresów) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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2,7 1,8 3,8 4,0 
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Obligacje NBPListy zastawneDługoterminowe bankowe 
papiery dłużne

Obligacje komunalne
Obligacje BGK na rzecz KFD

Uwaga: długoterminowe bankowe papiery dłużne obejmują 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.
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Zwiększeniu skali emisji obligacji skarbowych na rynku krajowym sprzyjała poprawa nastro-
jów na rynkach światowych oraz spadek globalnej awersji do ryzyka. W sytuacji pozytywnej 
oceny polskiej gospodarki przez inwestorów oraz atrakcyjności stóp zwrotu z krajowych ob-
ligacji skarbowych w relacji do ryzyka inwestycyjnego przyczyniło się to do istotnego wzro-
stu zaangażowania nierezydentów. Obserwowany w 2012 r. wzrost zainteresowania inwesto-
rów długoterminowymi skarbowymi papierami dłużnymi pozwolił Ministerstwu Finansów 
wydłużyć termin średniej zapadalności długu, zgodnie z założeniami strategii zarządzania 
długiem sektora finansów publicznych30. Duży popyt inwestorów zagranicznych na obliga-
cje skarbowe Polski przyczynił się także do wzrostu wartości emisji papierów dłużnych na 
rynkach zagranicznych (38,3 mld zł w 2012 r.), przez co udział obligacji skarbowych nomi-
nowanych w złotych w całkowitym zadłużeniu Skarbu Państwa wzrósł jedynie nieznacznie,  
z 65,1% na koniec 2011 r. do 66,4% w 2012 r.

Polski rynek obligacji skarbowych był największym lokalnym rynkiem tych instrumentów  
w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dziewiątym rynkiem w Unii Europejskiej. Wśród  
krajów UE o mniejszych gospodarkach niż polska większy lokalny rynek skarbowych papie-
rów dłużnych funkcjonował jedynie w Belgii.

Struktura rynku

Podstawowym instrumentem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, po-
dobnie jak w poprzednich latach, były obligacje o stałym oprocentowaniu (wykres 5.2.2). 
Ich udział w strukturze zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji skarbowych emi-
towanych na rynku krajowym obniżył się jednak i na koniec 2012 r. wyniósł 75,5%. Duże 
znaczenie tych instrumentów w finansowaniu potrzeb pożyczkowych państwa wynikało  
z popytu inwestorów na tego typu obligacje, zwłaszcza ze strony podmiotów zagranicznych, 

30  Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-15, Warszawa 2011, Ministerstwo 
Finansów, s. 5.

Tabela 5.2.2. Zadłużenie Skarbu Państwa w latach 2009−2012 (w mld zł, według stanów  
na koniec okresów)

2009 2010 2011 2012

ad enie Skarb  a stwa 631,5 701,9 771,1 793,9

I  ad enie kra owe 462,8 507,0 524,7 543,0

1  g  tyt  a ier w skarbowy 462,4 507,0 514,3 533,5

1.1. Bony skarbowe 47,5 28,0 12,0 6,1

1.2. Ob iga e skarbowe 414,9 479,0 502,3 527,4

1.2.1. Ob iga e rynkowe 405,4 471,3 495,2 520,0

1.2.2. Ob iga e os dno iowe 9,3 7,6 7,1 7,4

1.2.3. Ob iga e nierynkowe 0,2 0,1 0,0 0,0

Uwagi: kategoria obligacji nierynkowych 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 2012 r. żadne z tych obligacji nie pozostawały w obiegu.
Źródło: MF.
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oraz polityki Ministerstwa Finansów, które wolało emitować duże i płynne serie obligacji 
o stałym oprocentowaniu31. Na rozwiniętych rynkach finansowych struktura rodzajowa ob-
ligacji skarbowych była podobna. W krajach strefy euro udział obligacji o stałym kuponie  
w całkowitym zadłużeniu z tytułu obligacji skarbowych wyniósł na koniec 2012 r. około 91,1%.

W 2012 r. w strukturze zadłużenia z tytułu obligacji o stałym oprocentowaniu wyraźnie wzro-
sło znaczenie obligacji o pierwotnych terminach zapadalności dłuższych niż dwa lata. Wy-
nikało to z większej skłonności inwestorów do podejmowania ryzyka kredytowego Polski 
oraz chęci zwiększenia ekspozycji na ryzyko stopy procentowej w związku z oczekiwaniami  
na obniżki stóp procentowych NBP w II połowie roku. Pomimo utrzymywania się wyso-
kiego popytu na zerokuponowe dwuletnie obligacje, odzwierciedlonego w wysokiej relacji 

31  Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-15, Warszawa 2011, Ministerstwo 
Finansów, s. 5.

Wykres 5.2.2. Struktura krajowych obligacji skarbowych w latach 2009–2012 (w %, według 
stanów zadłużenia na koniec okresów) 
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Źródło: MF.

Tabela 5.2.3. Struktura zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych o stałym 
oprocentowaniu w latach 2010−2012 (według stanów na koniec okresów)

     
  

    S    

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Ob iga e 2- etnie erok onowe 105,5 108,8 55,5 27,0 26,5 13,9

Ob iga e 5- etnie 131,9 135,6 151,3 33,7 33,0 38,0

Ob iga e 10- etnie 120,6 133,1 154,6 30,8 32,4 38,9

Ob iga e 20- etnie 31,6 32,0 35,1 8,1 7,8 8,8

Ob iga e 30- etnie 1,4 1,4 1,4 0,4 0,3 0,4

391,0 410,9 397,9 100,0 100,0 100,0

Źródło: MF.
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przyjętych ofert do wartości obligacji sprzedanych na przetargach, spadek globalnej awersji  
do ryzyka pozwolił Ministerstwu Finansów na istotne ograniczenie podaży tych instrumentów.  
W rezultacie największy wzrost wartości zadłużenia z tytułu obligacji o stałym oprocentowa-
niu odnotowano w przypadku obligacji z 10-letnim pierwotnym terminem wykupu. Wartość 
tych instrumentów oferowanych na przetargach sprzedaży była blisko trzykrotnie wyższa 
niż w poprzednim roku. Na koniec 2012 r. 10-letnie papiery dłużne miały najwyższy udział  
w finansowaniu potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa (tabela 5.2.3).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych o zmiennym oprocentowaniu było 
na koniec 2012 r. znacznie większe niż na koniec 2011 r. (tabela 5.2.4), co wynikało m.in.  
z utrzymującego się wysokiego popytu na tego typu instrumenty. W reakcji na sygnały ryn-
kowe Ministerstwo Finansów w lutym 2012 r. wprowadziło do obrotu nowe instrumenty  
z 5-letnim terminem wykupu. Wzrost wartości poszczególnych serii tych obligacji (cztery  
z nich przekroczyły 20 mld zł) sprzyjał poprawie płynności oraz atrakcyjności tego segmentu 
rynku. Na koniec 2012 r. wszystkie pozostające w obrocie obligacje o zmiennym oprocento-
waniu miały sześciomiesięczny okres odsetkowy i kupony naliczane według stawki referen-
cyjnej 6M WIBOR.

W 2012 r. po raz pierwszy w tym segmencie rynku istotnie zwiększył się udział inwestorów 
zagranicznych (wykres 5.2.3), którzy do tej pory koncentrowali się na rynku obligacji o sta-
łym oprocentowaniu. Szczególnie dużą aktywność nierezydentów obserwowano na listopa-
dowym przetargu zamiany, kiedy objęli niemal całość wprowadzanych do obrotu obligacji  
o zmiennym kuponie o wartości ponad 8,5 mld zł. Największy udział wśród inwestorów 
obligacji o zmiennym oprocentowaniu nadal miały banki krajowe oraz krajowe fundusze 
emerytalne. Popyt OFE na tego typu instrumenty wynikał m.in. z braku prawnych możliwo-
ści 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 
inwestorów krajowych w strukturze nabywców tych instrumentów 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. 

Tabela 5.2.4. Struktura zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych o zmiennym 
oprocentowaniu w latach 2010−2012

      
    S    

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Ob iga e 3- etnie deta i ne 1,0 0,6 0,5 1,6 0,9 0,5

Ob iga e 4- etnie rtowe 19,3 22,4 0,0 30,3 22,6

Ob iga e 5- etnie rtowe 20,8 0,0 0,0 21,0

Ob iga e 8- etnie rtowe 25,6 39,2 0,0 0,0

Ob iga e 10- etnie rtowe 1,3 2,0 0,0 0,0

Ob iga e 11- etnie rtowe 36,7 43,0 54,5 56,1 67,6 55,1

mis e ty  private placement 0,8 0,8 0,8 1,1 1,2 0,8

65,4 63,6 99,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: obliczono na podstawie danych MF.
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Obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji są coraz częściej wykorzystywane do finansowa-
nia potrzeb pożyczkowych. Wartość zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu tych instrumentów 
w 2012 r. wzrosła o 2,4 mld zł i na koniec grudnia wyniosła 23,1 mld zł. Pewien wpływ na 
tę tendencję miała konstrukcja tych papierów dłużnych. Wartość nominalna tych obligacji 
jest bowiem korygowana o wskaźnik inflacji. Oprócz obligacji z 15-letnim pierwotnym ter-
minem wykupu w obiegu znajdowały się także papiery 12-letnie. Ze względu na relatyw-
nie 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). Większą aktywność niż w poprzednich latach wykazywali także inwestorzy 
zagraniczni, szczególnie na rynku pierwotnym.

Wykres 5.2.3. Struktura obligacji skarbowych w obiegu w podziale na kategorie inwestorów 
w latach 2011–2012 (według stanów zadłużenia na koniec roku)
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Uwaga: DS – obligacje 10-letnie o stałym oprocentowaniu, IZ – obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji, OK – obligacje 2-letnie 
zerokuponowe, PS – obligacje 5-letnie o stałym oprocentowaniu, WS – obligacje co najmniej 20-letnie o stałym oprocentowaniu,  
WZ – obligacje o zmiennym oprocentowaniu.
Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Tabela 5.2.5. Struktura obligacji oszczędnościowych w latach 2010−2012 (według stanu 
zadłużenia na koniec okresów) 

      
  

  
S   

 

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Ob iga e 2- etnie o sta ym o ro entowani 3,4 2,3 1,8 44,7 32,9 24,3

Ob iga e 3- etnie o miennym o ro entowani – – 0,1 0,0 0,0 1,4

Ob iga e 4- etnie indeksowane 1,6 1,8 1,8 21,1 25,7 24,3

Ob iga e 10- etnie emeryta ne 2,6 2,9 3,7 34,2 41,4 50,0

7,6 7,0 7,4 100,0 100,0 100,0

Źródło: MF.
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Na koniec 2012 r. w obrocie pozostawało 28 serii obligacji hurtowych (o jedną więcej niż 
na koniec 2011 r.), w tym 18 emisji benchmarkowych o wartości powyżej 20 mld zł. Do naj-
większych emisji benchmarkowych należały pięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu 
oraz dwie serie obligacji o zmiennym oprocentowaniu z najdłuższymi pierwotnymi termina-
mi wykupu. Średnia wartość pojedynczej serii obligacji skarbowych pozostającej w obiegu  
wyniosła 18,6 mld zł i była o 1,3% wyższa niż na koniec 2011 r. 

W 2012 r. odnotowano wzrost zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji oszczędnościo-
wych (tabela 5.2.5). Nabywały je prawie wyłącznie krajowe osoby fizyczne, których udział  
w strukturze inwestorów na rynku tych instrumentów na koniec 2012 r. wyniósł 97,3%.

 Rynek pierwotny

Ze względu na wyższe potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa w 2012 r. zwiększyła się skala 
emisji obligacji skarbowych na rynku krajowym. Wartość emisji brutto, obejmujących nowe 
emisje oraz przetargi zamiany, wzrosła o blisko 20 mld zł w porównaniu z 2011 r. i wyniosła 
126,6 mld zł. Wielkość podaży obligacji skarbowych byłaby większa, gdyby części wydatków 
publicznych nie finansowano za pomocą emisji obligacji infrastrukturalnych gwarantowa-
nych przez Skarb Państwa (ramka 5.2.1). 

W 2012 r. przetargi sprzedaży obligacji skarbowych odbywały się zgodnie z formułą jednej 
ceny, tzn. wszyscy uczestnicy nabywali obligacje po tej samej cenie – nie niższej niż cena 
minimalna wyznaczona przez emitenta. Wprowadzenie nowej formuły przetargu miało  
na celu zwiększenie popytu na papiery skarbowe oraz ograniczenie ryzyka wahań cen obliga-
cji skarbowych bezpośrednio po przetargu32. 

Ramka 5.2.1. Obligacje infrastrukturalne Krajowego Funduszu Drogowego

Obligacje infrastrukturalne emitowane przez BGK na rzecz KFD1 to papiery war-
tościowe na okaziciela, zdematerializowane (ich ewidencją zajmuje się KDPW),  
o stałym oprocentowaniu, objęte 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.

 
 
 
 
 
 
 

32  Modyfikacja zasad przeprowadzania aukcji skarbowych papierów wartościowych, 15 grudnia 2011 r., komuni-
kat dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

1 Krajowy Fundusz Drogowy został utworzony w BGK 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). Wspiera finansowo realizację rządowego Programu 
Budowy Dróg i Autostrad przez gromadzenie środków finansowych 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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 W 2012 r. przeprowadzono tylko jedną emisję obligacji infrastrukturalnych o wartości 
3,7 mld zł (w tym 0,2 mld zł na przetargu uzupełniającym). Największą serią tych in-
strumentów pozostającą w obrocie na koniec 2012 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). Całkowita 
wartość zadłużenia z tytułu obligacji infrastrukturalnych na koniec 2012 r. wyniosła 
24,8 mld zł. 

Obligacje infrastrukturalne sprzedawane są na przetargach organizowanych przez 
NBP, w których mogą uczestniczyć DSPW. Obligacje te cieszą się dużym popytem, 
ponieważ oferują wyższą rentowność niż obligacje skarbowe charakteryzujące  
się zbliżonym ryzykiem inwestycyjnym (z inwestycjami w obligacje infrastrukturalne 
wiąże się wyższe ryzyko płynności niż w przypadku obligacji skarbowych). Największym 
inwestorem na rynku tych instrumentów pozostawały krajowe fundusze emerytalne.

Obrót obligacjami infrastrukturalnymi odbywał się na rynku OTC oraz na ryn-
kach regulowanch: giełdowym i pozagiełdowym (działających w ramach platfor-
my Catalyst: regulowanym rynku detalicznym GPW oraz regulowanym rynku 
hurtowym organizowanym przez BondSpot). Wartość obrotów netto obligacjami 
infrastrukturalnymi była relatywnie niewielka. Średnia dzienna wartość transakcji  
bezwarunkowych wyniosła 46,5 mln zł. Najbardziej płynne były obligacje 11-letnie. 
Zdecydowana większość transakcji (96,2% wartości obrotów) została przeprowadzona 
na rynku OTC. Transakcje warunkowe zabezpieczone obligacjami infrastrukturalny-
mi zawierano sporadycznie (tylko BSB/SBB), wyłącznie na rynku OTC.

Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów wynika, że po przetargach  
organizowanych w 2012 r. obserwowano niższe niż w poprzednich latach wartości trans-
akcji na rynku wtórnym oraz mniejszą zmienność cen obligacji skarbowych, wynikającą  
z ograniczenia aktywności inwestorów, którzy w ramach przetargów wielu cen nabywa-
li obligacje po najniższych cenach33. Ponadto osiągana na rynku pierwotnym rentowność 
obligacji skarbowych była niejednokrotnie niższa niż rentowność kwotowana na rynku 
wtórnym. Szacowane przez Ministerstwo Finansów oszczędności z tego tytułu w 2012 r. 
mogły wynieść około 90 mln zł. Od początku 2012 r. inwestorzy mogli składać na przetar-
gach sprzedaży oferty niekonkurencyjne, określając jedynie ilość papierów dłużnych, które 
są skłonni nabyć bez podawania ich ceny. Składając tego typu ofertę, inwestorzy godzą się  
na zakup obligacji skarbowych po cenie ustalonej przez pozostałych uczestników przetargu.  
W analizowanym okresie inwestorzy chętnie korzystali z tej możliwości i złożyli  

33  Dług publiczny. Raport roczny 2012, Warszawa 2013, Ministerstwo Finansów, s. 37.

Źródło: opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej BGK: http://www.bgk.com.pl/emisje-obligacji- 
infrastrukturalnych-banku-gospodarstwa-krajowego-na-rzeczkrajowego-funduszu-drogowego oraz danych KNF zawartych w Biuletynie 
Kwartalnym. Rynek OFE, 4/2012 dostępnym na stronie: http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/
Dane_kwartalne/dane_kwartalne_ofe.html.
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na przetargach sprzedaży oferty niekonkurencyjne o wartości 10,6 mld zł, co stanowiło 
13,2% wszystkich przyjętych ofert zakupu34. Obligacje rynkowe o charakterze hurtowym 
były oferowane na rynku pierwotnym wyłącznie DSPW w trybie przetargów obsługiwa-
nych przez NBP. W 2012 r. funkcję DSPW pełniło dziewięć banków krajowych, działający  
w Polsce oddział instytucji kredytowej oraz cztery instytucje kredytowe z UE. Ponadto pra-
wo uczestnictwa w przetargach miał BGK. Podstawowym sposobem wprowadzania obligacji 
hurtowych na rynek były przetargi sprzedaży. Wartość uplasowanych w ten sposób obligacji 
wyniosła w 2012 r. 87,3 mld zł (w 2011 r. było to 57,2 mld zł) oraz stanowiła 69,0% emisji  
brutto tych papierów dłużnych.

34  Udział ten nie uwzględnia przetargów uzupełniających, na których wszyscy inwestorzy nabywają obliga-
cje po cenie ustalonej na przetargu sprzedaży.

Wykres 5.2.4. Popyt na obligacje skarbowe i ich podaż oraz iloraz popytu i przyjętych ofert 
na przetargach sprzedaży tych instrumentów w 2011 i 2012 r.
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Źródło: NBP.

Tabela 5.2.6. Popyt na wybrane obligacje hurtowe na przetargach sprzedaży w 2011 i 2012 r.

Typ obligacji
Wartość ofert zakupu   

(w mld zł)
Wartość sprzedaży 

(w mld zł)
Relacja ofert kupna  

do sprzedaży

2011 2012 2011 2012 2011 2012

2-letnie zerokuponowe 58,6 47,9 30,1 23,9 1,9 2,0

4-letnie o zmiennym oprocentowaniu 6,7 0,0 1,8 0,0 3,7 –

5-letnie o stałym oprocentowaniu 40,4 66,2 13,7 36,0 3,0 1,8

5-letnie o zmiennym oprocentowaniu 0,0 16,4 0,0 6,6 – 2,5

10-letnie o stałym oprocentowaniu 9,9 21,4 5,3 14,6 1,9 1,5

10-letnie o zmiennym oprocentowaniu 11,0 5,1 4,5 3,6 2,5 1,4

12-letnie indeksowane do inflacji 0,0 1,6 0,0 0,7 – 2,4

15-letnie indeksowane do inflacji 2,7 3,4 1,6 0,6 1,7 5,7

20-letnie o stałym oprocentowaniu 1,1 2,3 0,3 1,3 4,4 1,8

Źródło: MF.
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Podobnie jak w poprzednich latach popyt na obligacje hurtowe był wyższy niż podaż (wykres 
5.2.4). Nadwyżka ta ma w dużej mierze charakter strukturalny i wynika z chęci zrealizowania 
przez DSPW zleceń własnych oraz klientów. Wartość ofert kupna na przetargach sprzedaży 
była najczęściej około dwukrotnie wyższa od wartości sprzedanych obligacji, przy czym zmie-
niała się w zależności od sytuacji rynkowej oraz rodzaju oferowanych instrumentów (tabela 
5.2.6). Wspomniana relacja była w 2012 r. przeciętnie niższa niż w roku poprzednim. Wyni-
kało to z większej podaży tych instrumentów, jak też z wprowadzenia wspomnianej nowej 
formuły przetargów. Największe redukcje zgłoszonych ofert (pod względem ich wartości) 
dotyczyły pięcioletnich obligacji o stałym oprocentowaniu.

Obligacje skarbowe były wprowadzane do obrotu także za pośrednictwem przetargów  
zamiany, które odbywały się niemal każdego miesiąca. W 2012 r. Ministerstwo Finansów 
w mniejszym stopniu niż przed rokiem korzystało z tej formy emisji. Za pośrednictwem 
przetargów zamiany wprowadzono do obrotu obligacje skarbowe o wartości 39,3 mld zł,  
co stanowiło 31,0% emisji brutto tych papierów dłużnych (46,4% w 2011 r.). Odkupiono przy 
tym przedterminowo inne obligacje o wartości 40,3 mld zł. Były to instrumenty, których re-
zydualny termin zapadalności wynosił do kilku miesięcy. Przetargi zamiany pozwalały Mini-
sterstwu Finansów uelastycznić terminarz wykupu obligacji bez jednoczesnego angażowania 
środków pieniężnych. Zdecydowana większość obligacji skarbowych wprowadzonych w ten 
sposób do obrotu charakteryzowała się przy tym dłuższym pierwotnym terminem zapadal-
ności niż skupowane papiery dłużne.

W sprzedaży rynkowych obligacji detalicznych oraz obligacji oszczędnościowych pośred-
niczył bank PKO BP, który od 2003 r. jest agentem emisji. W ramach pełnionej funkcji 
bank ten prowadzi także rejestr nabywców obligacji oraz realizuje zlecenia ich wykupu.  
W 2012 r. zwiększyło się zainteresowanie inwestorów indywidualnych obligacjami deta-
licznymi. Mogło to wynikać ze stopniowego wzrostu oprocentowania tych instrumentów  
w I połowie roku, jak również umożliwienia (od czerwca 2012 r.) otwierania rachunku reje-
strowego przez Internet, bez konieczności jego aktywacji w oddziale PKO BP. Wartość obliga-
cji detalicznych sprzedanych w 2012 r. wyniosła 2,5 mld zł i była o 16,7% wyższa niż w 2011 r. 
Znaczenie tych instrumentów w finansowaniu potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa pozo-
stawało jednak marginalne.

Rynek wtórny

W 2012 r. średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku hurtowych obligacji skarbowych 
były nieznacznie niższe niż w poprzednim roku, nadal jednak utrzymywały się na wysokim 
poziomie. Ich wartość w 2012 r. wyniosła 28,5 mld zł (wobec 29,6 mld zł w 2011 r.)35. Spadek 
obrotów dotyczył wyłącznie transakcji bezwarunkowych; ich wartość zmniejszyła się o blisko 
13% w porównaniu z 2011 r. Przyczynił się do tego przede wszystkim spadek wartości trans-
akcji zawartych przez banki krajowe oraz fundusze inwestycyjne, jak również wspomniana 
formuła przetargów jednej ceny. W konsekwencji wskaźnik płynności rynku obligacji skarbo-
wych obniżył się z 0,70 w 2011 r. do 0,58 w 2012 r.36 

35  Prezentowane w tym rozdziale obroty netto na rynku obligacji skarbowych stanowią sumę wartości 
transakcji bezwarunkowych oraz transakcji warunkowych liczonych według wartości wymiany począt-
kowej. W latach 2009–2012 liczba dni roboczych wyniosła, odpowiednio: 255, 256, 252 oraz 251 dni.

36  Wskaźnik ten jest liczony jako iloraz średniej wartości transakcji bezwarunkowych do średniego stanu 
zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji rynkowych w danym roku.
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W segmencie transakcji warunkowych wartość obrotów była o blisko 8% większa niż  
w poprzednim roku (wykres 5.2.5 i wykres 5.2.6). Wynikało to z dalszego wzrostu aktywności 
inwestorów zagranicznych (wykres 5.2.7), w tym większej roli operacji między nierezydenta-
mi na rynku offshore. Pożyczając środki pod zastaw krajowych obligacji skarbowych, mogli 
oni zwiększyć ekspozycję na zmiany cen tych instrumentów. Banki zagraniczne oferowały 
także długoterminowe transakcje cross currency repo, dzięki którym banki krajowe mogły 
pozyskiwać na określony termin waluty obce, potrzebne im m.in. do domykania pozycji  
walutowych wynikających z portfeli kredytów mieszkaniowych.

Wykres 5.2.6. Miesięczna wartość transakcji krajowymi obligacjami skarbowymi oraz wskaźnik 
płynności w latach 2009–2012
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Uwaga: 
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2. Wskaźnik płynności obliczony jako iloraz miesięcznej wartości transakcji bezwarunkowych oraz zadłużenia Skarbu Państwa  
w danym miesiącu z tytułu obligacji rynkowych.
Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Wykres 5.2.5. Średnia dzienna wartość transakcji (obroty netto) na rynku obligacji skarbowych  
w latach 2009–2012

30

25

20

15

10

5

0
2009 2010 2011 2012

mld zł

Transakcje bezwarunkowe Transakcje repo Transakcje BSB/SBB

7,7 

15,4 16,4 14,3 0,4 

0,6 
1,5 

1,6 

5,7 

8,0 

11,6 
12,5 

Źródło: opracowano na podstawie danych MF.



Rynki finansowe

231Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Najczęściej zawierane były transakcje typu sell-buy-back (tabela 5.2.7), które dla krajowych 
niebankowych instytucji finansowych stanowiły sposób lokowania przejściowych nadwyżek 
finansowych. Podmioty te wykorzystywały je również w celu pozyskania środków na pokrycie 
przejściowych niedoborów płynności, wynikających z przeprowadzanych zmian w strukturze 
portfela papierów wartościowych. Udział transakcji repo na rynku transakcji warunkowych 
nie zmienił się istotnie w porównaniu z 2011 r. i wyniósł blisko 11,4%. Tego typu transakcje 
zawierali najczęściej nierezydenci; ich operacje w 2012 r. stanowiły blisko 89% wszystkich 
transakcji repo zabezpieczonych krajowymi obligacjami skarbowymi.

W operacjach warunkowych najczęściej wykorzystywano największe i najbardziej płynne 
serie obligacji o stałym oprocentowaniu. Ze względu na większą stabilność cen obligacji  
o zmiennym oprocentowaniu, pozwalającą ograniczyć ryzyko zmiany wartości zabezpie-
czenia, instrumenty te stosowano w transakcjach warunkowych częściej, niż wynikałoby to  
z ich znaczenia w strukturze zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu dłużnych papierów warto-
ściowych. W 2012 r. operacje zabezpieczone papierami dłużnymi o zmiennym oprocentowa-

Tabela 5.2.7. Udział poszczególnych rodzajów transakcji w obrotach netto na krajowym rynku 
obligacji skarbowych w latach 2009−2012 (w %)

  SBB/BSB  repo

2009 55,7 41,1 3,2

2010 64,3 33,3 2,4

2011 55,6 39,2 5,2

2012 50,3 44,0 5,7

Źródło: obliczono na podstawie danych MF. 

Wykres 5.2.7. Udział inwestorów zagranicznych w obrotach krajowymi obligacjami 
skarbowymi w latach 2009–2012
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niu stanowiły 29,4% wszystkich transakcji warunkowych, których przedmiotem były krajowe   
obligacje skarbowe. 

Pod względem wartości zawieranych transakcji bezwarunkowych najważniejszymi uczest-
nikami rynku wtórnego obligacji skarbowych pozostały banki krajowe (wykres 5.2.8). 
Przeważały one bowiem wśród instytucji pełniących funkcję DSPW oraz market makera. 
Oprócz banków krajowych do aktywnych uczestników rynku wtórnego obligacji skarbo-
wych w Polsce należały banki zagraniczne, które istotnie zwiększyły swój udział w struktu-
rze podmiotowej obrotów w porównaniu z 2011 r. Sprzyjał temu wzrost zainteresowania 
inwestorów zagranicznych lokowaniem środków na krajowym rynku obligacji skarbowych,  
a w konsekwencji wzrost wartości transakcji zawieranych przez zagranicznych kontrahentów 
z bankami zagranicznymi pełniącymi funkcję DSPW.

Obligacje skarbowe były przedmiotem obrotu na czterech rynkach: rynku OTC, platfor-
mie elektronicznej Treasury BondSpot Poland oraz na dwóch rynkach funkcjonujących  
w ramach platformy Catalyst: regulowanym rynku giełdowym GPW dla inwestorów detalicz-
nych oraz na hurtowym regulowanym rynku pozagiełdowym organizowanym przez Bond-
Spot. Ewidencję, rozliczanie oraz rozrachunek transakcji krajowymi obligacjami skarbowymi 
prowadziły spółki z grupy kapitałowej KDPW.

Obroty obligacjami skarbowymi były skoncentrowane na rynku OTC (tabela 5.2.8),  
na którym transakcje zawierano przeważnie za pośrednictwem elektronicznych systemów 
konwersacyjnych lub brokerów głosowych. Popularność rynku OTC wśród inwestorów wy-
nika z jego wysokiej płynności oraz mniejszej przejrzystości niż w przypadku rynków zor-
ganizowanych. Średnie dzienne obroty netto obligacjami skarbowymi na rynku OTC były 

Wykres 5.2.8. Struktura podmiotowa obrotów brutto na rynku krajowych obligacji skarbowych 
w 2011 i 2012 r.
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w 2012 r. o blisko 5% mniejsze niż w 2011 r. i wyniosły 25,6 mld zł, czego 48,6% stanowiły 
transakcje warunkowe.

W 2012 r. nieznacznie wzrosło znaczenie elektronicznej platformy Treasury BondSpot Poland. 
Średnia dzienna wartość transakcji netto na tym rynku w 2012 r. była o prawie 11% wyższa 
niż w poprzednim roku i wyniosła 2,9 mld zł (z czego 40% stanowiły transakcje warunkowe). 
Wspomniany wzrost zainteresowania inwestorów rynkiem Treasury BondSpot Poland mógł 
wynikać ze zmian wprowadzonych w październiku 2011 r. w Regulaminie pełnienia funkcji 
Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych37. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi 
w 2012 r. przy ubieganiu się o status DSPW pod uwagę brana jest szerokość spreadu między 
kwotowaniami cen obligacji na tej elektronicznej platformie (w poprzednich latach była to 
wartość obrotów). W opinii uczestników rynku zwiększyło to konkurencję między bankami 
pełniącymi funkcję primary dealers.

Platforma obrotu instrumentami dłużnymi Catalyst była najmniejszym segmentem rynku 
wtórnego obligacji skarbowych. W 2012 r. średnie dzienne obroty netto na tej platformie  
(na obu rynkach regulowanych, prowadzonych przez GPW i BondSpot) wyniosły około  
870 tys. zł. 

Inwestorzy

W warunkach spadku globalnej awersji do ryzyka oraz utrzymywania się wysokiego dyspa-
rytetu stóp procentowych pomiędzy krajami rozwiniętymi a państwami rozwijającymi się 
inwestorzy poszukiwali instrumentów przynoszących atrakcyjne stopy zwrotu (search for 
yield) oraz emitowanych przez państwa o relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej i fiskalnej. 
Miało to odzwierciedlenie w prowadzonej przez wiele instytucji finansowych przebudowie 
portfeli papierów dłużnych, będącej reakcją na kryzys zadłużeniowy w niektórych państwach 
strefy euro oraz związane z tym ograniczenie dostępności obligacji o ratingu inwestycyjnym. 

37  Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z 13 września 2011 r., dostępny  
na stronie internetowej: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/e565ff15-5c36-4f21-b88f-6b0aa2c- 
c63eb.

Tabela 5.2.8. Udział poszczególnych rynków w obrotach obligacjami skarbowymi w latach 
2011−2012 (w %)

Rynek OTC T e y  
B n S  n

C y

B n S

Obroty og em w 2011 r. 91,03 8,96 0,01 0,00

 transak e be war nkowe 92,55 7,43 0,02 0,00

 transak e war nkowe 89,12 10,88 0,00 0,00

Obroty og em w 2012 r. 89,74 10,25 0,01 0,00

 transak e be war nkowe 87,82 12,16 0,01 0,00

 transak e war nkowe 91,69 8,31 0,00 0,00

Źródło: obliczono na podstawie danych KDPW.
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Zainteresowaniu inwestycjami na emerging markets sprzyjał również istotny spadek postrze-
ganego ryzyka kredytowego większości z tych państw, m.in. Polski, odzwierciedlony w kwo-
towaniach kontraktów CDS (wykres 5.2.9). W rezultacie w 2012 r. obserwowano silny napływ 
kapitału z krajów rozwiniętych na lokalne rynki obligacji skarbowych, w tym także na polski 
rynek.

Inwestorzy zagraniczni, którzy nabyli obligacje skarbowe nominowane w złotych na począt-
ku 2012 r. i utrzymywali je w portfelach do końca roku, mogli osiągnąć znacznie wyższą stopę 
zwrotu skorygowaną o ryzyko niż w przypadku inwestycji w obligacje skarbowe m.in. Włoch, 
Hiszpanii czy Węgier (wykres 5.2.10). Relacja stopy zwrotu do ryzyka, uwzględniająca zmia-
ny wartości krajowych obligacji wyrażone w euro, była korzystniejsza, gdy nie stosowano 
strategii zapieczenia się przed ryzykiem walutowym, co wynikało z umocnienia się złotego 
w stosunku do najważniejszych walut świata. Pomimo obserwowanego w 2012 r. wzrostu cen 
krajowych skarbowych papierów dłużnych, związanego m.in. z oczekiwaniem uczestników 
rynku na obniżki stóp procentowych NBP oraz obniżeniem tych stóp przez RPP pod koniec 
roku, różnica między rentownością obligacji skarbowych Polski i Niemiec utrzymywała się 
na wysokim poziomie, szczególnie w ujęciu względnym. Dzięki temu obligacje skarbowe 
nominowane w złotych pozostawały atrakcyjną formą inwestycji (wykres 5.2.11). Powyższe 
uwarunkowania, wraz ze wspomnianymi czynnikami globalnymi, sprzyjały dużemu zain-
teresowaniu inwestorów zagranicznych tymi obligacjami. W konsekwencji nierezydenci  
w 2012 r. zwiększyli swoje zaangażowanie w te instrumenty dłużne o 37,4 mld zł, do  
189,9 mld zł na koniec grudnia (wykres 5.2.12), co stanowiło 36,0% wartości obligacji Skarbu 
Państwa na rynku krajowym.

Wykres 5.2.9. Kwotowania kontraktów CDS w wybranych krajach UE w latach 2011–2012
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Źródło: Thomson Reuters.
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Popyt inwestorów zagranicznych koncentrował się na największych i najbardziej płynnych 
seriach obligacji skarbowych. W 2012 r. częściej niż w latach poprzednich nierezydenci wyka-
zywali zainteresowanie instrumentami o najdłuższych terminach zapadalności, o czym może 
świadczyć wzrost średniej zapadalności portfela obligacji skarbowych w posiadaniu tych  
inwestorów (wykres 5.2.13).

Na krajowym rynku obligacji skarbowych najbardziej zaangażowane były zagraniczne  
niebankowe instytucje finansowe (wykresy 5.2.14 i 5.2.15). Wartość portfela tych instytu-

Wykres 5.2.10. Relacja stopy zwrotu do ryzyka dla obligacji skarbowych wybranych krajów UE 
w latach 2010–2012
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1. Stopy zwrotu z inwestycji w obligacje skarbowe oraz ich zmienność obliczono na podstawie indeksu EFFAS (total return).  
2. W przypadku relacji dla stóp zwrotu z inwestycji na lokalnych rynkach obligacji skarbowych finansowanych w euro z wykorzysta-
niem strategii zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym nazwy państw oznaczono wielkimi literami.
Żródło: opracowano na podstawie danych z serwisu Bloomberg.

Wykres 5.2.11. Różnica rentowności 5-letnich obligacji skarbowych Polski i Niemiec: dysparytet 
bezwzględny, oraz ich iloraz: dysparytet względny, w latach 2007–2012 (dane dzienne)
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Rozdział 5

Narodowy Bank Polski236

cji na koniec 2012 r. wyniosła 153,1 mld zł i była o 18,4% wyższa niż w poprzednim roku.  
Grupa ta obejmowała zarówno inwestorów długoterminowych, w tym fundusze emerytal-
ne, jak również podmioty o krótkim horyzoncie inwestycyjnym (m.in. fundusze hedginowe).  
W warunkach niskich stóp procentowych na rozwiniętych rynkach polskie obligacje skar-
bowe emitowane na rynku lokalnym mogły być szczególnie atrakcyjne dla zagranicznych 
zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych typu defined benefit, które musiały uzyskiwać 
stopy zwrotu na poziomie założonych wcześniej technicznych stóp zwrotu lub benchmar-
ków. Dodatkowo do wzrostu zaangażowania niebankowych instytucji finansowych przyczy-
niał się duży napływ środków do zagranicznych funduszy inwestycyjnych, lokujących kapitał  
w instrumenty dłużne emitowane przez kraje rozwijające się38. Tendencji tej sprzyjał stosun-
kowo stabilny kurs złotego w relacji do najważniejszych walut. 

Zainteresowanie krajowymi obligacjami skarbowymi wykazywały zagraniczne banki cen-
tralne, przede wszystkim z Azji, oraz państwowe fundusz majątkowe, m.in. Norwegian 
Pension Fund Global, który w 2012 r. zwiększył swoje zaangażowanie w te instrumenty  
o 5,5 mld zł, do 7,0 mld zł. Obok wysokiego wzrostu zaangażowania niebankowych instytu-
cji finansowych duże zainteresowanie krajowym rynkiem obligacji skarbowych wykazywały 
także banki zagraniczne. Ich portfel krajowych obligacji skarbowych zwiększył się w 2012 r. 
o ponad 75% i na koniec roku wyniósł 28,4 mld zł. Duża aktywność tej grupy inwestorów wy-
nikała ze wspomnianych silnych oczekiwań na obniżki stóp procentowych NBP. Inwestycje 
banków zagranicznych cechują się najczęściej dużą zmiennością i często mają krótkotermi-
nowy charakter. 

38  Na podstawie raportu: Annual Global Flows Report 2012, Morningstar, 2013, s. 5, http://corporate. 
morningstar.com/US/documents/ResearchPapers/2012-Annual-Global-Flows-Report.pdf.

Wykres 5.2.12. Obligacje skarbowe posiadane przez inwestorów zagranicznych oraz rentowność 
obligacji benchmarkowych Polski i Węgier i wybranych państw strefy euro w latach 2011–2012 
(dane dzienne)
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF oraz serwisu Bloomberg.
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Do najważniejszych inwestorów krajowych na lokalnym rynku obligacji skarbowych nale-
żały fundusze emerytalne. W 2012 r. zmniejszyły one swoje zaangażowanie na tym rynku  
o 4,8 mld zł, do 117,4 mld zł na koniec grudnia. Był to pierwszy rok w działalności tych insty-
tucji finansowych, kiedy spadła wartość nominalna ich portfela obligacji skarbowych. Mogło 
to wynikać ze stopniowego podwyższania ustawowego limitu lokowania środków na rynku 
akcji oraz związanego z tym wzrostu zainteresowania funduszy emerytalnych inwestycjami  
na rynku instrumentów udziałowych. Podmioty te wykazywały także znacznie większe za-
interesowanie inwestycjami w nieskarbowe papiery dłużne. Słabsze zaangażowanie tych 

Wykres 5.2.13. Średnia zapadalność portfela krajowych obligacji skarbowych według typu 
inwestorów w latach 2011–2012 (według stanu zadłużenia na koniec miesięcy)
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Źródło: opracowano na podstawie danych MF.

Wykres 5.2.14. Inwestorzy na rynku obligacji skarbowych w 2011 i 2012 r.  
(według stanu zadłużenia na koniec okresów)
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instytucji na rynku obligacji skarbowych mogło również wynikać z mniejszej niż w 2011 r. 
wartości środków przekazanych przez ZUS do OFE, przede wszystkim na skutek obniżenia  
w maju poprzedniego roku składki emerytalnej przekazywanej do tych instytucji. 

Portfel obligacji skarbowych zmniejszyły także banki krajowe. Na koniec 2012 r. jego war-
tość wyniosła około 87,8 mld zł i była o 15,5 mld zł niższa niż na koniec 2011 r. Podobnie 
jak w poprzednich latach zaangażowanie tych instytucji podlegało w ciągu roku dużym 
wahaniom, co mogło się wiązać z aktywnym zarządzaniem portfelami tych instrumentów 
przez niektóre duże banki. Większe niż w poprzednim roku zainteresowanie inwestycjami 
w obligacje skarbowe wykazywały natomiast fundusze inwestycyjne, co było spowodowane 
obserwowanym w 2012 r. silnym napływem środków do krajowych funduszy pieniężnych  
i papierów dłużnych.

5.2.2.2. Obligacje komunalne

Rynek obligacji komunalnych jest niewielką częścią krajowego rynku kapitałowego.  
Na koniec 2012 r. udział tych instrumentów w wartości długoterminowych papierów dłuż-
nych pozostających w obrocie stanowił około 2,5%. Zadłużenie jednostek samorządu teryto-
rialnego (JST) z tytułu emisji obligacji wyniosło około 1,0% PKB.

W porównaniu z najbardziej rozwiniętymi rynkami państw UE krajowy rynek obligacji ko-
munalnych był stosunkowo niewielki, pozostawał jednak największy w Europie Środkowo-
-Wschodniej (wykres 5.2.16). Rozwój tego segmentu rynku kapitałowego w poszczególnych 
krajach UE był bardzo zróżnicowany i w dużym stopniu zależał od ustroju administracyjnego 
państwa oraz stopnia samodzielności jednostek terytorialnych. Największy rynek tych instru-
mentów funkcjonował w Niemczech.

Wykres 5.2.15. Struktura nabywców obligacji skarbowych w 2011 i 2012 r.  
(według stanu zadłużenia na koniec okresów)
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Źródło: dane MF.
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Wielkość rynku

Istotny spadek deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r., wynika-
jący przede wszystkim z ograniczenia inwestycji oraz realizacji programów oszczędnościo-
wych, przyczynił się do znacznego spadku tempa przyrostu zadłużenia JST z tytułu obligacji 
komunalnych. Wartość tych instrumentów na koniec 2012 r. była o blisko 9% wyższa niż rok 
wcześniej i wyniosła 15,6 mld zł (wykres 5.2.17). Największym emitentem pozostała Warsza-
wa, której całkowite zadłużenie z tytułu instrumentów dłużnych, wyemitowanych na tym 
rynku w poprzednich latach, wyniosło blisko 2,2 mld zł.

Mniejsze niż w poprzednich latach potrzeby pożyczkowe sektora samorządowego  
pozwoliły JST o prawie połowę ograniczyć wartość nowych emisji w 2012 r. Wartość obli-
gacji komunalnych sprzedanych na rynku pierwotnym wyniosła 2,6 mld zł i była o 2,1 
mld zł niższa niż w poprzednim roku (wykres 5.2.18). Wiele emisji było realizowanych  
w ramach wcześniej otwartych programów, przez co nie wymagały uruchamiania dodat-
kowych procedur. Pozyskane w ten sposób środki zostały przeznaczone przede wszystkim  
na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych oraz refinansowanie bądź przedterminową 
spłatę zaciągniętych zobowiązań. Tendencja ta wynikała przede wszystkim z dostosowywa-
nia harmonogramu spłaty zadłużenia (przez wydłużenie terminów jego zapadalności) do no-
wych limitów zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych39. Będą one obowiązywały  
od 2014 r.40 Określono w nich górną granicę dozwolonych wydatków JST związanych  
z wykupem i obsługą zobowiązań w relacji do ich dochodów. Ponadto potrzeby pożyczkowe 
samorządów wiązały się ze wzrostem wydatków bieżących.

39  Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.).

40  Art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009 r., nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Wykres 5.2.16. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych w latach 2010–2012 w wybranych krajach Unii Europejskiej
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Źródło: opracowano na podstawie danych EBC.
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W ostatnich latach emisje obligacji komunalnych stają się coraz ważniejszym źródłem ze-
wnętrznego finansowania samorządów terytorialnych, o czym świadczy rosnący udział tych 
instrumentów w ich całkowitym zadłużeniu (wykres 5.2.17). Wpływa na to m.in. możliwość 
zastosowania uproszczonej formuły wyboru organizatora emisji. Zgodnie z przepisami ban-
ki kredytujące JST wyłaniane są w drodze przetargu, tymczasem w przypadku emisji obli-
gacji organizator może zostać wybrany w konkursie41. Ponadto ze środków pozyskanych 
w wyniku emisji obligacji można korzystać bardziej elastycznie niż w przypadku kredytu 
i nie ma konieczności ustanawiania dla nich zabezpieczenia. Do podejmowania decyzji  
o emisji obligacji może skłaniać również perspektywa wprowadzenia tych instrumentów  
do obrotu na rynku Catalyst, który oferuje dostęp do aktualnego i rynkowego oszacowania 
kosztu finansowania JST. 

Dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, przede wszystkich o niższych dochodach 
bieżących, wspomniane nowe limity zadłużenia mogą okazać się bardziej restrykcyjne  
od obowiązujących rozwiązań. W związku z prawdopodobnym zmniejszeniem zdolno-
ści JST do zaciągania nowych zobowiązań w najbliższych latach można oczekiwać dalsze-
go spowolnienia wzrostu zadłużenia JST z tytułu obligacji komunalnych. Jednocześnie  
ze względu na konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji i realizacji zaplanowa-
nych projektów dofinansowywanych ze środków UE jednostki samorządu terytorialnego  
będą prawdopodobnie dalej przenosić ciężar finansowania tych projektów na spółki  
komunalne. Bardziej popularną formą finansowania inwestycji samorządowych mogą stać  
się obligacje przychodowe. Zobowiązania z tytułu tych instrumentów nie będą bowiem 
uwzględniane w wartości wydatków związanych z wykupem i obsługą zadłużenia, które  
w relacji do dochodów ogółem JST nie będą mogły przekroczyć wspomnianego ustawowego 
limitu. Do tej pory tego typu instrumenty były emitowane jedynie przez spółki komunalne 
należące do JST.

41  Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, 
poz. 177 z późn. zm.) wybór organizatora emisji papierów dłużnych jest wyłączony z wymogów określo-
nych w tej ustawie.

Wykres 5.2.17. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych w latach 2005–2012
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Według danych Ministerstwa Finansów spośród jednostek samorządu terytorialnego emisje 
obligacji najczęściej wykorzystywały miasta na prawach powiatu. Na koniec 2012 r. ich zadłu-
żenie stanowiło około 86% całego zadłużenia JST z tytułu emisji tych instrumentów. Udział 
województw w zadłużeniu z tytułu obligacji komunalnych wyniósł około 7%, gmin – 4%,  
a powiatów – 3%.

Struktura rynku

W 2012 r. emisje obligacji komunalnych były dokonywane wyłącznie w trybie oferty nie-
publicznej. Podobnie jak w poprzednich latach na rynku tych instrumentów przeważały 
niewielkie emisje. Oprócz relatywnie niskich potrzeb pożyczkowych mniejszych jednostek 
samorządowych przyczyną tego były obowiązujące JST limity zadłużenia i związane z tym 
dzielenie poszczególnych emisji na wiele serii. Dzięki temu zadłużenie mogło zostać dogod-
nie rozłożone w czasie i nie stanowiło tak dużego obciążenia dla ich budżetów jak jednorazo-
wy wykup całej emisji. W rezultacie średnia wartość pojedynczej serii emisji wyniosła jedynie 
1,7 mln zł.

Blisko połowa obligacji komunalnych wyemitowanych przez JST w 2012 r. miała pierwotny 
termin zapadalności od 5 do 10 lat. Instrumenty o terminie wykupu poniżej 5 lat stanowiły 
około 21%, a o terminie przekraczającym 10 lat – blisko 29%. Przeciętna zapadalność wszyst-
kich obligacji komunalnych wyemitowanych w 2012 r. wyniosła 8,4 roku i była zbliżona  
do średniej z ostatnich lat.

Nadal dominowały emisje papierów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu. Wysokość ich 
oprocentowania zależała od stawek referencyjnych na rynku niezabezpieczonych lokat  

Wykres 5.2.18. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu kredytów, pożyczek  
i emisji obligacji komunalnych oraz udział tych źródeł finansowania w przychodach ogółem  
w latach 2009–2012
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międzybankowych (przede wszystkim stawek 3M oraz 6M WIBOR). Jednostki samorządu te-
rytorialnego nie przeprowadziły w 2012 r. emisji obligacji o stałym oprocentowaniu. Jedyny-
mi tego typu instrumentami pozostającymi w obrocie były obligacje Warszawy.

Organizatorami emisji obligacji JST były przede wszystkim banki. W 2012 r. spadła kon-
centracja na rynku usług świadczonych przez organizatorów emisji. Udział trzech naj-
większych organizatorów w wartości przeprowadzonych emisji zmniejszył się z 90,4%  
do 80,0% (wykres 5.2.19). 

 Rynek wtórny i inwestorzy

Rynek obligacji komunalnych 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 2012 r. 
blisko 85% wszystkich obligacji komunalnych. Dane na temat wartości transakcji na tym ryn-
ku nie są dostępne, można jednak przypuszczać, że zawierano je sporadycznie. W strukturze 
inwestorów na rynku OTC nadal dominowały banki krajowe, które były organizatorami emi-
sji tych instrumentów (wykres 5.2.20). Inwestowanie w obligacje emitowane przez JST trak-
towały bowiem jako alternatywę udzielenia im kredytu. Banki krajowe 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 

Wykres 5.2.19. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych według wartości instrumenów 
wyemitowanych w 2011 i 2012 r.
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rynku wtórnego była jedną z głównych przyczyn niewielkiego zainteresowania obligacjami 
komunalnymi ze strony niebankowych instytucji finansowych.

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 2012 r. notowane na tej platformie instrumenty dłużne JST stanowiły blisko 
15% obligacji komunalnych pozostających w obiegu. W obrocie na rynkach prowadzonych  
w ramach Catalyst znajdowało się 31 serii obligacji komunalnych o wartości 2,4 mld zł 
(wzrost o 152 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec 2011 r.), z czego 88,4% stanowi-
ły obligacje Warszawy. W 2012 r. do obrotu na platformie Catalyst wprowadzono obligacje  
o łącznej wartości 184,7 mln zł, wyemitowane przez cztery miasta. Podobnie jak w poprzed-
nim roku w przypadku wykupów obligacji komunalnych notowanych na platformie Catalyst 
emitenci nie decydowali się na refinansowanie za pomocą kolejnej emisji notowanej na tej 
platformie. Niektórzy emitenci obligacji, np. gmina Kórnik, refinansowali wykup tych instru-
mentów środkami pozyskanymi w emisji prywatnej kierowanej na rynek OTC.

Zamiast wprowadzać obligacje do obrotu na platformie Catalyst, JST mogą ubiegać się 
jedynie o autoryzację swoich emisji przez tę platformę. Wymaga to wypełnienia przez 
emitenta określonych (uproszczonych) obowiązków informacyjnych. Taka autoryza-
cja może więc zwiększać wiarygodność i rozpoznawalność JST na rynku finansowym bez 
konieczności ponoszenia kosztów związanych z wprowadzeniem papierów do obrotu 
na rynku zorganizowanym. Autoryzację Catalyst miało 18 serii obligacji komunalnych  
o wartości nominalnej 56,4 mln zł.

Płynność rynku wtórnego obligacji komunalnych notowanych na platformie Catalyst była 
bardzo ograniczona. W 2012 r. ponownie istotnie spadła wartość obrotów netto (tabela 
5.2.9) oraz liczba transakcji na rynkach funkcjonujących w ramach tej platformy. Większość  

Wykres 5.2.20. Inwestorzy na rynku obligacji komunalnych w 2011 i 2012 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.
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obrotów dotyczyła instrumentów dłużnych wyemitowanych przez Warszawę (ponad  
64% wartości wszystkich transakcji).

5.2.2.3. Długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki

Długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki działające w Polsce to zbywal-
ne papiery wartościowe, których pierwotny termin wykupu wynosi ponad rok. Wśród nich 
można wyróżnić obligacje i bankowe papiery wartościowe emitowane przez banki komercyj-
ne oraz banki spółdzielcze, a także listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne. 

Analizę rozwoju rynku długoterminowych papierów dłużnych emitowanych w Polsce przez 
banki przeprowadzono w podziale na dwie kategorie instrumentów: długoterminowe ban-
kowe papiery dłużne (obligacje i bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie 
ustawy Prawo bankowe) oraz listy zastawne.

5.2.2.3.1. Długoterminowe bankowe papiery dłużne42

Wielkość rynku

Zobowiązania z tytułu długoterminowych papierów dłużnych kierowanych na rynek krajo-
wy (DBPD) w 2012 r. po raz drugi z rzędu istotnie się zwiększyły. Banki wyemitowały papiery 
o wartości 8,1 mld zł (6,4 mld zł w 2011 r.). Nowe emisje obligacji i bankowych papierów 
wartościowych przeprowadziło 16 banków komercyjnych, jeden bank hipoteczny, jeden bank 
zrzeszający oraz pięć banków spółdzielczych. Banki nadal sprzedawały na rynku pierwotnym 
głównie obligacje, choć ich udział w wartości emisji DBPD obniżył się do około 67%. Część 
z nich stanowiły obligacje podporządkowane banków spółdzielczych, emitowane w celu 

42  W podrozdziale analizowane są długoterminowe bankowe papiery dłużne wyemitowane na rynku kra-
jowym z wyłączeniem obligacji infrastrukturalnych wyemitowanych przez BGK na rzecz Krajowego 
Funduszu Drogowego. Ten rodzaj dłużnych papierów wartościowych został opisany w podrozdziale 
5.2.2.1.

Tabela 5.2.9. Obligacje komunalne notowane na platformie Catalyst w 2011 i 2012 r.

2011 2012

rynek 
re ny 
B n S

rynek 
re ny 
B n S

rynek 
re ny ASO rynek 

re ny ASO

arto  emis i w m n 2 101,0 22,5 2 198,0 2 284,7 28,9 2 358,2

i ba serii 6 15 8 16 12 19

i ba emitent w 2 8 2 5 6 6

i ba transak i 355 44 3 190 84 5

Obroty netto w m n 37,3 6,0 0,1 6,5 2,8 1,5

Uwaga: obligacje komunalne nie były notowane w ASO prowadzonym przez BondSpot. Obligacje pięciu emitentów, w tym Warszawy, 
wprowadzono do obrotu na obu rynkach regulowanych funkcjonujących w ramach platformy Catalyst. 
Źródło: opracowano na podstawie danych Catalyst.
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podwyższenia funduszy uzupełniających. Na koniec 2012 r. wartość DBPD pozostających  
w obrocie wyniosła 18,0 mld zł (wykres 5.2.21).

Wzrost zadłużenia z tytułu emisji DBPD mógł wynikać z dążenia niektórych banków  
do zwiększenia udziału zobowiązań o dłuższych terminach zapadalności. Analiza struktury 
terminowej DBPD sprzedawanych na rynku pierwotnym wskazuje bowiem na dalsze wydłu-
żanie się średniego pierwotnego terminu wykupu nowych emisji (tabela 5.2.10). Taka ten-
dencja może być związana z koniecznością spełnienia przez banki wymogów dotyczących 
stabilności źródeł finansowania. Mają one być wprowadzone w regulacjach CRD IV/CRR.

Mimo wzrostu zadłużenia z tytułu długoterminowych papierów dłużnych w dalszym cią-
gu stanowiły one mało istotne źródło finansowania krajowego sektora bankowego. Na ko-
niec 2012 r. udział DBPD w zobowiązaniach sektora nieznacznie wzrósł, do około 1,5%,  
a w przypadku banków emitentów do około 2,6%. Małe zainteresowanie banków wykorzy-
staniem DBPD wynika z relatywnie wysokiego kosztu tej formy finansowania, jak też z praw-
nych i podatkowych barier rozwoju rynku tych instrumentów.

Wykres 5.2.21. Zobowiązania banków krajowych z tytułu emisji długoterminowych papierów 
dłużnych na rynek krajowy w latach 2009–2012 (według stanu na koniec okresów)
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Źródło: NBP.

Tabela 5.2.10.  Struktura terminowa DBPD emitowanych w Polsce przez banki krajowe  
w latach 2010−2012 według pierwotnych terminów wykupu (w %, stan na koniec okresów)

2010 2011 2012

Od 1 rok  do 2 at w nie 6,3 24,2 20,4

Od 2 do 5 at 76,1 55,8 42,0

Od 5 do 10 at 15,5 19,7 37,0

owy e  10 at 2,1 0,3 0,6

Źródło: NBP.
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W kwietniu 2012 r. Przewodniczący KNF powołał zespół roboczy ds. rozwoju rynku pu-
blicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych, mający przeanalizować 
wspomniane bariery i wypracować propozycje odpowiednich zmian legislacyjnych. Prace 
zespołu były realizowane w trzech grupach roboczych i dotyczyły: finansowania banków  
z wykorzystaniem długoterminowych obligacji niezabezpieczonych, listów zastawnych oraz 
transakcji sekurytyzacyjnych. W skład poszczególnych grup roboczych weszli przedstawicie-
le UKNF, NBP, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, podmiotów tworzą-
cych infrastrukturę transakcyjną, oraz organizacji reprezentujących banki i inne instytucje  
finansowe 43.

Przedstawiciele organizacji reprezentujących instytucje finansowe, uczestniczący w pracach 
grupy ds. emisji długoterminowych obligacji własnych przez banki, do głównych barier ogra-
niczających rozwój rynku tych instrumentów zaliczyli istniejące rozwiązania podatkowe.  
Zaproponowali m.in.: 
− przejściowe zwolnienie z opodatkowania odsetek od długoterminowych bankowych papie-

rów dłużnych, co zwiększyłoby atrakcyjność tych instrumentów dla inwestorów, 
− wprowadzenie takiego sposobu opodatkowania odsetek, który uwzględniałby okres utrzy-

mywania papieru dłużnego przez podatnika, 
− umożliwienie łącznego ujmowania dochodów przy obliczaniu podstawy opodatkowania,  

tj. ujmowania odsetek razem z zyskami bądź stratami, wynikającymi ze zbycia danego pa-
pieru wartościowego. 

W odniesieniu do inwestorów zagranicznych postulowano m.in. rezygnację z pobierania 
podatku u źródła (withholdding tax), uproszczenie wymogów związanych z certyfikatem  
rezydencji nabywcy papierów dłużnych, ujednolicenie stawki podatku dla osób fizycznych  
i prawnych oraz wprowadzenie uproszczonych procedur zwrotu nadpłaconego podatku  
dochodowego z tytułu otrzymanych odsetek.

Przedstawiciele środowiska bankowego wyrazili również opinię, że rozwój rynku 
DBPD jest utrudniony z powodu nieprzejrzystych zasad akceptacji tego rodzaju papie-
rów jako zabezpieczenia w operacjach z bankiem centralnym. NBP nie podzielił tego  
poglądu, wskazując, że emisje DBPD powinny być kierowane przede wszystkim do pod-
miotów niebankowych, które nie uczestniczą w operacjach z bankiem centralnym. Taka 
struktura inwestorów na rynku DBPD zapewniałaby dywersyfikację źródeł finansowa-
nia banków oraz zapobiegałaby kumulacji ryzyka kredytowego w sektorze bankowym44.  
Ponadto proponowano zniesienie wymogu uzyskania przez banki odrębnego zezwolenia  
na prowadzenie działalności maklerskiej oraz obowiązku organizacyjnego wyodrębnienia 
tej działalności. Umożliwiłoby to bankom bezpośredni dostęp do zorganizowanego ryn-
ku papierów dłużnych, bez pośrednictwa domów maklerskich, co miałoby się przyczynić  
do poprawy płynności tego rynku. 

W porównaniu z 2011 r. nieznacznie wzrosła wartość długoterminowych papierów dłużnych 
emitowanych na polskim rynku przez banki zagraniczne. Nowe instrumenty zarejestrowane 
w 2012 r. przez KDPW obejmowały wyłącznie certyfikaty strukturyzowane Raiffeisen 

43  Raporty podsumowujące wyniki prac poszczególnych grup roboczych dostępne są na stronie interneto-
wej UKNF: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/dlugoterminowe.html.

44  Pełny tekst stanowiska NBP w sprawie postulatów zespołu roboczego ds. rozwoju rynku publicznego dłu-
goterminowych bankowych instrumentów dłużnych jest dostępny na stronie internetowej: http://www.
knf.gov.pl/Images/stanowisko_NBP_tcm75-34036.pdf. 
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Centrobank AG, Deutsche Bank AG London i Unicredit Bank AG. Na koniec 2012 r. łączna 
wartość DBPD znajdujących się w obrocie na rynku krajowym wyniosła 19,3 mld zł (tabela 
5.2.11).

Rynek wtórny i inwestorzy

Obrót wtórny długoterminowymi papierami dłużnymi banków krajowych emitowanymi  
w trybie oferty niepublicznej odbywał się głównie na rynku OTC. Wartość DBPD znajdu-
jących się w obrocie na tym rynku wynosiła na koniec 2012 r. około 9,5 mld zł. Informacje  
na temat wielkości obrotów na rynku OTC nie są dostępne. 

W 2012 r. istotnie zwiększyło się zaangażowanie funduszy emerytalnych w obligacje bankowe 
będące przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym (wykres 5.2.22). Jednocześnie 
obniżył się udział funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń w strukturze nabywców 
tego rodzaju papierów dłużnych. W przypadku bankowych papierów wartościowych najważ-
niejszą grupę inwestorów nadal stanowiły gospodarstwa domowe, co częściowo wynikało  
z ich zainteresowania lokatami w strukturyzowane instrumenty dłużne. 

Tabela 5.2.11. Wielkość krajowego rynku długoterminowych instrumentów dłużnych banków  
w latach 2009−2012 (w mln zł, według stanu na koniec okresów)

2009 2010 2011 2012

Banki kra owe 5 522,7 5 189,6 10 424,9 18 015,6

ro e ski Bank Inwesty y ny 1 440,0 1 440,0 490,0 490,0

agrani ne instyt e kredytowe 837,3 927,4 763,2 799,3

O e 7 800,0 7 557,0 11 678,1 19 304,9

Źródło: NBP i KDPW.

Wykres 5.2.22. Inwestorzy na rynku OTC długoterminowych papierów dłużnych banków 
krajowych w latach 2010–2012 według typów instrumentów
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Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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Na zorganizowanym rynku nieregulowanym notowane były obligacje wyemitowane przez 
Alior Bank, BGK, BOŚ, Bank Pocztowy, Getin Noble Bank, Meritum Bank, PKO BP oraz ban-
ki spółdzielcze. Obrót nimi odbywał się w ASO organizowanym przez GPW, przeznaczonym 
dla inwestorów detalicznych, oraz w ASO prowadzonym przez BondSpot, funkcjonujących 
w ramach platformy Catalyst. Na koniec 2012 r. wartość DBPD notowanych na platformie 
Catalyst wyniosła 8,5 mld zł. Rynek ten charakteryzował się wciąż niską płynnością; w 2012 r. 
dokonano na nim około 5,5 tys. transakcji o wartości 199,6 mln zł. Najczęściej handlowano 
obligacjami banków spółdzielczych (117,4 mln zł), mimo że papiery te stanowiły niespełna 
6% wartości DBPD notowanych w ASO. 

5.2.2.3.2. Listy zastawne

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami listy zastawne mogą być emitowane jedynie przez 
banki hipoteczne45 i Bank Gospodarstwa Krajowego46. Wyróżnia się dwa rodzaje listów  
zastawnych: hipoteczne listy zastawne zabezpieczone hipotekami na kredytowanych nieru-
chomościach oraz publiczne listy zastawne, w przypadku których podstawą emisji są wie-
rzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów dla sektora publicznego. W Polsce banki 
hipoteczne koncentrują swoją działalność kredytową na finansowaniu rynku nieruchomości 
komercyjnych, co wpływa na rodzaj emitowanych listów zastawnych. 

W 2012 r. działalność w Polsce prowadziły dwa banki hipoteczne: BRE Bank Hipoteczny oraz 
Pekao Bank Hipoteczny. Ponadto w formie oddziału zagranicznej instytucji kredytowej funk-
cjonował bank Nykredit Realkredit A/S Oddział w Polsce. 

Wielkość rynku

W 2012 r. krajowe banki hipoteczne nie zwiększyły istotnie skali swojej działalności. Ich 
udział w finansowaniu nieruchomości przez sektor bankowy był niewielki i na koniec grud-
nia wyniósł 1,3%. Zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych wzrosło  
o około 10% i osiągnęło 3,1 mld zł (wykres 5.2.23). Największym emitentem tego rodzaju  
papierów dłużnych był BRE Bank Hipoteczny, którego udział w rynku według stanu zadłuże-
nia na koniec 2012 r. wyniósł 72%.

Banki hipoteczne dokonały w 2012 r. dziewięciu emisji listów zastawnych w trybie oferty 
publicznej; ich łączna wartość wyniosła 1,2 mld zł. W dwóch z sześciu emisji BRE Banku 
Hipotecznego wprowadzono na rynek publiczne listy zastawne, a w przypadku Pekao Banku 
Hipotecznego wszystkie trzy emisje dotyczyły hipotecznych listów zastawnych. Sprzedawane 
na rynku pierwotnym listy zastawne nominowane były w złotych albo euro i miały zmienne 
oprocentowanie.

Udział zobowiązań z tytułu emisji listów zastawnych w pasywach krajowych banków hipo-
tecznych wzrósł drugi rok z rzędu (wykres 5.2.24). Jednocześnie zmniejszyło się uzależnienie 

45  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2003 r., nr 99,  
poz. 919).

46  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. i umożliwiły BGK 
emitowanie listów zastawnych, jednak do końca 2012 r. nie przeprowadził on żadnej emisji tego rodzaju 
dłużnych papierów wartościowych.
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banków hipotecznych od finansowania pozyskiwanego od podmiotów sektora finansowego. 
Zmiana ta może oznaczać stopniowe ograniczanie finansowania za pomocą pożyczek zacią-
ganych w podmiotach powiązanych kapitałowo.

Bardzo słabo rozwinięty rynek listów zastawnych jest w dużej mierze konsekwencją przy-
jętych kilkanaście lat temu regulacji odnoszących się do działalności kredytowej banków  
hipotecznych. Wymogi ostrożnościowe dotyczące tych banków są bardziej rygorystyczne niż 
w przypadku banków uniwersalnych. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim ustawowe 
ograniczenie maksymalnego poziomu wskaźnika LtV dla udzielanych kredytów, które mogą 

Wykres 5.2.23. Zadłużenie banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych w Polsce  
w latach 2009–2012, według stanu na koniec kwartałów
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Wykres 5.2.24. Struktura pasywów banków hipotecznych w latach 2009–2012
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stanowić zabezpieczenie listów zastawnych, jak również wymóg stosowania przy jego kalku-
lacji bankowo-hipotecznej wyceny nieruchomości. Takie rozwiązania znacznie obniżają kon-
kurencyjność banków hipotecznych i ograniczają zainteresowanie gospodarstw domowych 
oferowanymi przez nie kredytami mieszkaniowymi. W rezultacie banki hipoteczne koncen-
trują swoją działalność kredytową na finansowaniu nieruchomości komercyjnych.

Podczas prac grupy ds. rozwoju rynku listów zastawnych, działającej w ramach wspomniane-
go zespołu roboczego ds. rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instru-
mentów dłużnych, przedstawiciele organizacji reprezentujących instytucje komercyjne zgło-
sili propozycje zmian podatkowych i prawnych. Zaproponowane rozwiązania podatkowe 
były bardzo podobne jak w przypadku długoterminowych bankowych papierów dłużnych. 
W opinii środowiska bankowego wykorzystanie listów zastawnych jako źródła finansowania 
akcji kredytowej zwiększyłoby się, gdyby umożliwiono emisję tego typu papierów dłużnych 
innym bankom niż banki hipoteczne. UKNF zwracał uwagę, że rozwiązanie takie mogłoby 
niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo inwestycji w listy zastawne. W jego opinii emiten-
tami tego rodzaju papierów dłużnych powinny być tylko specjalistyczne banki hipoteczne, 
które gwarantują odpowiednio niski poziom ryzyka inwestycyjnego tych instrumentów.

Ponadto przedstawiciele środowiska bankowego wskazali na konieczność doprecyzowa-
nia przepisów prawa upadłościowego oraz regulacji dotyczących transakcji przenoszenia 
portfeli kredytowych między bankami hipotecznymi, w tym transferu aktywów stanowią-
cych zabezpieczenie listów zastawnych. Ich zdaniem niezbędne jest również wprowadzenie 
zmian w zakresie dopuszczalnych dla banków hipotecznych metod wyceny nieruchomości  
i podwyższenie obowiązujących je limitów dla wskaźników LtV.

Rynek wtórny i inwestorzy

Obrót wtórny listami zastawnymi odbywał się wyłącznie na rynkach regulowanych funkcjo-
nujących w ramach platformy Catalyst: na rynku regulowanym GPW przeznaczonym dla 
inwestorów detalicznych oraz na hurtowym pozagiełdowym rynku regulowanym organizo-
wanym przez BondSpot. Płynność rynku wtórnego tych instrumentów była bardzo niska. 
W 2012 r. na platformie Catalyst dokonano 22 transakcji listami zastawnymi o wartości 
około 248,4 mln zł. Ze sprawozdań finansowych krajowych instytucji finansowych wynika,  
że na koniec 2012 r. na rynku listów zastawnych inwestowały głównie: były banki krajowe, 
OFE i fundusze inwestycyjne.  
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5.2.2.4. Obligacje przedsiębiorstw47

Wielkość rynku

Wartość emisji długoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (DPDP) przeprowa-
dzonych w 2012 r. wyniosła 12,9 mld zł i była o 0,3 mld zł mniejsza niż w 2011 r.48 Jedno-
cześnie odnotowano wzrost zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu emisji obligacji długoter-
minowych (tabela 5.2.12). Udział DPDP w całym rynku nieskarbowych papierów dłużnych  
w Polsce nie zmienił się istotnie i wyniósł 33%. W obrocie znajdowały się obligacje około  
220 przedsiębiorstw, w tym ponad 70 nowych emitentów. 

Rozwojowi krajowego rynku obligacji nie sprzyjały gorsze warunki makroekonomicz-
ne niż w latach 2010–2011, pogarszające się wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz ma-
lejąca dynamika ich inwestycji. W 2012 r. przedsiębiorstwa przeznaczyły mniej środków  
na inwestycje niż w poprzednim roku, a większość z nich dokonała redukcji nakładów  
na środki trwałe49. Przedsiębiorstwa wstrzymywały się z podejmowaniem nowych inwe-
stycji, obniżały wydatki na modernizację majątku trwałego i w mniejszym stopniu pozy-
skiwały środki na rynku kapitałowym. Podobnie jak w poprzednim roku najwyższą aktyw-
ność inwestycyjną wykazywały przedsiębiorstwa z branży energetycznej50, które należały  
do podmiotów najbardziej zainteresowanych pozyskaniem finansowania na rynku DPDP. 

W Europie największy rynek obligacji przedsiębiorstw funkcjonował w Wielkiej Brytanii (wy-
kres 5.2.25). W Polsce relacja zadłużenia z tytułu emisji DPDP do PKB wyniosła 2,0%. Wskaź-
nik ten był znacznie niższy niż w strefie euro, gdzie wynosił 42,8%, przy czym poszczególne 
kraje strefy euro istotnie różniły się poziomem rozwoju rynków obligacji przedsiębiorstw.  
W 2012 r. istotnym czynnikiem zachęcającym przedsiębiorstwa ze strefy euro do emisji  

47  Rynek obligacji przedsiębiorstw obejmuje obligacje emitowane w Polsce przez następujące kategorie 
podmiotów (według klasyfikacji ESA 1995): przedsiębiorstwa, pozostałe instytucje pośrednictwa finanso-
wego oraz pomocnicze instytucje finansowe. W niniejszym rozdziale określenia DPDP (długoterminowe 
papiery dłużne przedsiębiorstw) i obligacje przedsiębiorstw są stosowane zamiennie.

48  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.

49  Notatka. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kwartale 2012 r., Warszawa 2013, NBP, s. 8–10.
50  Informacja o kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunk-

tury w IV kwartale 2012 oraz prognoz koniunktury na I kwartał 2013, Warszawa 2013, NBP, s. 22.

Tabela 5.2.12. Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu emisji DPDP oraz wartość nowych emisji  
w latach 2009−2012 (w mld zł)

2009 2010 2011 2012

arto  ad enia og em 15,5 21,6 29,7 32,3

arto  nowy  emis i, w tym: 2,4 9,4 13,2 12,9

 w trybie o erty b i ne 0,2 0,7 1,0 0,7

Uwaga: dane zawarte w tabeli mogą nie być porównywalne z przedstawionymi w poprzedniej edycji tego opracowania ze względu  
na korekty dokonane przez banki.
Źródło: szacunki na podstawie danych NBP, Fitch Polska SA, KNF.



Rozdział 5

Narodowy Bank Polski252

papierów dłużnych był duży popyt na nie zgłaszany przez inwestorów finansowych, któ-
rzy poszukiwali możliwości osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu. Duży popyt inwestorów  
na obligacje przedsiębiorstw powodował, że coraz częściej na emisje tych instrumentów  
decydowały się przedsiębiorstwa o mniejszej wiarygodności kredytowej51. 

Struktura rynku

Na koniec 2012 r. wartość obligacji przedsiębiorstw notowanych na zorganizowanym ryn-
ku Catalyst wyniosła 9,9 mld zł. W obrocie poza rynkiem zorganizowanym znajdowały się 
DPDP o wartości około 22,4 mld zł, w tym obligacje przychodowe o wartości 896 mln zł oraz 
obligacje zamienne o wartości 85 mln zł. W strukturze nowo wyemitowanych obligacji przed-
siębiorstw przeważały DPDP skierowane do obrotu na rynek zorganizowany  ASO GPW lub 
ASO BondSpot, funkcjonujące w ramach platformy Catalyst. Ich wartość wyniosła 7,2 mld 
zł i stanowiła około 56% emisji brutto DPDP przeprowadzonych w 2012 r. Wartość emisji 
obligacji przedsiębiorstw przeprowadzonych w 2012 r. w trybie oferty publicznej nieznacznie 
się zmniejszyła i wyniosła około 0,72 mld zł (w 2011 r. około 1,0 mld zł). Emitentami tych 
instrumentów było około 30 przedsiębiorstw, z czego 12 już wcześniej pozyskiwało środki na 
krajowym rynku kapitałowym – ich akcje były notowane na GPW lub NewConnect. Jednym  

51  Corporate bond issuance in Europe. Where do we stand and where are we heading?, EU Monitor, Global 
Financial Markets, Frankfurt January 2013, Deutsche Bank.

Wykres 5.2.25. Wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przedsiębiorstw w wybranych 
krajach UE w latach 2011–2012
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Uwagi: 
Pojęcie przedsiębiorstwa odnosi się do podmiotów definiowanych według ESA 1995 jako przedsiębiorstwa niefinansowe oraz pozo-
stałe instytucje pośrednictwa finansowego. Zgodnie z definicją ESA 1995 grupa pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego 
nie obejmuje zakładów ubezpieczeń oraz funduszy emerytalnych. Wartość zadłużenia z tytułu emisji DPDP w Polsce przeliczono 
według średniego kursu EUR/PLN, ogłoszonego przez NBP na koniec grudnia 2011 r. (4,4168) oraz grudnia 2012 r. (4,0882). Wartość 
zadłużenia na koniec 2011 r. może się różnić od danych przedstawionych w poprzedniej edycji tego opracowania za względu  
na korekty danych EBC.
Źródło: opracowano na podstawie danych Statistical Data Warehouse EBC, Eurostat i NBP.
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z emitentów obligacji była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie52, która w ten spo-
sób pozyskała środki na sfinansowanie zaangażowania kapitałowego w Towarowej Giełdzie 
Energii. Charakterystyczną cechą emisji GPW była niska wartość nominalna pojedynczej ob-
ligacji (100 zł). Obligacje te zaoferowano tylko klientom indywidualnym. 

Udział złotego w strukturze walutowej obligacji (według wartości zadłużenia z tytułu emi-
sji tych instrumentów na rynek krajowy) wynosił ponad 90%. Oprocentowanie większości 
DPDP było zmienne i najczęściej zależało od stawek referencyjnych WIBOR. 

Spółki z branży paliwowej i energetycznej przeprowadziły emisje obligacji o zmiennym opro-
centowaniu, które stanowiły łącznie blisko 50% wartości DPDP sprzedanych na rynku pier-
wotnym w Polsce w 2012 r. Spośród nich m.in. PGNiG i PKN Orlen wyemitowały obligacje 
w trybie oferty niepublicznej, które zostały następnie wprowadzone do obrotu na platformie 
Catalyst (ASO Bondspot). Marża wyniosła, odpowiednio, 1,25% oraz 1,6%. Obligacje wyemi-
towane przez spółki z obu wspomnianych branż zostały objęte przez instytucje finansowe, 
głównie otwarte fundusze emerytalne. Pozyskane środki przeznaczono na bieżące potrzeby 
finansowe emitentów oraz na refinansowanie wyemitowanych wcześniej i zapadających ob-
ligacji. Ze względu na realizację dużych, wieloletnich programów inwestycyjnych, mających 
na celu m.in. modernizację aktywów wytwórczych i rozbudowę sieci dystrybucyjnych, przed-
siębiorstwa z branży energetycznej będą w najbliższych latach nadal istotnymi emitentami 
DPDP53. W 2012 r. największe programy emisji zostały podpisane przez przedsiębiorstwa: 
Enea (4 mld zł) oraz Energa (1 mld zł), a Tauron zwiększył wartość dotychczasowego progra-
mu do 7 mld zł (tj. o 2,75 mld zł). Emitentami obligacji były także spółki z branży deweloper-
skiej, obrotu i zarządzania wierzytelnościami oraz porty lotnicze i podmioty użyteczności 
publicznej (zakłady komunikacji miejskiej oraz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne). 

Około 62% wartości DPDP wyemitowanych w 2012 r. stanowiły instrumenty z pierwotnym 
terminem zapadalności do pięciu lat włącznie. Udział obligacji o terminie wykupu powyżej 
pięciu lat i do 10 lat włącznie wyniósł około 36%, a obligacji o terminie wykupu powyżej 
10 lat około 2%. Najdłuższy pierwotny termin zapadalności miały 19- i 20-letnie obligacje 
przychodowe jednego z przedsiębiorstw komunalnych; długie okresy do wykupu miały także 
obligacje wyemitowane przez porty lotnicze (od 9 do 17 lat).

Obsługą emisji DPDP zajmowały się głównie banki o ugruntowanej pozycji w segmencie ban-
kowości korporacyjnej. Największymi organizatorami emisji DPDP były: Bank Pekao, BRE 
Bank oraz PKO BP. W 2012 r. przygotowały one emisje o wartości około 8,9 mld zł, tj. około 
70% DPDP sprzedanych na rynku pierwotnym w tym roku. Domy maklerskie zorganizowały 
emisje DPDP o wartości około 1,5 mld zł. W ostatnich latach podmioty te wyspecjalizowały 
się w obsłudze emisji obligacji przedsiębiorstw kierowanych do klientów indywidualnych. 
Oprócz GPW w 2012 r. na emisje takich obligacji zdecydowało się 18 innych emitentów.

52  Obligacje serii B o wartości 75 mln zł wyemitowano 15 lutego 2012 r., a 16 lutego 2012 r. wprowadzono  
je do obrotu na platformie Catalyst.

53  Poland: Corporate Bond Market Growth to Continue, Fitch Ratings Special Report, New York July 2012, Fitch 
Ratings Ltd.
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Rynek wtórny i inwestorzy

W 2012 r. nadal obserwowano szybki rozwój platformy Catalyst. Na koniec analizowane-
go okresu w obrocie na tej platformie znajdowały się obligacje blisko 120 przedsiębiorstw,  
tj. o ponad 50 więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednim roku większość obligacji 
była notowana w alternatywnych systemach obrotu (tabela 5.2.13.). 

Wartość transakcji na platformie Catalyst, których przedmiotem były obligacje przedsię-
biorstw, wzrosła z 1,4 mld zł w 2011 r. do 1,6 mld zł w 2012 r. Większość transakcji była  
zawierana w alternatywnych systemach obrotu (88% pod względem liczby transakcji  
i 94% pod względem wartości). Inwestorzy częściej zawierali transakcje instrumentami  
notowanymi na rynku prowadzonym przez GPW niż na rynku organizowanym przez  
BondSpot (minimalna wartość transakcji na tym rynku wynosi 100 tys. zł).

Rozwojowi platformy Catalyst nie sprzyjały problemy finansowe niektórych emitentów. Sądy 
ogłosiły upadłość likwidacyjną dwóch spółek, których obligacje były notowane na Catalyst. 
W czterech innych spółkach doszło do opóźnienia wypłaty odsetek, a w przypadku pięciu 
kolejnych organizator rynku zdecydował o zawieszeniu obrotu. Czynnikiem przyczynia-
jącym się do małych obrotów na platformie Catalyst był m.in. brak możliwości składania 
zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych przez banki niemające zezwolenia  
na prowadzenie działalności maklerskiej. 

Obrót obligacjami emitowanymi w trybie oferty niepublicznej i kierowanymi na rynek OTC 
organizowały banki zajmujące się obsługą emisji. Prowadziły one również ewidencję tych pa-
pierów oraz dokonywały rozliczeń i rozrachunku transakcji. Najważniejszą grupą nabywców 
DPDP znajdujących się w obrocie na rynku OTC były banki krajowe (wykres 5.2.26), które 
nabywały obligacje do własnego portfela. Przedsiębiorstwa były drugą grupą inwestorów pod 
względem udziału. Nabywcami obligacji często były podmioty z grupy kapitałowej emiten-
ta, dzięki czemu następował transfer środków od podmiotów dysponujących ich nadwyżką 
do podmiotów poszukujących finansowania. Inwestorzy instytucjonalni (fundusze inwesty-

Tabela 5.2.13. Obligacje przedsiębiorstw na platformie Catalyst w 2012 r.

Rynek
r   

n ny    
  

  
emitentów

rt  r tów 
kiet wy  i e y ny   

w m  

ASO

BondSpot 6,60 16 1,10

ie da apier w arto iowy 1,00 60 0,42

BondSpot  
i ie da apier w arto iowy 1 1,90 40 –

ynek 
reg owany

BondSpot 0,01 1 0,00

ie da apier w arto iowy 0,06 3 0,06

1 Obligacje notowane jednocześnie na obu rynkach.
Uwaga: w tabeli nie uwzględniono informacji o obligacjach podmiotów autoryzowanych oraz o obligacjach GPW, które zostały  
wprowadzone do obrotu w ASO BondSpot i Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych (wartość emisji tych obligacji 
wyniosła 245 mln zł).
Źródło: opracowano na podstawie danych dostępnych na stronie Catalyst, www.gpwcatalyst.pl.
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cyjne, fundusze emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń) poszukiwali możliwości osiągnięcia 
wyższych stóp zwrotu niż z obligacji skarbowych czy tradycyjnych lokat bankowych, przy 
czym najczęściej byli zainteresowani obligacjami emitowanymi przez duże przedsiębiorstwa. 
Nadal wzrastała liczba funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w inwestowaniu w pa-
piery dłużne przedsiębiorstw. Udział gospodarstw domowych w strukturze nabywców DPDP 
był wciąż nieznaczny (nie przekraczał 1%). Ograniczeniem dla potencjalnych nabywców była 
wysoka wartość nominalna większości obligacji wprowadzonych do obrotu na rynku OTC,  
a także trudność z rzetelną oceną ryzyka związanego z zakupem obligacji danego emitenta. 

5.2.3. Rynek instrumentów udziałowych

Rynek instrumentów udziałowych w Polsce obejmuje akcje, prawa do akcji, prawa poboru, 
certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa ETF. W 2012 r. wspomniane instrumenty 
znajdowały się w obrocie na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych  
w Warszawie: Głównym Rynku GPW (regulowanych rynkach – podstawowym i równoległym)  
i NewConnect (ASO będącym nieregulowanym rynkiem zorganizowanym). 

Zgodnie z danymi GPW łączna kapitalizacja obu prowadzonych przez nią rynków 
(Głównego Rynku GPW i NewConnect) na koniec 2012 r. wyniosła 745,1 mld zł (651,4 mld zł 
rok wcześniej). Tak jak w poprzednich latach obrót akcjami w Polsce był skoncentrowany 
na Głównym Rynku GPW, na którym na koniec 2012 r. notowano akcje 438 spółek  
(o 12 więcej niż na koniec 2011 r.). Transakcje przeprowadzone na tym rynku stanowiły 
ponad 99% obrotów akcjami na krajowych rynkach zorganizowanych. Rynek NewConnect 
nadal rozwijał się dynamicznie. Na koniec grudnia notowano na nim akcje 429 spółek  
(o 78 więcej niż rok wcześniej). 

Wykres 5.2.26. Nabywcy DPDP wprowadzonych do obrotu na rynku OTC (stan na koniec roku)

33,5% 33,0% 

15,4% 18,1% 

16,7% 

8,9% 
5,3% 0,6% 

24,0% 

15,5% 

13,8% 

4,9% 
4,8% 

3,5% 

A. 2011 r. B. 2012 r.

Banki Fundusze inwestycyjne
Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń
Pozostali

Przedsiębiorstwa
Podmioty zagraniczne

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych od grupy banków pełniących funkcję depozytariusza emisji.
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W krajach o rozwiniętych systemach finansowych rynek główny (regulowany) instrumen-
tów udziałowych oraz ASO są najczęściej organizowane przez ten sam podmiot i łącznie 
uwzględniane w statystykach giełd, w ramach których funkcjonują. Z tego względu po-
równania GPW z giełdami w innych krajach uwzględniają łącznie Główny Rynek GPW  
i NewConnect. Pod względem średniej dziennej wartości transakcji GPW zalicza się do rela-
tywnie małych giełd w Europie. Obroty na największych europejskich giełdach (LSE, NYSE 
Euronext, Deutsche Boerse) były bowiem kilkadziesiąt razy wyższe (tabela 5.2.14). Płyn-
ność rynku akcji i PDA na GPW, mierzona relacją wartości obrotów tymi instrumentami 
do kapitalizacji, była niska w porównaniu ze wspomnianymi giełdami, jednak wyższa niż  
np. na Wiener Stock Exchange. 

Tabela 5.2.14. Główne wskaźniki wybranych giełd europejskich w latach 2009−2012

ie
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

i  n t w ny  ó ek1 it i  kr wy  ó ek 
w m  S

At ens Sto k ange 288 280 272 265 112,6 67,6 33,8 44,9

B  Spanis  anges 3 472 3 345 3 276 3 200 1 434,5 1 171,6 1 031,0 995,1

B dapest Sto k ange 46 52 54 52 30,0 27,7 18,8 20,8

e ts e Boerse 783 765 746 747 1 292,4 1 429,7 1 184,5 1 486,3

IMKB 315 339 264 227 234,0 307,1 197,1 315,2

S  ro p 3 088 2 966 2 886 2 767 3 453,6 3 613,1 3 266,4 3 396,5

NAS A  OM  Nordi 797 778 773 751 817,2 1 042,2 842,1 995,7

N S  rone t rope 1 160 1 135 1 112 1 073 2 869,4 2 930,1 2 446,8 2 832,2

Os o Bors 238 239 238 228 227,2 295,3 220,9 242,8

SI  Swiss ange 339 296 280 268 1 064,7 1 229,4 1 089,5 1 233,4

arsaw Sto k ange 486 585 777 867 151,0 190,7 138,2 177,4

iener Sto k ange 115 110 105 99 114,1 126,0 85,3 106,0

re ni  ienn  w rt  tr n k i  
w m n S

k nik r t  k mi  
ó ek kr wy  w 2

At ens Sto k ange 244,8 171,9 108,0 65,1 52,6 60,1 68,0 42,0

BM  Spanis  anges 4 649,9 5 315,5 4 755,1 3 399,2 112,4 117,3 109,4 89,5

B dapest Sto k ange 101,1 102,6 75,7 44,6 117,6 95,5 84,4 51,3

e ts e Boerse 5 615,8 6 375,2 6 812,7 5 123,2 123,1 104,5 132,8 92,0

IMKB 1 194,9 1 642,4 1 601,3 1 424,9 178,7 133,3 183,2 138,7

S  ro p 10 095,1 10 782,5 11 081,0 8 849,4 91,1 69,9 69,2 55,7

NAS A  OM  Nordi 2 584,5 2 939,2 3 224,4 2 354,1 99,4 67,9 85,1 59,3

N S  rone t rope 7 107,0 7 838,0 8 270,1 6 286,0 83,9 69,9 80,4 60,6

Os o Bors 907,9 1 042,4 967,1 607,0 114,1 71,8 83,6 48,6

SI  Swiss ange 2 827,6 3 110,8 3 473,3 2 381,2 83,9 71,2 76,0 50,9

arsaw Sto k ange 212,3 273,3 341,0 244,0 51,1 36,4 52,9 33,9

iener Sto k ange 193,4 195,1 170,0 96,5 53,3 38,8 45,5 24,8

1  Liczba notowanych spółek obejmuje spółki krajowe i zagraniczne z wyłączeniem tytułów uczestnictwa ETF notowanych na głów-
nych rynkach akcji oraz w ASO. 

2  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.
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Jedną z przyczyn małej płynności rynku akcji na GPW było to, że w obrocie na tym rynku 
znajdowały się papiery wartościowe relatywnie dużej liczby spółek o niewielkiej kapitalizacji 
i niskim free float. Według danych World Federation of Exchanges (WFE) średnia kapitalizacja 
spółek krajowych notowanych na rynkach GPW na koniec 2012 r. wyniosła 210,2 mln USD 
i była prawie ośmiokrotnie niższa niż średnia kapitalizacja spółek notowanych na innych 
giełdach europejskich (1 mld 658,2 mln USD)54. 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 dużych spółek. Jest tak dlatego,  
że inwestorzy częściej przeprowadzają transakcje akcjami dużych, bardziej rozpoznawalnych 
spółek niż akcjami małych podmiotów. Płynność rynku była ograniczona również przez to, 
że część akcji, posiadanych przez podmioty o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym  
(np. inwestorów strategicznych, fundusze emerytalne) była de facto wyłączona z obrotu.

Dane PwC55 wskazują, że pod względem liczby pierwotnych ofert publicznych (initial  
public offering – IPO) GPW uplasowała się na pierwszym miejscu w Europie a pod względem 
ich wartości na piątym miejscu (wykres 5.2.27). Do obrotu na rynkach GPW wprowadzano 
głównie akcje małych spółek. Średnia wartość pierwotnej oferty publicznej na tych rynkach 
w 2012 r. wyniosła 7,0 mln euro, wobec 10,8 mln euro w 2011 r. Było to znacznie mniej niż  
na innych rynkach europejskich, gdzie średnia wartość IPO wyniosła 64,4 mln euro56.

54  Średnia kapitalizacja spółek notowanych na giełdach europejskich uwzględnia rynki ujęte w tabeli 5.2.14  
z pominięciem GPW.

55  Na podstawie raportu PwC: IPO Watch Europe Annual Review 2012, dostępnego na stronie: http://www.
pwc.pl/pl/ipo-watch-europe/index.jhtml.

56  Średnia wartość IPO na giełdach europejskich została wyliczona dla rynków wymienionych na wykresie 
5.2.27 z wyłączeniem GPW. Dane PwC obejmują IPO przeprowadzone na wszystkich rynkach organizowa-
nych przez daną giełdę.

Wykres 5.2.27. IPO na wybranych rynkach europejskich w 2012 r.
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Uwaga: dane uwzględniają łączną wartość i liczbę IPO na wszystkich rynkach prowadzonych przez daną giełdę. W  przypadku GPW 
uwzględniają debiuty spółek na rynku NewConnect oraz na Głównym Rynku GPW z wyłączeniem tych, które przeniosły obrót 
akcjami z jednego rynku na drugi.
Źródło: PwC, IPO Watch Europe Annual Review 2012.
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Wielkość Głównego Rynku GPW

Rozwój Głównego Rynku GPW zależy w dużej mierze od tendencji cenowych na świato-
wych rynkach akcji, a także od związanego z nimi zainteresowania inwestowaniem na tym 
rynku i pozyskiwaniem kapitału w drodze emisji instrumentów udziałowych (tabela 5.2.15).  
W I połowie 2012 r. sytuacja na wspomnianych rynkach uwarunkowana była niekorzystnymi 
perspektywami rozwoju gospodarczego w strefie euro oraz gorszym niż oczekiwano stanem 
finansów publicznych w Hiszpanii. Najsilniejsze spadki cen akcji na światowych giełdach na-
stąpiły na przełomie kwietnia i maja 2012 r., gdy wśród uczestników rynku wzrosły obawy 
przed nieuporządkowanym wyjściem Grecji ze strefy euro, opublikowano gorsze od prognoz 
dane z amerykańskiego rynku pracy oraz dokapitalizowano i w rezultacie znacjonalizowano 
jeden z największych hiszpańskich banków, co zwiększyło obawy o stabilność sektora banko-
wego w tym kraju. Postanowienia szczytu UE z 28–29 czerwca 2012 r., dotyczące powołania 
jednolitego europejskiego nadzoru bankowego, oraz dalsze łagodzenie polityki pieniężnej 
przez najważniejsze banki centralne sprawiły jednak, że pomimo pogorszenia perspektyw 
globalnego rozwoju gospodarczego światowe indeksy cen akcji, takie jak S&P500 oraz EURO 
STOXX 50, znalazły się w trendzie wzrostowym, który trwał do końca 2012 r. (wykres 5.2.28). 

Ceny akcji na krajowym rynku kapitałowym podążały za cenami akcji na rynkach światowych. 
W 2012 r. stopy zwrotu z indeksu szerokiego rynku – WIG – oraz indeksu spółek o największej 
kapitalizacji i najwyższej płynności akcji WIG20 – wyniosły 26,2% i 20,4%. Podobne wzrosty 
cen akcji zanotowano w przypadku małych i średnich spółek, których instrumenty są ujęte 
w indeksach sWIG80 i mWIG40 – odpowiednio 22,9% i 17,4% (wykres 5.2.28). Negatywnie 

Tabela 5.2.15. Główny Rynek GPW w latach 2009−2012

2009 2010 2011 2012

Kapita i a a na konie  rok  w m d 1 715,8 796,5 642,9 734,0

 w tym sp ek kra owy 421,2 542,6 446,2 523,4

e a a kapita i a i sp ek kra owy  do KB w 31,3 38,3 29,2 32,8

i ba sp ek na konie  rok 379 400 426 438

 w tym i ba sp ek agrani ny 25 27 39 43

i ba I O 13 34 38 19

arto  I O w m d 7,0 15,9 8,5 3,4

i ba sp ek wy o any   obrot 8 13 12 7

e a a warto i ak i w wo nym obro ie  
do kapita i a i sp ek kra owy  w 39,3 44,0 43,0 46,0

Indeks I  w pkt

 na konie  rok 39 985,99 47 489,91 37 595,44 47 460,59

 minima ny w rok 20 370,29 37 038,86 35 348,98 36 483,38

 maksyma ny w rok 40 912,88 47 911,57 50 501,79 47 941,82

Stopa wrot   indeks  I  w 46,9 18,8 -20,8 26,2

i ba ra nk w inwesty y ny  na konie  rok  w tys. 1 133 1 477 1 498 1 509

1 Kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW (krajowych i zagranicznych).
Źródło: Bloomberg, GPW, GUS, KDPW.
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na krajowy rynek akcji oddziaływały natomiast problemy finansowe spółek z sektora 
budowlanego, wynikające m.in. ze znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych  
i paliw, nadmiernego zadłużenia oraz niewłaściwego zarzadzania przepływami pieniężnymi. 
Doprowadziły one do upadłości kilku podmiotów, co negatywnie wpłynęło na indeks  
WIG-Budownictwo, który w 2012 r. spadł o 30,9%. 

W 2012 r. indeksy cen akcji na innych giełdach Europy Środkowo-Wschodniej, podobnie jak  
w przypadku głównych indeksów GPW, miały dodatnie stopy zwrotu. Wynikało to  
z globalnego spadku awersji do ryzyka w II połowie roku. Indeks giełdy budapeszteńskiej 
BUX wzrósł o 7,1%, a indeks giełdy praskiej PX o 14,0%.

Wykres 5.2.28. Wybrane indeksy giełdowe w latach 2011–2012 (dane dzienne)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2011 2012
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Uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 grudnia 2011 r.
Źródło: Bloomberg.

Wykres 5.2.29. Dekompozycja zmian kapitalizacji Głównego Rynku GPW w latach 2009–2012

2009 2010 2011 2012
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Uwaga: z powodu braku danych nie uwzględniono akcji skupionych w celu umorzenia.
Źródło: opracowano na podstawie danych Bloomberg, GPW, KDPW i WFE.
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Wartość spółek krajowych i zagranicznych (w tym notowanych na zasadzie dual-listing) 
zwiększyła się w 2012 r. o 14,2% i na koniec grudnia wyniosła 734,0 mld zł. Kapitalizacja 
spółek krajowych osiągnęła 523,4 mld zł, a jej relacja do PKB Polski przekroczyła 32,8% i była  
o 3,6 pkt proc. wyższa niż na koniec 2011 r. Głównym czynnikiem, który korzystnie wpłynął 
na kapitalizację Głównego Rynku GPW, były wzrosty cen akcji w II połowie 2012 r. (wykres 
5.2.29). 

Spadki cen instrumentów udziałowych na Głównym Rynku GPW w I połowie 2012 r. 
oraz perspektywy niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce zniechęcały przedsiębiorstwa  
do debiutu na tym rynku. Wiele spółek zdecydowało się na opóźnienie pierwszych emisji 
akcji, obawiając się braku możliwości pozyskania zakładanego kapitału. Na koniec grudnia 
2012 r. na Głównym Rynku GPW notowano 438 spółek, czyli o 12 więcej niż na koniec 2011 r.  
Do obrotu wprowadzono akcje 19 spółek, w tym pięciu podmiotów zagranicznych i jednej 
spółki Skarbu Państwa. Wartość spółek, które wprowadziły akcje do obrotu na Głównym 
Rynku GPW w 2012 r., liczona według cen z końca grudnia, wyniosła 7,8 mld zł. Dane GPW 
i KDPW wskazują, że w wyniku emisji akcji w ramach IPO spółki krajowe i zagraniczne po-
zyskały w 2012 r. na tym rynku 1,2 mld zł, czyli o 0,5 mld zł mniej niż rok wcześniej (wykres 
5.2.30). W 2012 r., tak jak w poprzednich latach, dotychczasowi udziałowcy częściej wykorzy-
stywali IPO do zmniejszania zaangażowania w akcjonariacie spółek niż do pozyskiwania ka-
pitału dla spółki. Łączna wartość akcji sprzedanych w ramach IPO na Głównym Rynku GPW 
przez ich dotychczasowych właścicieli wyniosła w 2012 r. 2,2 mld zł. 

Dla kapitalizacji krajowego rynku akcji istotna była także duża skala ofert publicznych 
przeprowadzanych przez spółki już notowane na Głównym Rynku GPW (secondary public  
offering – SPO). Wartość wtórnych ofert akcji w 2012 r. wyniosła 4,6 mld zł i była o 3,0 mld zł 
niższa niż w roku poprzednim.

Pozyskując kapitał z Głównego Rynku GPW, spółki przeprowadziły 22 emisje praw do akcji 
(tyle samo co w 2011 r.) oraz 12 emisji praw poboru (o jedną więcej w porównaniu z 2011 r.)57. 
Ponadto z obrotu na Głównym Rynku GPW wycofano akcje siedmiu spółek, a więc o pięć 
spółek mniej niż w 2011 r. Wycofanie akcji spółek z obrotu przyczyniło się do zmniejszenia 
kapitalizacji Głównego Rynku GPW o 6,3 mld zł.

W 2012 r. znacznie spadły obroty akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW. W porównaniu  
z poprzednim rokiem wartość wszystkich transakcji (sesyjnych i pakietowych) tymi instru-
mentami zmniejszyła się o 24,3%, do 202,9 mld zł (tabela 5.2.16). Inwestorzy przeprowadzili 
około 11,5 mln transakcji sesyjnych, czyli o 17,3% mniej niż w poprzednim roku. Niższa ak-
tywność inwestorów na Głównym Rynku GPW odzwierciedlała tendencje na największych 

57  Skala 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 
między 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 dotychczaso-
wym akcjonariuszom na nabycie akcji nowej emisji z zachowaniem dotychczasowego udziału w kapitale 
spółki.
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europejskich giełdach (LSE, NYSE Euronext, Deutsche Boerse), gdzie mniejsze zainteresowa-
nie handlem akcjami i PDA wynikało przede wszystkim z niekorzystnych perspektyw rozwo-
ju gospodarczego w strefie euro. Na spadek obrotu instrumentami udziałowymi mogła wpły-
nąć również mniejsza niż w latach ubiegłych oferta prywatyzacyjna spółek Skarbu Państwa. 

W rezultacie mniejszej aktywności inwestorów w 2012 r. relacja wartości rocznych obrotów 
netto akcjami i PDA do kapitalizacji spółek krajowych na koniec grudnia, będąca jednym 
ze wskaźników płynności rynku akcji, istotnie spadła. Jednocześnie z powodu niższej 
aktywności inwestorów zagranicznych i krajowych inwestorów instytucjonalnych w 2012 r., 
liczba transakcji pakietowych zmniejszyła się do 3 403, z 3 787 w 2011 r. Nastąpił również 
spadek wartości obrotów prawami poboru: z 193 mln zł w 2011 r. do 119 mln zł. 

Wykres 5.2.30. Emisje akcji na Głównym Rynku GPW w latach 2009–2012
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Tabela 5.2.16. Obroty akcjami i PDA na Głównym Rynku GPW w latach 2009−2012

2009 2010 2011 2012

o ne obroty netto na rynk  ak i i A w m d 175,9 234,3 268,1 202,9

  tego obroty sesy ne w m d 166,7 206,9 250,6 187,6

 rednio na ses  w m n 698,2 926,0 1068,3 814,8

rednia i ba transak i na ses 51 395 48 393 55 343 46 374

e a a warto i obrot w netto ak ami i A  
do kapita i a i sp ek kra owy  na konie  rok  w 1 41,8 43,2 60,1 38,8

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 w przypadku  
spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku GPW przedstawiona relacja dobrze obrazuje płynność obrotu tymi  
instrumentami.

Źródło: GPW.
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Na koniec 2012 r. na Głównym Rynku GPW notowano 58 serii certyfikatów inwestycyjnych 
wyemitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz trzy serie tytułów uczestnic-
twa ETF (mających odwzorowywać indeksy WIG20, S&P500, DAX). Łączna wartość obrotów 
tymi instrumentami w 2012 r. wyniosła, odpowiednio, 57,2 mln zł i 223,2 mln zł. Aktywność 
inwestorów na rynku wtórnym certyfikatów inwestycyjnych zależy przede wszystkim od war-
tości tych instrumentów pozostających w obrocie oraz częstotliwości wyceny i okresowych 
wykupów tych papierów wartościowych przez dany fundusz. Na wartość obrotów tytułami 
uczestnictwa ETF notowanymi na Głównym Rynku GPW wpływa natomiast zainteresowanie 
inwestorów pasywnymi strategiami zarządzania portfelem.

Wielkość rynku NewConnect

Dynamiczny rozwój rynku NewConnect w pierwszych latach jego funkcjonowania wynikał 
z dużego zapotrzebowania małych przedsiębiorstw na kapitał, który mogły pozyskać dzię-
ki emisji instrumentów udziałowych, oraz zainteresowania dotychczasowych akcjonariuszy 
spółek sprzedażą swoich udziałów, najczęściej połączoną z debiutem na tym rynku (tabela 
5.2.17). Spadająca od 2011 r. płynność rynku NewConnect coraz bardziej zniechęcała jednak 
nowych inwestorów do zaangażowania się w akcjonariat notowanych na nim spółek. Po-
nadto sprzedaż akcji przez dotychczasowych uczestników rynku powodowała duży spadek 
cen tych instrumentów, czego skutkiem było osiągnięcie przez indeks NCIndex historycznego 
minimum pod koniec grudnia 2012 r. (wykres 5.2.31).

Na wzrost kapitalizacji rynku NewConnect w 2012 r. wpłynęło wprowadzanie akcji no-
wych spółek do obrotu oraz nowe emisje akcji przez spółki już notowane na tym rynku. 
Pod względem liczby debiutów rynek NewConnect po raz kolejny zajął pierwsze miejsce  
w Europie wśród alternatywnych systemów obrotu objętych raportem PwC: IPO Watch  
Europe Annual Review. Z kolei pod względem wartości debiutów zajął miejsce czwarte.  
Według danych KDPW w 2012 r. wartość emisji akcji na tym rynku (uwzględniająca IPO  
i SPO) wyniosła 751,9 mln zł, z czego 205,7 mln zł przypadało na akcje sprzedawane  

Tabela 5.2.17. Podstawowe wskaźniki rynku NewConnect w latach 2009−2012

2009 2010 2011 2012

Kapita i a a na konie  rok  w m n 2 554 5 138 8 488 11 088

 w tym sp ek kra owy  2 457 4 971 8 384 10 805

i ba sp ek na konie  rok 107 185 351 429

i ba I O 26 86 172 89

arto  N Inde  na konie  rok  w pkt 497,0 634,4 416,2 332,6

Stopa wrot   N Inde  w 30,1 27,7 -34,4 -20,1

arto  obrot w netto ak ami i A w rok  w m n 581 1 847 1 954 1 303

rednia warto  obrot w netto ak ami i A na ses  w m n 2,3 7,3 7,8 5,2

rednia i ba transak i na ses 1 285 3 470 4 311 3 106

rednia warto  po edyn e  transak i w 1 794 2 104 1 806 1 685

Źródło: GPW.
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w ramach IPO. Największą pierwotną ofertą była emisja akcji spółki Orphée (ponad 
58,7 mln zł). Średnia wartość IPO na rynku NewConnect, obejmujących nowe emisje akcji 
oraz akcje starych emisji sprzedawane przez właścicieli spółek, wyniosła 2,5 mln zł.

Spółki notowane na rynku NewConnect nie były zobowiązane sporządzać sprawozdań fi-
nansowych według MSR, jak na Głównym Rynku GPW, tylko zgodnie z obowiązującymi je 
przepisami krajowymi. Firmy zagraniczne mogły natomiast sporządzać raporty w języku an-
gielskim i według wzorów wymaganych w ich krajach. Gorsze niż na Głównym Rynku GPW 
standardy przejrzystości informacyjnej emitentów przyczyniły się do utrzymania bardzo du-
żego zainteresowania przedsiębiorstw debiutem na rynku NewConnect. Spółki wprowadza-
jące akcje na ten rynek przeprowadzały głównie prywatne emisje, czyli oferty kierowane do 
wybranych inwestorów (spośród 89 debiutów jedynie dwa zostały poprzedzone publicznymi 
emisjami akcji). Emisje prywatne nie wymagały zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyj-
nego lub memorandum informacyjnego. Zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie 
Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect spółki oferujące akcje lub PDA w tym 
trybie musiały sporządzić jedynie dokument informacyjny. Ponadto niektóre spółki wprowa-
dzały swoje akcje do obrotu na rynku NewConnect w celu uzyskania ich wyceny rynkowej, 
poprawy wizerunku firmy lub umożliwienia akcjonariuszom częściowego wyjścia z inwesty-
cji w późniejszym terminie. W takich przypadkach wartość akcji oferowanych w ramach IPO 
była bardzo niska – w 2012 r. w przypadku jednej ze spółek wyniosła zaledwie 14 tys. zł.

Zakres informacji na temat kondycji ekonomiczno-finansowej, które musieli przekazywać 
emitenci na rynku NewConnect w ramach raportów bieżących, był również mniejszy niż 
w przypadku spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Ograniczona przejrzystość in-
formacyjna wpływała na niższą aktywność inwestorów na rynku wtórnym. W 2012 r., po-
mimo wprowadzenia do obrotu na New Connect akcji 89 nowych spółek i wzrostu kapi-
talizacji tego rynku o ponad 30%, obroty netto akcjami i PDA spadły aż o 33,3%. Relacja 
rocznych obrotów akcjami i PDA notowanymi na tym rynku do jego kapitalizacji na ko-
niec roku wyniosła 11,8% (23,0% w 2011 r.) i była o 27 pkt proc. mniejsza niż na Głównym 
Rynku GPW. Niższy poziom tego wskaźnika dla rynku NewConnect wiązał się z wielkością 
notowanych na nim spółek. Rosnąca liczba debiutów o bardzo małej wartości sprawiła,  
że free float spółek krajowych notowanych na rynku NewConnect osiągnął w 2012 r. histo-

Wykres 5.2.31. NCIndex w latach 2011–2012 (dane dzienne)
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ryczne minimum i na koniec roku wyniósł zaledwie 18,0%, czyli o 14,8 pkt proc. mniej niż  
na Głównym Rynku GPW.

Płynność rynku wtórnego akcji niektórych spółek była tak mała, że w połowie 2012 r.  
organizator rynku zadecydował o wprowadzeniu dwóch nowych segmentów rynku – High  
Liquidity Risk i Super High Liquidity Risk. Podmioty, których akcje nie spełniają odpowied-
nich kryteriów płynności, są klasyfikowane do tych segmentów, a obrót odbywa się w systemie 
notowań jednolitych. Zmiana miała na celu ochronę inwestorów detalicznych oraz motywo-
wanie zarządów spółek do podjęcia działań poprawiających płynność wyemitowanych akcji. 
Ponadto w 2012 r. GPW podjęła działania, których celem było zapewnienie wyższego stop-
nia przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu na rynku NewConnect. W czerwcu 2012 r. zostały 
wprowadzone nowe regulacje, rozszerzające obowiązki informacyjne spółek oraz sankcje za 
ich nieprzestrzeganie. Podwyższono również wymagania wobec autoryzowanych doradców, 
współpracujących ze spółkami notowanymi lub planującymi debiut na omawianym rynku  
w zakresie przygotowywania dokumentów informacyjnych i wypełniania obowiązków wyni-
kających z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect. 

Wydaje się, że dla rozwoju rynku NewConnect niezbędne będzie dalsze zaostrzenie wymo-
gów m.in. w zakresie sprawozdawczości finansowej, wartości IPO oraz minimalnego rozpro-
szenia akcjonariatu. Utrzymywanie ograniczonej przejrzystości informacyjnej oraz niski free 
float spółek może bowiem ograniczać aktywność inwestorów na rynku wtórnym, co zniechę-
całoby uczestników rynku NewConnect do nabywania akcji debiutujących podmiotów oraz 
utrudniałoby pozyskiwanie przez nie kapitału. Ponadto zwiększenie wiarygodności emiten-
tów jest potrzebne, aby podmioty planujące debiut na Głównym Rynku GPW traktowały 
obecność na nim tylko jako etap przejściowy. Tymczasem w 2012 r. spośród 11 spółek, których 
akcje zostały wykluczone z obrotu na rynku NewConnect, zaledwie dwie zadebiutowały na 
rynku regulowanym. W przypadku aż siedmiu z nich powodem wykluczenia było nieprze-
strzeganie zasad i przepisów ASO lub zagrożenie bezpieczeństwa obrotu.

Uczestnicy rynków instrumentów udziałowych organizowanych przez GPW

Według danych NBP na koniec 2012 r. główną grupą inwestorów w segmencie akcji  
i PDA na rynkach organizowanych przez GPW (Głównym Rynku GPW i NewConnect) 
były podmioty krajowe58. Ich udział w kapitalizacji spółek krajowych, których akcje były 
notowane na tych rynkach, wyniósł 55,6% i był o 0,2 pkt proc. niższy niż na koniec 2011 r. 
Wśród wspomnianych podmiotów najważniejszą grupę stanowili inwestorzy instytucjonalni, 
głównie OFE i fundusze inwestycyjne. Na koniec 2012 r. OFE utrzymywały w swych portfe-
lach akcje i PDA emitentów krajowych notowane na rynkach organizowanych przez GPW  
o wartości 89,2 mld zł (65,2 mld zł rok wcześniej). OFE kupiły w ujęciu netto na krajowym 
rynku instrumentów udziałowych papiery o wartości około 7,5 mld zł. Wartość akcji i PDA 
emitentów krajowych znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych na koniec 
2012 r. wyniosła 26,2 mld zł, wobec 23,5 mld zł na koniec 2011 r.

W akcjonariacie spółek notowanych na rynkach zorganizowanych byli także inwestorzy in-
dywidualni i Skarb Państwa. Ich udziały w kapitalizacji tych przedsiębiorstw można szacować 

58  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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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, zachowując 
pakiet kontrolny, a następnie pozostaje inwestorem pasywnym, tzn. nie uczestniczy  
w obrocie akcjami.

W 2012 r. nierezydenci ponownie zwiększyli zaangażowanie w instrumenty udziałowe spół-
ek notowanych na rynkach organizowanych przez GPW (wykres 5.2.32). Inwestorzy za-
graniczni zainwestowali w akcje i PDA tych podmiotów 10,0 mld zł netto (wykres 5.2.33), 
czyli o 14,5% mniej niż w 2011 r. Wśród nierezydentów przeważali inwestorzy strategiczni.  
Na koniec 2012 r. mieli 56,7% udziału w portfelu instrumentów należących do podmiotów 

Wykres 5.2.32. Udział inwestorów zagranicznych w kapitalizacji spółek krajowych notowanych 
na rynkach zorganizowanych GPW w latach 2009–2012
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Wykres 5.2.33. Zmiana zaangażowania inwestorów zagranicznych w akcje i PDA spółek 
krajowych notowanych na rynkach zorganizowanych GPW w latach 2009–2012
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zagranicznych. W 2012 r. akcje i PDA spółek z indeksu WIG20 stanowiły ponad 60% portfela 
inwestorów zagranicznych. Większa płynność akcji i PDA dużych spółek ogranicza ryzyko,  
że zakończenie inwestycji o dużej wartości negatywnie wpłynie na cenę.

 

W 2012 r. struktura podmiotowa sesyjnych obrotów akcjami i PDA na Głównym Ryn-
ku GPW nie zmieniła się istotnie. Najaktywniejsi pozostali inwestorzy zagraniczni, którzy  
zawarli transakcje o wartości 90,0 mld zł (117,8 mld zł w 2011 r.). Udział nierezydentów  
w obrotach netto akcjami i PDA na omawianym rynku osiągnął najwyższy poziom w historii  
(wykres 5.2.34). Drugą najaktywniejszą grupą uczestników tego rynku byli krajowi inwestorzy  
instytucjonalni, którzy w 2012 r. zawarli transakcje o wartości 64,7 mld zł. Wartość operacji 
przeprowadzonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 32,9 mld zł.

Dominującą grupą uczestników rynku NewConnect byli nadal krajowi inwestorzy indywi-
dualni (wykres 5.2.34). Taka struktura podmiotowa obrotów na rynku NewConnect wią-
zała się z rodzajem spółek, które były na nim notowane. W większości były to podmioty 
o niskiej kapitalizacji i krótkiej historii działalności. Niektórzy inwestorzy mogli zatem 
postrzegać zaangażowanie w akcje takich spółek jako bardziej ryzykowne niż inwesty-
cje w akcje większości spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Krajowi inwesto-
rzy 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.

 

Wykres 5.2.34. Udział poszczególnych grup inwestorów w obrotach sesyjnych na rynkach akcji  
i PDA organizowanych przez GPW w latach 2009–2012
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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 2012 r. wyniosły ponad 9 mld USD i były nieco niższe niż  
w 2011 r. Na wielkość i strukturę obrotów na kasowym rynku złotego wpływały przede 
wszystkim transakcje realizowane przez nierezydentów – głównie banki inwestycyjne i fun-
dusze hedgingowe. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na aktywność na tym rynku był 
wysoki dysparytet stóp procentowych występujący między Polską a krajami rozwiniętymi, 
który zachęcał instytucje zagraniczne do stosowania strategii carry trade. 

Zdecydowana większość transakcji była zawierana między nierezydentami (na rynku  
offshore). Operacje, w których co najmniej jedną ze stron był bank krajowy, stanowiły tyl-
ko 20% obrotów na kasowym rynku złotego. Na rynku krajowym dominowały transakcje 
z podmiotami zagranicznymi (głównie bankami), jednak w ostatnich latach obserwowano 
wzrost wartości transakcji z krajowymi podmiotami niebankowymi. Główną parą waluto-
wą na rynku złotego pozostawała para EUR/PLN (niemal 70% wartości zawartych trans-
akcji). Kurs złotego względem euro z 2012 r. był stabilny, poza przejściowymi wahaniami  
w I połowie roku. 

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 2012 r. od 9,0 do 9,5 mld USD 
i były o około 7% niższe niż w 2011 r. Ponad 80% transakcji wymiany złotego stanowiły 
operacje między nierezydentami. Głównym ośrodkiem przprowadzania transakcji wymia-
ny złotego był Londyn – około 75% transakcji na rynku offshore złotego było zawieranych  
z działającymi tam bankami. Średnie dzienne obroty na rynku londyńskim59 wyniosły  
w 2012 r. około 5,3 mld USD i były przeciętnie o około 9% niższe niż w 2011 r. (tabela 5.3.1). 

59  Dane te obejmują 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.

Tabela 5.3.1. Średnie dzienne obroty na kasowym rynku złotego w kwietniu i październiku  
w latach 2010−2012 (w mld USD)

wie ie  
2010

iernik 
2010

wie ie  
2011

iernik 
2011

wie ie  
2012

iernik 
2012

oba ny rynek otego,  
w tym: 7,05 8,37 10,30 9,63 9,43 9,03

    rynek kra owy 1,20 1,61 1,75 1,64 1,52 1,77

    rynek ondy ski 4,13 4,79 6,04 5,64 5,57 5,11

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku Anglii, BIS i NBP.
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Na krajowym kasowym rynku złotego, na którym przynajmniej jedną ze stron transakcji 
jest bank działający w Polsce, średnie dzienne obroty w 2012 r. wyniosły około 5,2 mld zł  
i były podobne jak w 2011 r. Wartość transakcji na tym rynku była większa niż na krajo-
wym rynku korony czeskiej i forinta, odpowiednio o 142% i 95% (tabela 5.3.2). Na wszyst-
kich omawianych lokalnych rynkach dominowały transakcje wymiany waluty krajowej na 
euro. Większość transakcji na krajowym rynku złotego stanowiły operacje między bankami 
 – średnie dzienne obroty na rynku międzybankowym zmniejszyły się w porównaniu z 2011 r.  
o 9% i wyniosły około 2,7 mld zł (wykres 5.3.1). 

Niektórzy inwestorzy zagraniczni postrzegali złotego jako walutę, której kurs dobrze od-
zwierciedla globalne trendy odnoszące się do tzw. rynków wschodzących (emerging marktes). 
W połączeniu z relatywnie dużą płynnością rynku złotego, ułatwiającą szybkie zamykanie 
walutowych pozycji spekulacyjnych, skłaniało to podmioty zainteresowane zwiększeniem 
ekspozycji na rynki wschodzące do zakupu złotego i zwiększało wrażliwość jego kursu na 
zmiany nastrojów inwestorów. W związku z tym kurs EUR/PLN był w dużej mierze kształto-
wany przez wydarzenia na światowych rynkach finansowych i często w niewielkim stopniu 
odzwierciedlał przepływy wynikające z wymiany handlowej lub inwestycji nierezydentów  
na krajowym rynku kapitałowym. 

Tabela 5.3.2. Średnie dzienne obroty netto na krajowym kasowym rynku walutowym złotego, 
korony czeskiej i forinta w 2012 r. (w mln USD)

ty r n  e k rint

Obroty og em, w tym: 1 641 776 853

  transak e /wa ta kra owa 1 261 669 665

  transak e S /wa ta kra owa 299 77 98

Uwaga: dane dla korony czeskiej na podstawie transakcji zarejestrowanych w kwietniu, lipcu i październiku 2012 r.
Źródło: dane Narodowego Banku Czech, Narodowego Banku Węgier i NBP.

Wykres 5.3.1. Miesięczne obroty netto na krajowym międzybankowym rynku złotego w latach 
2009–2012
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Źródło: dane NBP pozyskane od grupy banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.
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Podjęte pod koniec 2011 r. działania EBC zwiększające płynność w systemie finansowym 
spowodowały zmniejszenie się awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, zwią-
zanej z kryzysem zadłużeniowym w krajach peryferyjnych strefy euro. Przyczyniło się to 
do istotnej aprecjacji złotego względem euro i dolara amerykańskiego na początku 2012 r.  
W okresie od lutego do kwietnia 2012 r. kurs EUR/PLN był stabilny i utrzymywał się w prze-
dziale 4,0–4,25 zł za euro (wykres 5.3.2). W maju kryzys polityczny w Grecji był przyczy-
ną przejściowych zaburzeń na światowych rynkach finansowych, co spowodowało m.in. 
gwałtowną deprecjację złotego względem euro o około 7%. Wraz z poprawą nastrojów 
uczestników rynku na początku II połowy 2012 r. złoty z powrotem się umocnił. Od sierpnia 
jego kurs względem euro pozostawał stabilny i do końca roku poruszał się w relatywnie wą-
skim przedziale 4,0–4,2 EUR/PLN. 

Wykres 5.3.2. Kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego w latach 2009–2012 (dane dzienne)
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Źródło: Thomson Reuters.

Wykres 5.3.3. Trzymiesięczna zmienność historyczna kursów EUR/PLN, USD/PLN i EUR/USD  
w latach 2007–2012 (dane dzienne)
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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.



Rozdział 5

Narodowy Bank Polski270

Stabilizująco na kurs złotego mógł również oddziaływać dostęp Polski do środków w ramach 
elastycznej linii kredytowej MFW. W rezultacie trzymiesięczna zmienność historyczna kursu 
EUR/PLN spadła do poziomu zbliżonego do tego, który obserwowano przed wybuchem świa-
towego kryzysu finansowego w 2008 r. (wykres 5.3.3). Mała zmienność kursu złotego przy-
czyniła się do spadku wartości transakcji spekulacyjnych przeprowadzanych głównie przez 
banki inwestycyjne (m.in. z wykorzystaniem algorithmic trading) i wpłynęła na wspomniane 
zmniejszenie się obrotów na rynku offshore.

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 2012 r., odpowiednio, ponad 48% i ponad 22% obrotów netto na rynku lon-
dyńskim (tabela 5.3.3). Banki londyńskie, dysponujące większymi niż banki krajowe kapi-
tałami na pokrycie ryzyka rynkowego, wyższymi limitami kredytowymi przyznawanymi 
kontrahentom oraz odpowiednim wsparciem specjalistów od metod ilościowych i tech-
nologii informatycznych, mogły przeprowadzać operacje o charakterze spekulacyjnym 
na dużą skalę. Ponadto miały bogatą ofertę usług związanych z obsługą transakcji waluto-
wych (prime brokerage, platformy transakcyjne przeznaczone dla różnych kategorii klien-
tów, zapewniające pełną automatyzację procesów potransakcyjnych), którą były w stanie 
dostosować do indywidualnych potrzeb swoich klientów instytucjonalnych. Korzystanie  
z tych usług ułatwiało podmiotom niebankowym realizowanie ich strategii inwestycyjnych, 
w tym m.in. na rynku złotego. Z tego powodu to banki londyńskie, a nie krajowe zajmowały 
się obsługą zagranicznych niebankowych instytucji finansowych, w szczególności funduszy 
inwestycyjnych i hedgingowych. 

Banki zagraniczne były bardzo aktywne także na krajowym rynku złotego – operacje  
z ich udziałem stanowiły blisko 90% wartości transakcji zawieranych na tym rynku mię-
dzy bankami (wykres 5.3.1). Podmioty te głównie zajmowały krótkoterminowe pozycje  
w złotym w celach spekulacyjnych. Ponadto banki krajowe przeprowadzały transakcje  
z podmiotami zagranicznymi działającymi w ramach tej samej grupy kapitałowej. Ich celem 
było zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym, związanym m.in. z portfelem kredytów 

Tabela 5.3.3. Średnie dzienne obroty netto na londyńskim kasowym rynku złotego w kwietniu 
oraz październiku 2011 i 2012 r.

wie ie   
2011

iernik  
2011

wie ie   
2012

iernik  
2012

Obroty na rynk  ondy skim w m n S ,  tego: 6 036 5 636 5 569 5 108

   bankami sprawo da ymi 3 764 3 049 2 829 2 673

   po osta ymi bankami 1 459 1 411 1 267 956

   po osta ymi instyt ami nansowymi 642 1 029 1 258 1 316

   instyt ami nie nansowymi 171 147 215 163

Źródło: dane Banku Anglii oraz NBP.
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nominowanych w walutach obcych oraz operacjami walutowymi na rynku klientowskim. 
Średnia dzienna wartość transakcji między bankami krajowymi wynosiła w 2012 r. około  
317 mln zł, co stanowiło nieco ponad 1% obrotów netto na globalnym rynku złotego. 

W 2012 r. obserwowano istotny wzrost wartości transakcji realizowanych na rynku offshore 
złotego przez niebankowe instytucje finansowe. Przyczyniał się do niego napływ środków 
funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń na krajowy rynek ka-
pitałowy. Niskie stopy procentowe na rynkach rozwiniętych skłaniały te podmioty do na-
bywania obligacji skarbowych emitowanych przez kraje rozwijające się o stabilnej sytuacji 
makroekonomicznej (search for yield). Inwestycje te były atrakcyjne pod względem relacji 
między rentownością a ryzykiem kredytowym.

Średnia dzienna wartość transakcji zawieranych na krajowym rynku złotego przez podmioty 
niefinansowe wyniosła niecałe 2,5 mld zł, wobec 2,2 mld zł w 2011 r. Do zwiększenia 
wartości transakcji z podmiotami niefinansowymi mógł się przyczynić dynamiczny rozwój 
prowadzonych przez banki krajowe elektronicznych platform transakcyjnych przeznaczo-
nych dla przedsiębiorstw i zamożnych klientów indywidualnych (private banking). Z dostęp-
nych danych wynika, że w analizowanym okresie obroty w tym segmencie rynku londyńskie-
go również wzrosły i były o prawie 20% wyższe niż rok wcześniej. Pomimo wspomnianego 
wzrostu obrotów transakcje związane ze sferą realną gospodarki nadal stanowiły jedynie nie-
wielki odsetek obrotów na globalnym rynku złotego.

Struktura rynku

W 2012 r. na krajowym międzybankowym kasowym rynku złotego udział operacji  
EUR/PLN w obrotach wynosił prawie 90% (wykres 5.3.4). Dane Banku Anglii wskazują  
natomiast, że w 2012 r. na londyńskim rynku złotego ponad dwie trzecie obrotów stanowiły  
transakcje EUR/PLN. W analizowanym okresie obserwowano istotny spadek znaczenia pary  
USD/PLN. Jej udział w wartości transakcji na rynku londyńskim wyniósł nieco ponad 30%  
i był o prawie 10 pkt proc. niższy niż w 2011 r. Mogło się to wiązać ze wspomnianym spad-
kiem popularności transakcji spekulacyjnych na kurs złotego, które często były przeprowa-
dzane przez instytucje finansowe spoza UE, finansujące się w USD. 

Dominującą pozycję pary EUR/PLN na rynku złotego potwierdza udział euro w koszyku  
o minimalnej wariancji dziennych stóp zwrotu, który przez prawie cały 2012 r. wynosił 
100%. Dealerzy bankowi traktowali kurs USD/PLN jako kurs wynikowy, zależny od kursów  
EUR/PLN i EUR/USD, o czym może świadczyć wysoka korelacja między kursami USD/PLN  
a EUR/USD (w 2012 r. współczynnik korelacji mieścił się w przedziale 0,8–0,9). Więk-
szą zmienność kursu USD/PLN niż kursu EUR/PLN powodowała zatem zmienność kursu  
EUR/USD, determinowana przez czynniki globalne (wykres 5.3.3).

Wymiana EUR/PLN przeważała również w strukturze walutowej transakcji na rynku klien-
towskim w Polsce (około 60% ich wartości). Para USD/PLN była drugą najważniejszą parą 
walutową w tym segmencie rynku; przypadało na nią nieco ponad 30% obrotów. Udziały te 
wynikały w dużej mierze ze struktury walutowej przepływów z tytułu handlu zagranicznego 
Polski oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w których przeważają płatności nomi-
nowane w euro. 
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Na krajowym rynku walutowym dokonywano także kasowych transakcji wymiany walut 
obcych na waluty obce. W 2012 r. średnie dzienne obroty w tym segmencie rynku wynio-
sły około 2,3 mld zł i były o ponad 15% niższe niż rok wcześniej. W obrotach tych domino-
wały operacje międzybankowe – ich wartość wyniosła 2,1 mld zł, z czego około 71% stano-
wiły transakcje wymiany EUR/USD. Wynikało to m.in. z dominującej roli pary walutowej  
USD/PLN na międzybankowym rynku fx swap. Banki krajowe, w celu neutralizacji ryzyka 
wynikającego z operacji na rynku klientowskim, zajmowały pozycje na rynku terminowym 
złotego przez odpowiednie złożenie transakcji fx swap USD/PLN oraz transakcji kasowych  
EUR/USD i EUR/PLN (syntetyczna transakcja forward). Obserwowany w 2012 r. spadek obrotów  
na rynku transakcji fx swap mógł zatem spowodować wspomniane zmniejszenie warto-
ści transakcji 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. z wy-
korzystaniem elektronicznych systemów konwersacyjnych, takich jak Reuters Conversational 
Dealing (rynek międzybankowy), i telefonu (rynek klientowski). Znaczna część operacji na 
rynku międzybankowym była również przeprowadzana za pomocą systemów automatycznie 
kojarzących zlecenia (przede wszystkim Reuters Spot Matching). Transakcje wymiany złote-
go uzgadniano także za pośrednictwem brokerów głosowych. Ponadto w 2012 r. banki krajo-
we nadal rozwijały własne elektroniczne platformy transakcyjne, z których oprócz średnich 
i dużych przedsiębiorstw mogły coraz częściej korzystać również mniejsze podmioty oraz 
klienci private banking. 

Na londyńskim rynku złotego w transakcjach z niebankowymi instytucjami finansowy-
mi (m.in. funduszami hedgingowymi) oraz z mniejszymi bankami korzystano głównie  

Wykres 5.3.4. Struktura walutowa operacji wymiany złotego zawieranych na krajowym rynku 
międzybankowym w latach 2009–2012
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Źródło: dane NBP pozyskane od grupy banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.
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z elektronicznych platform transakcyjnych oferowanych przez pojedyncze banki lub kon-
sorcja banków. Platformy te były atrakcyjne dla 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) umożliwiały zawieranie transakcji z wykorzystaniem al-
gorytmów generujących zlecenia kupna i sprzedaży (algorithmic trading). Na rynku offshore  
w szerokim zakresie korzystano z usługi prime brokerage. Polega ona na tym, że klient może w 
operacjach na rynku walutowym wykorzystywać linie kredytowe banku, który pełni funkcję 
prime brokera. W tym celu bank pozwala mu na przeprowadzanie operacji w swoim imieniu 
z określonym gronem kontrahentów. Z danych Banku Anglii wynika, że prawie jedna czwar-
ta transakcji zrealizowanych na rynku londyńskim była zawarta za pośrednictwem prime 
brokera. 

Standardowa wartość transakcji zawieranych na rynku złotego przez banki krajowe wynosiła 
od 1 do 3 euro dla pary walutowej EUR/PLN oraz 1 do 3 USD dla pary EUR/PLN. Wysoka 
płynność tego rynku umożliwiała także zawieranie transakcji o kilkakrotnie wyższych no-
minałach (przekraczających 10 mln euro lub USD) bez wywierania wpływu na kurs złotego. 
W systemie Reuters Spot Matching dokonywano głównie operacji o kwotach 1 i 2 mln euro 
bądź USD.

 
 
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 dopa-
sowanie 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 prawdopodob-
nie będą się zacierały, w miarę realizacji postanowień 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 płynno-
ści rynku giełdowego, na co wpływa standaryzacja obrotu i łatwość zawierania przeciwstaw-
nych transakcji na rynkach regulowanych. Z kolei skala otwartych pozycji brutto banków 
– łączna wartość nominalna sprzedanych i kupionych instrumentów pochodnych – wskazuje,  
że w światowym systemie finansowym większą rolę odgrywa rynek OTC.

Na rynku OTC bardzo dużą rolę odgrywa dokumentacja prawna. Składają się na nią umo-
wy ramowe, na podstawie których zawierane są te transakcje, oraz umowy zabezpieczające  
(credit support annex), umożliwiające ograniczanie ekspozycji kredytowych na kontrahenta 
przez ustanawianie zabezpieczeń w formie papierów wartościowych i środków pieniężnych. 
Według danych ISDA zabezpieczenie ustanowiono dla ponad 78% transakcji instrumenta-
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mi pochodnymi OTC stopy procentowej i ponad 55% transakcji walutowymi instrumentami  
pochodnymi zawartych w 2012 r.60

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 2012 r. były znacznie wyższe niż obroty instrumentami pochodnymi notowa-
nymi na GPW (tabela 5.4.1). Funkcję animatorów rynku OTC pełniły bowiem banki krajowe 
 – instytucje o największych aktywach w polskim systemie finansowym – oraz banki zagra-
niczne, których aktywność na GPW jest znacznie mniejsza. Ponadto zarządzając ryzykiem 
finansowym, przedsiębiorstwa o wiele częściej wykorzystywały instrumenty oferowane przez 
banki niż przez GPW. Wpływały na to m.in. długotrwałe kontakty banków z przedsiębior-
stwami, bogatsza oferta banków i duża elastyczność ich produktów, a także większa płynność 
rynku pozagiełdowego, której skutkiem był relatywnie niższy koszt zawierania transakcji  
zabezpieczających.

Aktywność uczestników krajowego rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych nadal 
była mniejsza niż przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego. Średnie dzienne obroty 
netto na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w 2012 r. wyniosły 9,1 mld zł  
i były o 16% niższe niż w 2011 r. Zadecydowały o tym przede wszystkim względnie słabe 
oczekiwania uczestników rynku na zmiany stóp procentowych NBP w I połowie roku oraz 
niewielka zmienność kursu EUR/PLN w II połowie roku. Ponadto limity kredytowe, które 
banki wzajemnie nakładają na siebie, pozostawały relatywnie niskie.

Rynek instrumentów pochodnych stopy procentowej był w latach 2009–2012 największym 
segmentem krajowego rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W 2012 r. jego 

60  ISDA Margin Survey 2013, June 2013, ISDA, opracowanie dostępne na stronie internetowej: http://www2.
isda.org/attachment/NTY5Mw==/ISDA.

Tabela 5.4.1. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych  
w latach 2009−2012 (w mln zł)

2009 2010 2011 2012

o agie dowe instr menty po odne 5 912,2 7 638,3 10 822,3 9 094,0

 pro entowe instr menty po odne 3 954,0 5 824,1 9 008,0 7 461,8

 wa towe instr menty po odne 1 958,2 1 814,2 1 814,3 1 632,2

ie dowe instr menty po odne 1 059,8 1 413,2 1 442,2 870,0

 wa towe instr menty po odne 23,4 15,3 26,5 21,7

 instr menty wi ane  rynkiem ak i 1 036,4 1 397,9 1 415,7 848,3

w tym futures na I 20 995,1 1 319,6 1 381,6 832,8

Uwagi:
Obroty na rynku pozagiełdowym wyliczono według wartości nominalnej, a na rynku giełdowym – według kwot rozliczenia trans-
akcji. 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.
Źródło: opracowano na podstawie danych pozyskanych od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym oraz 
danych GPW.
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płynność była jednak o ponad 17% niższa niż w poprzednim roku, głównie z powodu znacz-
nie mniejszej aktywności spekulacyjnej banków krajowych. Ponadto banki krajowe na nie-
co mniejszą skalę wykorzystywały transakcje IRS w celu ograniczania ryzyka wynikającego  
z portfeli obligacji skarbowych oraz dokonywania arbitrażu. Mniej operacji instrumenta-
mi pochodnymi stopy procentowej zawierano z krajowymi podmiotami niebankowymi.  
O ponad 10% zmniejszyła się także płynność rynku OTC walutowych instrumentów pochod-
nych w Polsce, przede wszystkim za sprawą spadku obrotów na rynku transakcji forward, 
wynikającego z nieco mniejszego zainteresowania przedsiębiorstw niefinansowych tymi  
instrumentami.

Obrót pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi nominowanymi w złotych odbywał się 
nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynku offshore, który obejmuje operacje mię-
dzy 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 2012 r. wolumen obrotów instrumentami pochodnymi na GPW wyniósł 11,3 mln kon-
traktów, czyli o 27,1% mniej niż w 2011 r. Jednocześnie wartość transakcji zmniejszyła się  
do 232,7 mld zł (o 39,6%). 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 termino-
wym GPW. Głównymi uczestnikami rynku futures na indeks WIG20 byli nadal inwestorzy 
indywidualni. Wartość transakcji walutowymi instrumentami pochodnymi pozostawała  
niewielka. Podobnie jak w poprzednich latach 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 finan-
sowym i 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 płatno-
ści 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. Wartość nominalna pozycji brutto banków krajowych na rynku poza-
giełdowych instrumentów pochodnych na 31 grudnia 2012 r. wyniosła nieco ponad 560 mld 
USD, co według danych BIS stanowiło mniej niż 0,1% wartości nominalnej pozycji z tytułu 
transakcji tymi instrumentami zawartych na rynku światowym. Na koniec 2012 r. pozycje po-
zabilansowe z tytułu operacji na rynku instrumentów pochodnych były wykazywane przez 
43 banki i oddziały instytucji kredytowych działających w Polsce, przy czym na pięć z nich 
przypadało prawie 72% wartości nominalnej tych instrumentów, a na 10 – ponad 90% tej 
wartości. Banki krajowe utrzymywały największe pozabilansowe pozycje brutto w instru-
mentach pochodnych stopy procentowej, głównie IRS i FRA, przy czym wyraźnie przeważały 
instrumenty nominowane w złotych (tabela 5.4.2). Ponieważ transakcje IRS często są zawie-
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rane na okresy kilkuletnie, długo pozostają w sprawozdaniach finansowych banków61. Tłuma-
czy to, dlaczego wartość pozycji brutto z tytułu tych operacji na koniec 2012 r. była znacznie 
wyższa niż np. zawieranych częściej transakcji FRA.

Wśród walutowych instrumentów pochodnych podobnie jak w 2011 r. największe po-
zycje pozabilansowe wynikały z transakcji CIRS, w których duży udział miały operacje  
długoterminowe. Wspomniane pozycje obejmowały część transakcji zrealizowanych jesz-
cze w latach 2009–2010. W tym okresie banki krajowe znacznie częściej korzystały z CIRS,  
by zmniejszać niedopasowanie struktury walutowej swych aktywów i pasywów.

Wartość pozycji brutto banków z tytułu instrumentów pochodnych związanych  
z udziałowymi papierami wartościowymi była niewielka. Obrót nimi odbywał się przede 
wszystkim na rynku giełdowym, na którym funkcję animatorów pełniły głównie domy ma-
klerskie. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce pozostawał bardzo sła-
bo rozwinięty.  Na rynku offshore przeprowadzano jednak transakcje CDS, w których ak-
tywami 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, zgłaszanych do repozytorium danych 
DTCC Derivatives Repository Ltd., wyniosła na koniec 2012 r. około 45,7 mld USD, a liczba 
kontraktów – ponad 4,3 tys.

61  Sprawozdawczość pozycji pozabilansowych banków obejmuje wartość wszystkich transakcji, które jesz-
cze nie wygasły – niezależnie od tego, kiedy zostały zawarte.

Tabela 5.4.2. Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych na koniec 2011 i 2012 r. (wartość nominalna instrumentów, w mld zł)

2011 2012

ty1 inne w ty ty1 inne w ty

 Instr menty stopy pro entowe 1 404,5 173,5 1 463,5 137,5

 transak e A 566,2 6,2 598,4 2,0

 transak e I S 776,8 156,0 810,0 123,6

 transak e OIS 56,9 6,8 46,1 5,8

 op e 2,9 4,5 7,9 6,1

 transak e forward na ob iga e 1,1 0,0 0,9 0,0

 inne 0,6 0,0 0,2 0,0

 Instr menty wa towe 185,3 21,8 196,9 30,6

 transak e forward 52,4 4,2 43,0 7,5

 transak e I S 91,4 17,0 123,0 22,4

 op e 41,5 0,6 30,9 0,7

 Instr menty wi ane  rynkiem ak i2 5,6 5,3

 Instr menty 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.



Rynki finansowe

277Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Banki krajowe w relacjach z bankami zagranicznymi powszechnie stosowały umowy za-
bezpieczające wzorowane na standardzie ISDA62. Coraz częściej posługiwano się nimi także  
w operacjach między bankami krajowymi. Aktualizacja krajowego wzorca umowy zabezpie-
czającej została przyjęta przez Związek Banków Polskich 2 października 2012 r. Najważniej-
sze modyfikacje w stosunku do jego poprzedniej wersji obejmowały m.in.:
− dostosowanie do wzorców umowy ramowej oraz umowy dodatkowej, przyjętych przez 

ZBP w 2011 r.,
− uwzględnienie zmian w art. 85a Prawa upadłościowego, umożliwiających uwzględnienie 

zabezpieczenia przy wyliczeniu kwoty rozliczenia,
− zmianę sposobu wyliczania zabezpieczenia zmiennego,
− uznanie instrumentów finansowych oraz wierzytelności finansowych za dopuszczalne  

zabezpieczenie,
− zmianę zasad rozstrzygania sporów, których przedmiotem jest wysokość transferu  

zabezpieczenia.

Na dalszy rozwój krajowego rynku instrumentów pochodnych istotny wpływ będzie miało 
stosowanie rozporządzenia EMIR, które weszło w życie 16 sierpnia 2012 r., oraz przyjętych 
przez KE 19 grudnia 2012 r. regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych do tego 
rozporządzenia63. W związku z planowanym wprowadzeniem obowiązku rozliczania przez 
CCP określonych klas instrumentów pochodnych OTC od 2 stycznia 2013 r. KDPW_CCP  
rozszerzył zakres rozliczanych instrumentów finansowych m.in. na transakcje FRA, IRS i OIS.

Na zakres oraz siłę oddziaływania wspomnianych regulacji na krajowym rynku instrumen-
tów pochodnych OTC szczególnie wpłyną przewidziane w EMIR wyłączenia podmiotowe. 
Podmioty niefinansowe nie będą musiały przekazywać transakcji tymi instrumentami do roz-
liczania przez CCP, jeśli ekspozycje z tytułu takich transakcji o charakterze spekulacyjnym 
zawartych przez przedsiębiorstwa z grupy kapitałowej tego podmiotu nie będą przekraczały 
tzw. progów rozliczeniowych (clearing thresholds). Progi te ustalono na relatywnie wysokim 
poziomie, przez co większość krajowych przedsiębiorstw niefinansowych aktywnych na ryn-
ku pozagiełdowych instrumentów pochodnych prawdopodobnie uniknie obowiązku prze-
noszenia rozliczeń transakcji do CCP. Ponadto zwolnienie wewnątrzgrupowych transakcji 
instrumentami pochodnymi OTC z obowiązku rozliczania przez CCP może się przyczynić do 
wzrostu ich wartości i udziału w obrotach na krajowym rynku. Zwolnienie to sprzyja stosowa-
niu arbitrażu regulacyjnego przez europejskie grupy kapitałowe, do których należy znaczna 
część banków działających w Polsce.

W 2012 r. trwały prace Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, zmierzające  
do utworzenia na krajowym rynku międzybankowym fixingu instrumentów pochodnych 
stopy procentowej (dla transakcji FRA, IRS i OIS). Mógłby być wykorzystywany np. przez 
KDPW_CCP do codziennej wyceny rozliczanych transakcji pochodnych, a także zabezpie-
czeń wnoszonych i utrzymywanych przez uczestników bezpośrednich w systemie rozliczeń 
centralnych prowadzonych przez ten podmiot. Uruchomienie fixingu planowano na począ-
tek 2013 r.

62  Równocześnie ISDA prowadziła prace nad nowym wzorcem standardowej umowy zabezpieczającej 
(Standard Credit Support Annex), których zakończenie było planowane na 2013 r.

63  Regulacyjne standardy techniczne wydane do rozporządzenia EMIR weszły w życie 15 marca 2013 r. 
Wykonawcze standardy techniczne wydane do rozporządzenia EMIR weszły w życie 10 stycznia 2013 r.
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W dalszej części podrozdziału bardziej szczegółowo przeanalizowano czynniki rozwoju oraz 
strukturę krajowego rynku instrumentów pochodnych OTC 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 ban-
ków krajowych duże znaczenie na krajowym rynku finansowym miały transakcje FRA, IRS 
i OIS. Zaangażowanie banków krajowych na rynku pozostałych instrumentów pochodnych 
stopy procentowej w 2012 r. nadal było znikome.

Rynek transakcji FRA nominowanych w złotych pozostawał najlepiej rozwiniętym seg-
mentem rynku instrumentów pochodnych OTC w Polsce. Średnie dzienne obroty netto 
tymi instrumentami w 2012 r. wyniosły 5,1 mld zł i były o 8% niższe niż w 2011 r., przede 
wszystkim za sprawą relatywnie mniejszego zainteresowania spekulacją na zmiany 
stóp procentowych w okresie styczeń – kwiecień (wykres 5.4.1). Obserwowany od maja  
2012 r. stopniowy wzrost aktywności na rynku FRA wiązał się z rosnącymi oczekiwaniami 
na spadek stóp procentowych NBP, odzwierciedlonymi w kwotowaniach tych instrumen-
tów.  Począwszy od końca lipca 2012 r. uwzględniały one obniżki stóp procentowych NBP  
o około 100 pkt bazowych w ciągu roku (wykres 5.4.2). Oczekiwaniom tym sprzyjała niż-
sza od prognozowanej stopa inflacji w lipcu i sierpniu oraz opublikowane pod koniec sierp-
nia przez GUS dane dotyczące tempa wzrostu PKB w II kwartale 2012 r. 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 5.4.1. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcja FRA nominowanych  
w złotych w latach 2009–2012
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Uwaga: 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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Spadek średnich dziennych obrotów netto zaobserwowano również na rynku transakcji IRS 
– w 2012 r. były one o ponad 23% niższe niż w poprzednim roku i wyniosły około 1,7 mld zł  
(wykres 5.4.3). Inwestorzy stosowali te operacje przede wszystkim do spekulowania na zmia-
ny kształtu krzywej dochodowości (bez konieczności podejmowania ryzyka kredytowego 
kraju) oraz do zabezpieczania się przed związanymi z tym potencjalnymi stratami z powo-
du niekorzystnych zmian cen obligacji skarbowych emitowanych na rynku krajowym, które 
znajdowały się w ich portfelach. Ponadto realizowali strategie arbitrażowe, wykorzystujące 
różnice między wartościami strumieni płatności z tytułu transakcji IRS oraz odpowiadają-
cych im obligacji skarbowych.

Wykres 5.4.2. Bieżące i oczekiwane stopy procentowe na krajowym rynku pieniężnym w latach 
2011–2012 (dane dzienne)
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Źródło: Thomson Reuters.

Wykres 5.4.3. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji IRS nominowanych  
w złotych w latach 2009–2012
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Uwaga: 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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W porównaniu z 2011 r. średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku transakcji OIS 
spadły o prawie 48%, do około 0,6 mld zł, przy czym przeciętnie na tym rynku realizowano 
zaledwie kilka operacji dziennie (wykres 5.4.4). Relatywnie małą aktywność na rynku trans-
akcji OIS w 2012 r. można tłumaczyć m.in. o ponad połowę niższą niż w poprzednim roku 
zmiennością stawki POLONIA oraz utrzymującą się niewielką płynnością krajowego rynku 
niezabezpieczonych depozytów międzybankowych. Wartość pozycji pozabilansowych brutto 
banków z tytułu tych transakcji na koniec 2012 r. była niższa niż na koniec poprzedniego 
roku (tabela 5.4.2). Przeważnie zawierano je bowiem na okresy do trzech miesięcy włącznie,  
a w ostatnich dwóch kwartałach roku wyraźnie zmniejszyła się liczba i wartość operacji reali-
zowanych na tym rynku.

Uczestnicy rynku

W strukturze podmiotowej obrotów na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych 
stopy procentowej wyraźnie dominowały transakcje z bankami zagranicznymi (przede 
wszystkim londyńskimi) oraz z innymi bankami krajowymi. Stanowiły one ponad 98% obro-
tów (tabela 5.4.3). Duża aktywność banków wiązała się z wykorzystywaniem przez nie instru-
mentów pochodnych do spekulowania na zmiany stóp procentowych oraz do zabezpieczania 
się przed ryzykiem zmian cen posiadanych papierów skarbowych.

Poszczególne segmenty rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej OTC odzna- 
czały się wysoką koncentracją obrotów. Udział pięciu najbardziej aktywnych banków  
w obrotach na rynku transakcji FRA w 2012 r. wyniósł ponad 85%, na rynku transakcji  
IRS – 80%, a na rynku transakcji OIS – około 84%. We wszystkich przypadkach w tej gru-
pie podmiotów znajdowały się te same cztery banki. Opcje na stopę procentową oferowało  
zaledwie kilka banków krajowych – udział trzech najbardziej aktywnych podmiotów  
w obrotach na tym rynku wyniósł 95%.

Wykres 5.4.4. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji OIS nominowanych  
w złotych w latach 2009–2012
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Uwaga: 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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Charakterystyczną cechą krajowego rynku instrumentów pochodnych OTC stopy procen-
towej był relatywnie wysoki udział nierezydentów w strukturze podmiotowej obrotów –  

Tabela 5.4.3. Średnia dzienna wartość transakcji banków krajowych na rynku instrumentów 
pochodnych OTC stopy procentowej w Polsce według kontrahentów w latach 2009−2012  
(w mln zł)

2009 2010 2011 2012

Transak e A 2 399,4 3 504,9 5 572,6 5 116,4

  bankami kra owymi 727,9 1 071,8 1 976,0 1 225,4

  podmiotami niebankowymi 6,0 17,7 58,4 15,4

  niere ydentami 1 665,5 2 415,4 3 538,2 3 875,6

Transak e I S 682,5 1 353,0 2 218,8 1 698,4

  bankami kra owymi 197,3 285,5 582,7 318,9

  podmiotami niebankowymi 32,7 51,8 119,3 96,7

  niere ydentami 452,5 1 015,7 1 516,8 1 282,8

Transak e OIS 868,2 963,7 1 215,0 633,5

  bankami kra owymi 579,2 717,9 914,9 492,8

  podmiotami niebankowymi 0,0 3,9 7,3 4,0

  niere ydentami 289,0 241,9 292,8 136,7

Op e stopy pro entowe 3,9 2,5 1,5 13,4

  bankami kra owymi 0,0 0,0 0,2 0,0

  podmiotami niebankowymi 2,0 1,5 0,8 6,8

  niere ydentami 1,9 1,0 0,5 6,6

Uwaga: w odniesieniu do transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości.
Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Wykres 5.4.5. Pozycje brutto banków krajowych na rynku instrumentów pochodnych OTC 
na stopę procentową na koniec 2011 i 2012 r. według kontrahentów (wartość nominalna 
instrumentów)
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w segmencie IRS ponad 75% (wykres 5.4.3), podobnie jak w segmencie FRA (wykres 5.4.1). 
Duże znaczenie banków zagranicznych w strukturze uczestników rynku derywatów stopy 
procentowej potwierdzają także dane o pozycjach pozabilansowych banków krajowych  
z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi (wykres 5.4.5). Taka struktura podmiotowa 
uczestników tego rynku sprawia, że korzystanie przez banki krajowe z usług KDPW_CCP  
w zakresie rozliczania operacji instrumentami pochodnymi OTC stopy procentowej będzie 
w dużym stopniu zależało od atrakcyjności oferty tego podmiotu dla banków zagranicznych.

W przypadku transakcji OIS aktywność banków zagranicznych była niższa niż w innych 
segmentach rynku – udział operacji z nierezydentami na rynku międzybankowym wyniósł 
około 22% (wykres 5.4.4). Rynek ten ma charakter lokalny, ponieważ stawka referencyjna 
POLONIA odzwierciedla bieżące warunki płynnościowe w krajowym sektorze bankowym,  
a ich właściwa ocena przez banki zagraniczne może być utrudniona.

Udział krajowych niebankowych instytucji finansowych w obrotach na rynku instrumentów 
pochodnych stopy procentowej w Polsce pozostawał niewielki (wykres 5.4.5). Niektóre za-
kłady ubezpieczeń, zarządzając ryzykiem stopy procentowej, sporadycznie zawierały trans-
akcje IRS i FRA, jednak na koniec 2012 r. wartość bilansowa tych instrumentów stanowiła 
zaledwie 0,13% wszystkich lokat. Krajowe 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 zmianami cen posiadanych obligacji skarbowych. 
Podmioty niefinansowe dokonywały transakcji instrumentami pochodnymi stopy procento-
wej sporadycznie i na niewielką skalę.

Struktura rynku

Stawkami referencyjnymi na rynku FRA nominowanych w złotych były: 1M WIBOR,  
3M WIBOR i 6M WIBOR. Wartość operacji na rynku międzybankowym wynosiła standar-
dowo 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 poprzednimi latami w strukturze terminowej FRA  
ponownie zwiększył się udział operacji o pierwotnym terminie zapadalności od jednego  
do trzech miesięcy. Jednocześnie spadł udział instrumentów o terminach zapadalności  
od sześciu do dziewięciu miesięcy (wykres 5.4.6). Najbardziej płynne były następujące  
segmenty rynku: 3×6, 9×12, 6×9 oraz 1×4, jednak dużym zainteresowaniem cieszyły się także 
transakcje o niestandardowych terminach zapadalności, przeważnie do roku.

Na krajowym rynku swapów stopy procentowej nominowanych w złotych w operacjach  
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 2011 r. istotnie spadł udział operacji o terminach zapadalno-
ści od dwóch do trzech lat, natomiast zwiększył się udział operacji dłuższych niż trzyletnie 
(wykres 5.4.7). Mogło to być związane m.in. z dalszym wydłużaniem się średniego terminu 
zapadalności portfela skarbowych papierów posiadanych przez banki krajowe.
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Dla zdecydowanej większości OIS stawką referencyjną była POLONIA – w 2012 r. banki tylko 
sporadycznie 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 2011 r. zmniejszył się 
udział instrumentów o terminach zapadalności do tygodnia włącznie, a wzrosło znaczenie 
transakcji o najdłuższych terminach zapadalności, tj. powyżej trzech miesięcy (wykres 5.4.8).

Na rynku krajowym warunki transakcji instrumentami pochodnymi stopy procentowej były 
przeważnie uzgadniane w elektronicznych systemach konwersacyjnych lub za pośrednic-
twem brokerów głosowych.

Wykres 5.4.6. Struktura terminowa transakcji FRA nominowanych w złotych w latach 2011–2012
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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 5.4.7. Struktura terminowa transakcji IRS nominowanych w złotych w latach 2011–2012
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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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5.4.2.2. Walutowe instrumenty pochodne

Wielkość rynku

Rynek walutowych instrumentów pochodnych OTC nominowanych w złotych był najlepiej 
rozwinięty w Europie 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 były w 2012 r. wyraźnie wyższe w Pol-
sce niż w Czechach i na Węgrzech. Spadło jednak zainteresowanie polskich przed-
siębiorstw opcjami walutowymi, przez co obroty na rynkach tych instrumentów  
we wspomnianych krajach przewyższały wartość operacji w Polsce (tabela 5.4.4).  
Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowych instrumentów pochod- 
nych były w 2012 r. o 10% niższe niż w 2011 r. Do spadku płynności tego rynku silnie przy- 
czyniła się skala transakcji z podmiotami niefinansowymi.

Największym segmentem globalnego rynku walutowych instrumentów pochodnych na kurs 
złotego był rynek transakcji forward. Na podstawie danych NBP, Banku Rozrachunków Mię-
dzynarodowych i Banku Anglii można oszacować, że średnie dzienne obroty na rynku tych 
instrumentów w 2012 r. wyniosły około 3,6 mld USD, z czego ponad 95% stanowiły operacje 
między nierezydentami, przeprowadzane przede wszystkim na rynku londyńskim64. Rów-
nież na krajowym rynku walutowych instrumentów pochodnych OTC dominowały trans-
akcje forward. Średnia dzienna wartość operacji forward realizowanych przez banki krajowe  
w 2012 r. wyniosła około 1,2 mld zł, tj. o 12% mniej niż w 2011 r. (wykres 5.4.9).

64  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.

Wykres 5.4.8. Struktura terminowa transakcji OIS nominowanych w złotych w latach 2011–2012
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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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Średnie dzienne obroty netto na światowym rynku opcji walutowych na kurs złotego  
w 2012 r. wyniosły około 2,0 mld USD. Podobnie jak w poprzednich latach około 98% wszyst-
kich transakcji zawarto na rynku offshore. Na rynku londyńskim, który stanowił centrum  
obrotu opcjami na kurs złotego, dominowały operacje międzybankowe. Na krajowym rynku 
opcji walutowych czwarty rok z rzędu zarejestrowano spadek aktywności. Średnie dzienne 
obroty netto zmniejszyły się w 2012 r. o 31% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosły 
około 220 mln zł (wykres 5.4.10). Po negatywnych doświadczeniach z opcjami walutowymi 

Tabela 5.4.4. Średnie dzienne obroty netto na rynkach walutowych instrumentów pochodnych 
OTC w Polsce, Czechach i na Węgrzech w 2011 i 2012 r. dla transakcji waluta krajowa/waluta 
obca (w mln USD)

Tr n k e forward O e w t we

2011 2012 2011 2012

o ska, w tym: 465,5 373,0 107,91 67,71

   / N 302,0 237,0 47,5 37,3

   S / N 140,9 123,0 60,4 30,4

e y, w tym: b.d. b.d. 63,7 98,5

   / K b.d. b.d. 44,4 47,0

   S / K b.d. b.d. 2,0 4,1

gry, w tym: 313,5 227,1 87,5 84,8

   / 185,4 154,0 73,9 68,6

   S / 77,4 54,3 8,8 15,1

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.

Wykres 5.4.9. Miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji forward na kurs złotego 
w latach 2009–2012
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Uwaga: 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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w latach 2008–2009 przedsiębiorstwa nadal niezbyt chętnie wykorzystywały te instrumenty, 
co miało wpływ na niewielką skalę aktywności także na rynku międzybankowym. W 2012 r. 
kilka banków aktywnie zarządzało portfelem opcji walutowych. Pozostałe podmioty oferu-
jące te produkty zabezpieczały się przed związanym z tym ryzykiem rynkowym, zawierając 
transakcje przeciwstawne (hedge back-to-back), najczęściej z podmiotami dominującymi lub 
innymi bankami zagranicznymi.

Wykres 5.4.10. Średnie miesięczne obrotty netto na krajowym rynku złotowych opcji 
walutowych według wartości nominalnej w latach 2009–2012
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Uwaga: w odniesieniu do transakcji między bankami rezydentami wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości. W poda-
nych wartościach uwzględniono kwoty nominalne każdej opcji wchodzącej w skład strategii.
Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Wykres 5.4.11. Średnie miesięczne obroty netto na krajowym rynku transakcji CIRS waluta  
obca/złoty w latach 2009–2012
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Uwaga: 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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Wartość średnich dziennych obrotów netto na globalnym rynku transakcji CIRS złotego  
w 2012 r. kształtowała się w przedziale 450–650 mln USD. Udział operacji między niere-
zydentami, realizowanych przede wszystkim na rynku londyńskim, w obrotach na tym 
rynku przekroczył 80%, co mogło się wiązać m.in. z aktywnością o charakterze speku-
lacyjnym. Rynek operacji CIRS pozostawał najmniejszym, ale zarazem najszybciej roz-
wijającym się segmentem krajowego rynku walutowych instrumentów pochodnych na 
kurs złotego.  Średnie dzienne obroty w 2012 r. wyniosły około 200 mln zł, tj. o 77% wię-
cej niż w poprzednim roku (wykres 5.4.11). Banki krajowe nadal stosowały transakcje 
CIRS prawie wyłącznie do ograniczania ryzyka rynkowego, wynikającego z portfeli kredy-
tów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych (tj. we frankach szwajcarskich  
i w euro). Były one zazwyczaj niewystandaryzowane, dokładnie dopasowane do potrzeb stron 
transakcji (tailor-made). Ponadto banki krajowe powszechnie wykorzystywały operacje CIRS, 
których warunki były uzgadniane nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem (tzw. forward-
-starting swaps).

W maju 2012 r. zaobserwowano wyraźny przejściowy wzrost spreadów w kwotowa-
niach transakcji CIRS basis, oznaczający zwiększenie kosztów pozyskiwania walut obcych  
w zamian za złote (wykres 5.4.12). Przyczyniły się do tego m.in. zaburzenia na światowych 
rynkach finansowych, związane z problemami finansów publicznych w niektórych krajach 
strefy euro. Spowodowały one nasilenie się globalnej awersji do ryzyka i w efekcie depre-
cjację oraz silny wzrost zmienności kursu złotego. W takich warunkach banki zagranicz-
ne niechętnie przeprowadzały operacje, z którymi wiązały się duże ekspozycje kredytowe  
na kontrahentów. Pomimo relatywnie wysokiego kosztu takiego zabezpieczenia banki kra-
jowe wykorzystywały 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. W kolejnych miesią-
cach wraz z umacnianiem się kursu złotego do euro i jego stabilizacją obserwowano wyraźny 
spadek spreadów w kwotowaniach CIRS basis.

Wykres 5.4.12. Marże na rynku transakcji CIRS basis i kurs EUR/PLN w latach 2011–2012  
(dane dzienne)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2011 2012

156
139
122

105
88

71

54

37
20

4,6
4,5
4,4

4,3
4,2

4,1

4,0

3,9
3,8

pkt bazowe

Marża na rynku transakcji CIRS basis – lewa oś Kurs EUR/PLN – prawa oś

Uwaga: marżę zdefiniowano jako premię ponad stawkę EURIBOR.
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Uczestnicy rynku

W przeciwieństwie do rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej obroty na kra-
jowym 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 85% obrotów (wykres 5.4.9). Transakcje te były bowiem dla przedsiębiorstw prostym 
i relatywnie łatwo dostępnym narzędziem ograniczania ryzyka walutowego. Banki kra-
jowe często domykały ekspozycje na ryzyko walutowe, wynikające z zawartych transakcji 
forward na rynku międzybankowym (przeważnie z bankami zagranicznymi), wykorzystu-
jąc odpowiednie złożenie transakcji na rynku kasowym z transakcją fx swap. Udział pięciu 
najbardziej aktywnych banków w obrotach na krajowym rynku operacji forward w 2012 r. 
wyniósł ponad 62%. Na rynku londyńskim transakcji forward na kurs złotego dominującą 
grupą kontrahentów były inne banki. Udział operacji międzybankowych w obrotach stano-
wił ponad 54%, co może wskazywać na relatywnie duże znaczenie motywu spekulacyjnego  
w obrotach generowanych przez te podmioty. Udział niebankowych instytucji finansowych  
w obrotach na tym rynku zmniejszył się w porównaniu z 2011 r. z 39% do 35%.

Na krajowym rynku opcji walutowych wyraźnie przeważały transakcje między bankami 
(wykres 5.4.10). Obroty na rynku klientowskim oraz na rynku międzybankowym zmienia-
ły się w podobny sposób, co wynikało ze wspomnianej strategii hedge back-to-back, stoso-
wanej przez znaczną część banków krajowych. Udział nierezydentów w obrotach na ryn-
ku 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 ryn-
ku opcji walutowych w 2012 r. wyniósł ponad 75%, przy czym mniej niż jedną czwartą ob-
rotów tych banków stanowiły operacje z klientami. Podmioty te zarządzały bowiem port-
felem opcji, wykorzystując w tym celu tzw. delta-hedging. Największy udział w obrotach  
na londyńskim rynku opcji walutowych na kurs złotego w 2012 r. miały banki (około 65%). 
W porównaniu z 2011 r. istotnie wzrosła aktywność niebankowych instytucji finansowych –  
z 17% do 30%.

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 92% obrotów na rynku międzybanko-
wym (wykres 5.4.11). Miało to związek ze wspomnianym podstawowym zastosowaniem 
tych instrumentów – wykorzystywaniem ich przez banki krajowe do zarządzania ryzy-
kiem rynkowym, wynikającym z udzielonych kredytów mieszkaniowych nominowanych  
w walutach obcych. Istotna rola nierezydentów na tym rynku wynikała z ograniczonych moż-
liwości przeprowadzania takich operacji z bankami krajowymi (żaden z nich nie pełnił funk-
cji market makera). Ponadto banki krajowe były skłonne raczej pozyskiwać niż przekazywać 
waluty obce w transakcjach CIRS, podczas gdy banki zagraniczne chętnie zawierały takie 
transakcje w celu pozyskania złotych na inwestycje na krajowym rynku kapitałowym. Opera-
cje pięciu najbardziej aktywnych banków stanowiły ponad 80% obrotów na rynku krajowym 
w 2012 r. W strukturze uczestników na londyńskim rynku operacji CIRS na kurs złotego do-
minującą grupą kontrahentów banków pozostawały inne banki. Operacje międzybankowe 
stanowiły około 78% obrotów w 2012 r. Z kolei udział transakcji z podmiotami niefinansowy-
mi zmniejszył się z około 15% w 2011 r. do około 10% w 2012 r.
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Niebankowe instytucje finansowe w niewielkim zakresie korzystały z produktów dostęp-
nych na krajowym rynku walutowych instrumentów pochodnych OTC. Fundusze inwesty-
cyjne 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. Zmiana tych uwarunkowań mogłaby się przyczynić do rozwoju kra-
jowego rynku walutowych instrumentów pochodnych, jak w niektórych innych krajach65.  
W zakładach ubezpieczeń lokaty nominowane w walutach obcych stanowiły na koniec  
2012 r. niecałe 4% wszystkich lokat, co wiązało się z niewielką wartością zobowiązań z tytułu 
umów ubezpieczenia w walutach obcych. Wpływało to na niewielkie zainteresowanie zakła-
dów ubezpieczeń walutowymi instrumentami pochodnymi66 – na koniec 2012 r. ich wartość 
bilansowa stanowiła nie więcej niż 0,09% wszystkich lokat.

Struktura rynku

Na krajowym rynku transakcji forward dominowały operacje o krótkich pierwotnych ter-
minach zapadalności – w 2012 r. 85% z nich zawarto na okresy do trzech miesięcy włącznie 
(około 35% do tygodnia włącznie). W porównaniu z 2011 r. w strukturze walutowej obro-
tów na tym rynku nieznacznie zmniejszył się udział pary EUR/PLN, który w 2012 r. wyniósł  
64%. Udział transakcji USD/PLN wzrósł przy tym z 30% do 33%. Utrzymujące się duże  
znaczenie operacji EUR/PLN na rynku klientowskim wskazuje na przewagę działalności  
mającej na celu ograniczanie ryzyka walutowego. Przedsiębiorstwa najczęściej zabez- 
pieczały bowiem przepływy pieniężne z tytułu handlu zagranicznego, przeważnie nomi- 
nowane w euro, co ściśle wiązało się ze strukturą geograficzną wymiany handlowej Polski.  
Na rynku londyńskim udział transakcji EUR/PLN był nieco niższy (średnio około 43%  
w 2012 r.). Mogło to wynikać z większego znaczenia działalności spekulacyjnej na rynku  
offshore niż na rynku krajowym.

W strukturze terminowej obrotów na krajowym rynku opcji walutowych w 2012 r. wyraźnie 
skrócił się średni termin zapadalności zawieranych transakcji (wykres 5.4.13). Dwie trzecie 
obrotów tymi instrumentami stanowiły transakcje z terminem wykonania do trzech mie-
sięcy włącznie (w 2011 r. – 54%). Przejściowe zwiększenie się udziału operacji o pierwot-
nych terminach zapadalności powyżej roku, zaobserwowane w II kwartale 2012 r., wynikało 
przede wszystkim z realizowania w maju przez banki krajowe i zagraniczne strategii mają-
cych na celu spekulowanie na deprecjację oraz wzrost zmienności kursu złotego w reakcji  
na wspomniane zaburzenia na światowych rynkach finansowych. Udział transakcji EUR/PLN 
w obrotach na tym rynku wzrósł z 44% w 2011 r. do 55% w 2012 r. Na rynku londyńskim 
również dominowały operacje EUR/PLN – ich średni udział w obrotach wyniósł ponad 80%.

65  Akumulacja aktywów zagranicznych przez fundusze emerytalne w Chile pociągnęła za sobą istotny 
wzrost  popytu tych instytucji na instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym, co przyczyniło  
się do zwiększenia płynności krajowego rynku tych instrumentów (F. Avalos, R. Moreno, Hedging in  
derivatives markets: the experience of Chile, „BIS Quarterly Review”, marzec 2013, s. 53–63).

66  Zgodnie z 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.) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych muszą być 
utrzymywane w walucie, w której wyrażone są zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia będących 
podstawą tworzenia tych rezerw.
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Przedmiotem obrotu na krajowym rynku międzybankowym były przede wszystkim proste 
(plain vanilla) opcje europejskie oraz zbudowane z nich strategie opcyjne. Tylko nielicz-
ne banki krajowe sporadycznie wystawiały i kupowały opcje egzotyczne na kurs złotego,  
w przeciwieństwie do banków zagranicznych, które często zawierały takie transakcje na ryn-
ku offshore (głównie opcje barierowe).

W strukturze terminowej obrotów na krajowym rynku transakcji CIRS w 2012 r. wyraź-
nie wzrosło znaczenie operacji o terminie rozliczenia do trzech lat włącznie – ich udział  
w obrotach wyniósł około 65%, podczas gdy w 2011 r. było to około 58% (wykres 5.4.14).  
W strukturze walutowej pozycji banków z tytułu transakcji CIRS na koniec 2012 r. największy 

Wykres 5.4.13. Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku złotowych opcji walutowych  
w latach 2011–2012
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Uwaga: struktuura terminowa według pierwotnych terminów zapadalności; przedziały zapadalności są prawostronnie domknięte.
Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.

Wykres 5.4.14. Struktura terminowa obrotów na krajowym rynku trannsakcji CIRS waluta  
obca/złoty w latach 2011–2012
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Źródło: dane pozyskane od banków najbardziej aktywnych na krajowym rynku finansowym.
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udział miały pary CHF/PLN (około 55%) oraz EUR/PLN (około 28%). Istotną rolę odgrywały 
także pozycje z tytułu operacji EUR/CHF (około 7%). W znacznym stopniu wiązało się to ze 
strukturą walutową kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych, udzie-
lonych przez banki krajowe. W obrotach na londyńskim rynku CIRS dominowały operacje 
EUR/PLN: ich średni udział w obrotach w 2012 r. wyniósł ponad 95%.

Większość transakcji forward i opcji walutowych zawierano za pomocą elektronicznych sys-
temów konwersacyjnych i telefonu. Klienci niefinansowi za pośrednictwem elektronicznych 
platform transakcyjnych przeważnie realizowali operacje forward, a niektóre banki krajowe 
umożliwiały im dokonywanie w ten sposób także operacji pojedynczymi opcjami waluto-
wymi. Większość transakcji CIRS zawierano za pomocą elektronicznych systemów konwer-
sacyjnych i za pośrednictwem brokera głosowego. W 2012 r. banki rozwijały internetowe 
platformy transakcyjne przeznaczone dla klientów detalicznych. Mogli oni automatycznie 
zawierać transakcje terminowe bez fizycznej dostawy walut (non-deliverable forwards – NDF,  
contracts for differences – CFD) w celu spekulowania na zmiany wielu kursów walutowych 
(ramka 5.4.1).

Ramka 5.4.1. Rynek transakcji terminowych bez fizycznej dostawy walut

W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny rozwój internetowych platform 
transakcyjnych, za których pośrednictwem klienci detaliczni mogą spekulować na 
zmiany kursów walutowych, wykorzystując operacje terminowe bez fizycznej dostawy 
walut (non-deliverable forwards – NDF, contracts for differences – CFD). Zmiany noto-
wań takich instrumentów są z reguły równoległe do rynkowych  zmian  terminowych 
kursów walut. Różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży (spread) przeważ-
nie obejmuje wszelkie koszty i prowizje związane z inwestowaniem za pośrednictwem 
tych instrumentów, a do zajmowania długich i krótkich pozycji nie jest konieczne po-
siadanie rachunków walutowych.

W transakcjach CFD powszechnie wykorzystuje się dużą dźwignię finansową, nie-
rzadko nawet 100:1. Standardowy depozyt zabezpieczający w operacjach tego typu 
stanowi bowiem zaledwie około 1–4% wartości nominalnej kontraktu (zazwyczaj  
10 000 jednostek waluty bazowej). Dźwignia finansowa umożliwia realizowanie ope-
racji spekulacyjnych klientom, którzy dysponują niewielkimi środkami. Jednocześnie 
sprawia  jednak, że ewentualna strata na inwestycji w CFD może być znacznie wyższa 
niż początkowy depozyt.

Na podstawie dostępnych danych można szacować, że krajowi klienci detaliczni  
zawarli w 2012 r. transakcje CFD o średniej dziennej wartości nominalnej około  
1,5 mld zł, czyli dużo wyższej od wartości faktycznie zaangażowanych środków sta-
nowiących depozyty zabezpieczające. W sytuacji, gdy operacje te były realizowane 
bezpośrednio z podmiotami krajowymi (bankami, domami maklerskimi), ekspozycje 
tych instytucji finansowych na ryzyko z ich tytułu były domykane za pomocą kaso-
wych lub terminowych transakcji walutowych. Niekiedy jednak podmioty krajowe 
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jedynie technologicznie pośredniczyły w transakcjach pomiędzy swoimi klientami  
a nierezydentami.

Niski próg wejścia na rynek transakcji CFD w postaci relatywnie niewielkiego mini-
malnego depozytu zabezpieczającego oraz różnorodne formy – niekiedy bardzo in-
tensywnej i nie w pełni rzetelnej – promocji inwestowania na tym rynku, stosowanej 
przez krajowe podmioty maklerskie, przyczyniły się do dużego wzrostu zainteresowa-
nia tymi instrumentami ze strony klientów detalicznych. Najczęściej mieli oni niewiel-
ką wiedzę z zakresu finansów oraz nie byli w pełni świadomi podejmowanego ryzy-
ka inwestycyjnego. Rynek walutowy charakteryzuje się wysoką zmiennością kursów,  
a inwestycje na nim są obarczone dużym ryzykiem, potęgowanym przez wykorzysty-
wany w transakcjach CFD efekt dźwigni finansowej. Na ryzyko, które podejmują klien-
ci detaliczni aktywni na rynku tych instrumentów, jak również na nieprawidłowości  
w ich oferowaniu, zwracały uwagę zarówno krajowe, jak i europejskie organy nadzoru 
finansowego1.

Na rynku walutowym występuje silna asymetria informacji. Zagraniczne banki inwe-
stycyjne obsługujące mniejsze banki oraz największe niebankowe instytucje finanso-
we (w tym m.in. fundusze hedgingowe) obserwują bowiem przepływy generowane 
przez swoich klientów i, wykorzystując wynikającą z tego przewagę informacyjną, 
zajmują pozycje spekulacyjne. Klienci detaliczni nie dysponują dostępem do takich 
informacji, przez co mają gorszą pozycję i znacznie trudniej im osiągnąć zysk z inwe-
stycji na tym rynku. Potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej przez UKNF, 
wskazujące, że jedynie 19% użytkowników internetowych platform transakcyjnych 
osiągnęło zysk w 2012 r. 2  Klienci detaliczni, biorąc pod uwagę m.in. swoją awersję 
do ryzyka i akceptowalną przez siebie potencjalną stratę, powinni zatem wnikliwie 
rozważyć, czy angażowanie środków w takie inwestycje jest adekwatne do ich potrzeb. 

 
 

1  Informacja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) dla klientów firm inwestycyjnych na temat ryzyka związanego z obrotem 
na rynku walutowym opublikowana 22 czerwca 2011 r., dostępna pod adresem: http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_CFDs_22-06-11_
tcm75-26793.pdf. 

 Ostrzeżenie dla inwestorów dotyczące transakcji na rynku walutowym z 5 grudnia 2011 r., wystosowane przez Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA), dostępne pod adresem: http://www.
esma.europa.eu/news/Investing-foreign-exchange-forex.

  Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do klientów firm inwestycyjnych w sprawie zróżnicowania instrumentów 
finansowych na rynku forex z dnia 6 marca 2012 r., dostępny pod adresem: http://www.knf.gov.pl/Images/instrumenty_na_rynku_forex_
tcm75-29721.pdf.

2  Komunikat UKNF w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku walutowym z 2 lipca 2013 r., dostępny pod adresem: 
http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_forex_2_07_2013_tcm75-35006.pdf.
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5.4.3. Giełdowe instrumenty pochodne

Finansowe instrumenty pochodne są także przedmiotem obrotu na rynku regulowa-
nym organizowanym przez GPW67. W 2012 r. notowano na nim walutowe kontrakty  
futures oraz instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji. W obrocie na rynku regulo-
wanym pozostawały także produkty strukturyzowane, których wartość zależała od cen akcji 
lub wartości indeksów giełdowych (m.in. warranty opcyjne, certyfikaty strukturyzowane).  
Nie były to jednak finansowe instrumenty pochodne sensu stricto, a obrót nimi był bardzo 
niewielki. Za rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi notowanymi na GPW oraz 
prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń odpowiadał KDPW_CCP.

Według danych Futures Industry Association68 wolumen obrotów na światowych giełdach 
kontraktów futures i opcji w 2012 r. spadł o 15,3% i wyniósł 21,2 mld. Był to największy spa-
dek od ponad dekady i miał charakter globalny. Mniejsze obroty instrumentami pochodnymi 
odnotowano nie tylko w każdym rejonie świata, lecz również w przypadku każdej klasy tych 
instrumentów, oprócz kontraktów futures i opcji, których wartość była uzależniona od cen 
surowców. 

Udział polskiego rynku w globalnych obrotach giełdowymi instrumentami pochodnymi wy-
niósł 0,05%. GPW znalazła się na 37. miejscu na świecie pod względem wolumenu obro-
tów kontraktami futures i opcjami. W 2012 r. wolumen obrotów na rynku tych instrumen-
tów notowanych na GPW spadł w porównaniu z 2011 r. o 27,1%69, do 11,3 mln kontraktów,  
a wartość transakcji zmniejszyła się o 39,6%, do 232,7 mld zł. 

67  Ponadto kontrakty futures na stawki referencyjne WIBOR i krajowe obligacje skarbowe, walutowe kon-
trakty futures, a także opcje na walutowe kontrakty futures oferowane były przez podmiot wpisany na listę 
ostrzeżeń publicznych KNF: http://bip.knf.gov.pl/?l=/Urzad_Komisji/042_Ostrzezenia_publiczne/000_
index.html.

68  W. Acworth, Annual Volume Survey 2012, Futures Industry, www.futuresindustry.com.
69  Spadek wolumenu obrotów na rynku instrumentów pochodnych organizowanym przez GPW byłby jesz-

cze większy, jednak od 1 maja 2012 r. w wyniku wejścia w życie Uchwały nr 97/2012 Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 30 stycznia 2012 r. zostały obniżone wielkości waluto-
wych kontraktów futures z 10 000 na 1 000 jednostek waluty bazowej. 

Tabela 5.4.5. Wolumen obrotów kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe  
w Europie w latach 2009−2012 (w mln)

n ek  wy ie 2009 2010 2011 2012

 O STO  50 re 333,4 372,2 408,9 315,2

CAC40 rone t I 41,9 44,6 43,4 38,1

DAX30 re 40,1 41,0 45,0 37,4

TS 100 rone t I 38,5 37,6 39,3 32,6

OMX Sto k o m 30 Nasdaq OMX 33,2 31,8 37,5 32,6

A X rone t I 10,5 12,0 12,6 10,5

I 20 12,8 13,5 13,6 9,0

SMI re 12,1 11,6 13,5 8,9

MIB30 ID M 4,2 5,4 6,1 5,9

IB X35 M 5,4 6,3 5,3 4,7

Źródło: Eurex, NYSE Euronext, GPW, Borsa Italiana, IDEM, MEFF, Nasdaq OMX.
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Wzrosła natomiast liczba inwestorów mogących zawierać transakcje na rynku termino-
wym GPW – liczba numerów identyfikacji klienta, nadawanych przez KDPW, zwiększyła się  
o 9,5% i na koniec grudnia wyniosła 81 818. Podobnie jak w poprzednich latach aktyw-
ność inwestorów koncentrowała się w segmencie kontraktów futures na indeks WIG20. Pod 
względem wolumenu obrotów wspomniane kontrakty zajmowały siódmą pozycję wśród 
najbardziej płynnych kontraktów na główne indeksy cen akcji oferowanych przez giełdy  
europejskie (tabela 5.4.5). Relatywnie wysoka pozycja kontraktów futures na indeks WIG20 
w tym zestawieniu wynikała m.in. z ich małej wartości nominalnej. Przykładowo na koniec 
2012 r. wartość nominalna kontraktu na indeks WIG20 wyniosła 26 150 zł, czyli 6 396 euro, 
a dla kontraktów na indeksy DJ EURO STOXX 50, IBEX35 i DAX była równa, odpowiednio, 
26 150 euro, 80 710 euro i 190 463 euro.

5.4.3.1. Instrumenty pochodne związane z rynkiem akcji

W obrocie na GPW znajdowały się kontrakty futures na indeksy WIG20 i mWIG40 oraz 
opcje europejskie na indeks WIG20. Ponadto GPW organizowała obrót kontraktami futures 
na akcje 22 spółek oraz jednostkami indeksowymi MiniWIG20. W 2012 r. wolumen obro-
tów instrumentami pochodnymi związanymi z rynkiem akcji spadł w porównaniu z 2011 r.  
o 32,4%, a wartość transakcji zmniejszyła się o 40,0%. Najbardziej płynnym instrumentem 
pozostawały kontrakty terminowe na indeks WIG20, których udział w wolumenie i warto-
ści obrotów na rynku terminowym GPW wyniósł ponad 90%. Inwestorzy byli także aktywni  
na rynku kontraktów futures na akcje spółek oraz, w coraz większym stopniu, na rynku 
opcji na indeks WIG20. Płynność w pozostałych segmentach rynku instrumentów pochod-
nych związanych z rynkiem akcji, tj. kontraktów futures na indeks mWIG40 oraz jednostek 
indeksowych MiniWIG20, nadal była bardzo niska (tabela 5.4.6). Wynikało to z niewielkiej 
aktywności (jednostki MiniWIG20) albo braku (kontrakty futures na mWIG40) animatorów 
rynku. 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.

Tabela 5.4.6. Wielkość rynku instrumentów pochodnych związanych z rynkiem akcji na GPW  
w 2011 i 2012 r.

2011 2012

w rt   
r tów  

w ty  1

r ny  
w men 

r tów

i   
tw rty  

y i2

w rt   
r tów  

w ty  1

r ny  
w men 

r tów

i   
tw rty  

y i2

Futures na I 20 1 381 645 13 642 282 104 670 832 792 9 077 040 106 120

Futures na m I 40 3 080 29 439 773 1 346 14 048 410

Futures na ak e sp ek 29 693 737 742 9 060 13 396 540 330 11 224

Op e na I 20 93 873 897 801 80 984 65 337 715 364 35 999

ednostki indeksowe Mini I 20 52 50 040 13 205 26 28 610 11 859

1 Średnia dzienna wartość obrotów liczona wg kursu zamknięcia instrumentu bazowego, obejmująca transakcje sesyjne i pakietowe. 
2 Średnia liczba otwartych pozycji na koniec miesięcy.
Źródło: GPW.
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Wielkość rynku

Wysoka płynność rynku kontraktów futures na indeks WIG20 jest głównym czynnikiem  
oddziałującym na jego rozwój. Przyciąga ona nowych inwestorów, umożliwiając im zajęcie 
ekspozycji na ryzyko zmiany cen akcji notowanych na GPW i w przeciwieństwie do rynku 
kasowego pozwala na osiąganie zysków nawet przy spadkach cen na Głównym Rynku GPW.  
W 2012 r. inwestorzy zawarli transakcje, których przedmiotem było blisko 9,1 mln kontraktów 
terminowych na indeks WIG20, co oznacza spadek o 33,5% w porównaniu z 2011 r. Średnia 
liczba otwartych pozycji w tych kontraktach na koniec poszczególnych miesięcy była wyższa  
o 1,4% w porównaniu z 2011 r. Przyczyną tak dużego spadku wolumenu obrotów, przy jedno-
czesnym wzroście średniej liczby otwartych pozycji, było mniejsze zainteresowanie tymi instru-
mentami wśród inwestorów o nastawieniu spekulacyjnym, w tym inwestorów zagranicznych  
i indywidualnych. Wynikało to z niższej zmienności indeksu WIG20 oraz mniejszego zakre-
su jego dziennych wahań w porównaniu z 2011 r. (wykres 5.4.15). Dla inwestorów o nasta-
wieniu spekulacyjnym wspomniane wskaźniki rynku kontraktów terminowych są jednym  
z najważniejszych czynników określających jego atrakcyjność, gdyż ich wysokie poziomy 
dają większe możliwości osiągnięcia zysku, choć jednocześnie narażają ich na większe ry-
zyko poniesienia straty. Okres ich inwestycji jest zazwyczaj bardzo krótki. Niejednokrotnie  
w przypadku dużej zmienności cen kontraktów zawierają wiele przeciwstawnych transakcji  
w ciągu tego samego dnia. Na wielkość obrotów na rynku omawianych kontraktów negatyw-
nie wpływała również mniejsza wartość transakcji zawieranych przez animatorów. Na koniec 
2012 r. taką funkcję pełniło 13 podmiotów, czyli o jeden więcej niż w 2011 r. Podobnie jak  
w poprzednich latach aktywność inwestorów koncentrowała się w segmencie kontraktów 
futures na indeks WIG20 o najkrótszym terminie zapadalności.

Znaczny spadek obrotu kontraktami futures na indeks WIG20 sprawił, że o 41,8 pkt proc., 
do 138,8% zmniejszył się wskaźnik płynności, liczony jako relacja wartości obrotów tymi 
kontraktami do wartości transakcji, których podmiotem były akcje spółek wchodzących  
w skład indeksu WIG20 (wykres 5.4.16). Rynek kontraktów terminowych na WIG20  

Wykres 5.4.15. Zmienność historyczna i dzienny zakres wahań indeksu WIG20 w latach  
2010–2012
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Źródło: Bloomberg.
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pozostał jednak bardziej płynny w porównaniu z akcjami wchodzącymi w skład tego indek-
su, co potwierdza poziom spreadu bid-ask w kwotowaniach tych instrumentów finansowych.  
W 2012 r. wspomniany spread w transakcjach kontraktami terminowymi na indeks WIG20 
z serii o najbliższym terminie wygaśnięcia najczęściej wynosił 1–2 pkt indeksowe, czy-
li 4–8 pkt bazowych. Dla akcji spółek wchodzących w skład tego indeksu było to średnio  
16,6 pkt bazowego.

Na koniec 2012 r. w obrocie na GPW znajdowało się 66 serii kontraktów futures na akcje 
22 spółek, podczas gdy rok wcześniej notowane były 54 serie na akcje 18 spółek. W 2012 r. 
średnia dzienna wartość transakcji zmniejszyła się do 13,4 tys. zł. Do tak dużego spadku 
obrotów na rynku tych kontraktów, pomimo zwiększenia ich liczby, przyczyniło się m.in. 
mniejsze zainteresowanie bezpośrednimi inwestycjami w instrumenty udziałowe. Inwe-
storzy zawierali transakcje kontraktami futures głównie na akcje spółek z indeksu WIG20,  
w szczególności na akcje KGHM – 56,6% wartości transakcji wszystkimi kontraktami tego 
typu – oraz PKO BP, PZU i PKN Orlen: odpowiednio 12,8%, 9,6%, 8,2%. Transakcje instrumen-
tami pochodnymi na akcje spółek spoza wspomnianego indeksu stanowiły zaledwie 1% war-
tości transakcji kontraktami terminowymi na akcje ogółem. Płynność na rynku tych instru-
mentów pochodnych pozostawała niska. Relacja wartości obrotów kontraktami futures na 
akcje spółek do wartości transakcji akcjami tych spółek w 2012 r. wyniosła 2,2%, wobec 3,9%  
w 2011 r.

W 2012 r. istotnie zmniejszył się wolumen i wartość obrotów opcjami na indeks WIG20  
(tabela 5.4.6). Spadek zainteresowania tymi instrumentami, zbieżny z tendencją we wszyst-
kich segmentach rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW, nastąpił pomimo 
wysokiej aktywności animatorów.

Na koniec 2012 r. w obrocie znajdowało się 120 serii opcji na indeks WIG20. Płynność 
rynku tych instrumentów pochodnych, podobnie jak w poprzednich latach, była wyższa  

Wykres 5.4.16. Obroty kontraktami futures na indeks WIG20 i obroty akcjami wchodzącymi  
w skład tego indeksu w latach 2005–2012
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w przypadku serii opcji o najbliższym terminie wygaśnięcia i jednocześnie mających ujem-
ną wartość wewnętrzną (out-of-the-money) lub z kursem wykonania bliskim kursowi ter-
minowemu w danym momencie (at-the-money). Notowano także wysokie obroty seriami 
opcji out-of-the-money wygasającymi w drugim najbliższym terminie. Duża aktywność inwe-
storów na rynku opcji o ujemnej wartości wewnętrznej wynikała z ich relatywnie niskiej 
ceny. Zainteresowanie pozostałymi seriami opcji indeksowych było niskie (wykres 5.4.17),  
w arkuszach zleceń niewiele było ofert kupna/sprzedaży tych opcji, co powodowało,  
że spready bid-ask kwotowań były szerokie. Relatywnie wysokie koszty transakcyjne zniechę-
cały 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 składania 
łącznie 36 zleceń kupna i sprzedaży opcji call i put, z których 16 musi dotyczyć opcji z kursami 
wykonania najbliższymi indeksowi WIG20 i z najkrótszym terminem zapadalności.

Uczestnicy rynku

Głównymi uczestnikami rynku kontraktów terminowych związanych z rynkiem akcji na 
GPW byli inwestorzy indywidualni70. Ich udział w obrotach przestał spadać po raz pierwszy 
od 2005 r. i był o 1 pkt proc. wyższy niż w 2011 r. (wykres 5.4.18). Drugą najaktywniejszą 
grupą inwestorów na wspomnianym rynku byli krajowi inwestorzy instytucjonalni. Wśród 
nich około 75% obrotów generowali animatorzy rynku. Znaczną aktywność wykazywały 
także fundusze inwestycyjne, które miały ponad 13-procentowy udział w wartości trans-
akcji kontraktami futures dokonywanych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych.  
Ze względu na brak przepisów wykonawczych do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 

70  Dane na temat udziału inwestorów w obrotach kontraktami terminowymi na GPW obejmują również 
segment kontraktów terminowych na waluty. Jednak ze względu na ich niewielki udział w wartości obro-
tów (około 2%) wspomniane dane dobrze odzwierciedlają strukturę uczestników rynku kontraktów ter-
minowych związanych z rynkiem akcji, a więc przede wszystkim rynku kontraktów futures na WIG20  
i akcje spółek.

Wykres 5.4.17. Struktura liczby otwartych pozycji na rynku opcji indeksowych na GPW  
na koniec 2012 r.
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funduszy emerytalnych71 instytucje te nadal nie były uczestnikami rynku instrumentów  
pochodnych.

Transakcje inwestorów indywidualnych na rynku opcji indeksowych stanowiły 50% wolume-
nu obrotów (wykres 5.4.18). Udział ten był najniższy w historii notowań tych instrumentów 
na GPW. Ponadtrzykrotny wzrost udziału krajowych inwestorów instytucjonalnych w 2012 r. 
wynikał przede wszystkim z dużej aktywności animatorów rynku, którzy mieli 94% udziału 
w wartości transakcji tej grupy inwestorów. Pozostałą część obrotów generowanych przez 
instytucje krajowe stanowiły transakcje banków (2,9%) i funduszy inwestycyjnych (2,2%).  
W 2012 r. obserwowano silny spadek udziału inwestorów zagranicznych w wolumenie obro-
tów opcjami indeksowymi. 

5.4.3.2. Walutowe instrumenty pochodne

W 2012 r. w obrocie na GPW znajdowały się walutowe kontrakty futures na kursy USD/PLN, 
EUR/PLN i CHF/PLN. Wszystkie były kontraktami bez fizycznej dostawy walut.

Wielkość rynku 

W 2012 r. wartość transakcji walutowymi kontraktami futures zawartymi na GPW wyniosła 
5,4 mld zł. Wolumen obrotów zmniejszył się w porównaniu z poprzednim rokiem o 20,1%,  
do 199 490 (wykres 5.4.19). 

71  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.). 

Wykres 5.4.18. Struktura inwestorów na rynku instrumentów pochodnych na GPW w latach 
2009–2012, według wolumenu obrotów 
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Taka tendencja wynikała ze spadku zmienności kursu złotego w 2012 r., co przyczyniało się 
do mniejszej aktywności inwestorów o nastawieniu spekulacyjnym. Na istotną poprawę płyn-
ności nie wpłynęło obniżenie wielkości walutowych kontraktów z 10 000 na 1 000 jednostek 
waluty bazowej od maja 2012 r. Na koniec roku płynność obrotów na rynku walutowych kon-
traktów futures zapewniało dwóch animatorów, przy czym jeden z nich rozpoczął działalność 
w tym zakresie dopiero w grudniu.

Uczestnicy rynku

Głównymi uczestnikami rynku walutowych kontraktów futures organizowanego przez 
GPW byli inwestorzy indywidualni. Niektóre banki (głównie ich biura maklerskie) i domy  
maklerskie umożliwiały zawieranie transakcji kontraktami terminowymi na dużą liczbę par  
walutowych za pośrednictwem internetowych platform transakcyjnych przeznaczonych dla 
inwestorów detalicznych. Mniejsze spready w kwotowaniach tych kontraktów niż w kontrak-
tach futures notowanych na GPW oraz możliwość stosowania większej dźwigni finansowej,  
ze względu na niższe depozyty zabezpieczające, sprawiały, że oferta tych podmiotów stano-
wiła atrakcyjną alternatywę dla uczestników rynku o nastawieniu spekulacyjnym. Konkuren- 
cja ze strony banków i domów maklerskich ograniczała więc napływ nowych inwestorów 
indywidualnych na rynek walutowych kontraktów futures notowanych na GPW.

Małe zainteresowanie przedsiębiorstw walutowymi instrumentami pochodnymi notowa-
nymi na GPW mogło wynikać z ich ograniczonej różnorodności, małej płynności rynku,  
a przede wszystkim konkurencji ze strony rynku OTC, w tym elektronicznych platform trans-
akcyjnych oferowanych przez banki. Przedsiębiorstwa chcące się zabezpieczyć przed spad-
kiem wyrażonych w złotych należności z tytułu eksportu (lub wzrostem zobowiązań z tytułu 
importu) wybierały elastyczną ofertę tych instytucji finansowych, ponieważ pozwalała ona 
na dokładne dopasowanie kwoty oraz terminu zapadalności transakcji zabezpieczającej do 
wartości i terminu otrzymania należności (spłaty zobowiązań) w walutach obcych pochodzą-
cych z operacji handlowych.

Wykres 5.4.19. Walutowe kontrakty futures na GPW w latach 2009–2012 
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Uwaga: aby zapewnić porównywalność danych sprzed zmiany standardu walutowych kontraktów futures, szeregi do kwietnia  
2012 r. zostały przemnożone przez 10.
Źródło: GPW.
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Skróty używane w opracowaniu

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 autocasco 

ACI Association Cambiste Internationale

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

BIC kod identyfikacyjny banków i innych instytucji, wskazujący  
 jednoznacznie dostawcę usług płatniczych w danym państwie

BIK Biuro Informacji Kredytowej

BIS Bank for International Settlements   
 (Bank Rozrachunków Międzynarodowych)

BME Bolsas y Mercados Españoles

BOŚ Bank Ochrony Środowiska
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BSB buy-sell-back

BUX indeks giełdy papierów wartościowych w Budapeszcie

BZ WBK Bank Zachodni WBK

CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej

CCP central counterparty

CDPW centralne depozyty papierów wartościowych

CDS credit default swap

CEE-5 Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

CFD contract for difference

CHF frank szwajcarski

CIRS currency interest rate swap

COR combined ratio

CPI consumer price index

CR (3, 5, 10) wskaźnik koncentracji (3, 5 lub 10 największych podmiotów)

CRD III Capital Requirements Directive, 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

CRD IV Capital Requirements Directive, 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 zmieniająca drektywę  
 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie   
 dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi,  
 zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami  
 inwestycyjnymi konglomeratu finansowego

CRR Capital Requirements Regulation, Wniosek. Rozporządzenie 
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów 
 ostrożnościowych dla instytucji kredytowych  
 i firm inwestycyjnych

CSDR Central Securities Depositories Regulation, Wniosek.
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
 usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii 
 Europejskiej w sprawie centralnych depozytów papierów 
 wartościowych (CDPW) oraz zmieniające dyrektywę 98/26/WE

CZK korona czeska

DAX indeks giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie
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DBPD długoterminowe bankowe papiery dłużne

DJ EURO STOXX 50 indeks giełdowy grupujący 50 największych spółek  
 z państw strefy euro

DM dom maklerski

DPDP długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

DRP dealerzy rynku pieniężnego

DSPW dealerzy skarbowych papierów wartościowych

DTCC Depository Trust & Clearing Corporation

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

EBOiR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

ECB European Central Bank

ECSDA European Central Securities Depositories Association

EFFAS European Federation of Financial Analysts Societies

EFTA European Free Trade Association

EMIR European Market Infrastructure Regulation, Rozporządzenie 
 Parlamentu i Rady Europejskiej (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 
 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących 
 przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,  
 kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

EMV Europay MasterCard Visa

EONIA European Overnight Index Average

EPC European Payments Council

ERRS Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

ESA European System of Accounts

ESF European Securities Forum

ESMA European Securities and Markets Authority

ESRB European Systemic Risk Board

ETF exchange-traded fund
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EUNB Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

EUR euro

EURIBOR Euro Interbank Offered Rate

EVCA European Private Equity and Venture Capital Association

FESE Federation of European Securities Exchanges

FIAP Federación Internacional de Administradoras  
 de Fondos de Pensiones

FRA forward rate agreement

FSB Financial Stability Board

G-20 Group of Twenty  
 (Finance Ministers and Central Bank Governors)

GBP funt szterling

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GUS Główny Urząd Statystyczny

HHI wskaźnik Herfindahla-Hirschmana

HUF forint węgierski

IBAN międzynarodowy numer rachunku bankowego,  
 jednoznacznie wskazujący indywidualny rachunek  
 płatniczy w danym państwie

IBEX35 indeks giełdy papierów wartościowych w Madrycie

IDEM Italian Derivatives Exchange Market

IKE indywidualne konto emerytalne

IKZE indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

IMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

IPO initial public offering

IRR internal rate of return

IRS interest rate swap

ISDA International Swaps and Derivatives Association

ITM in-the-money

IZFiA Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

JST jednostki samorządu terytorialnego

KBPD krótkoterminowe bankowe papiery dłużne

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

KE Komisja Europejska

KFD Krajowy Fundusz Drogowy
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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 

LIBOR London Interbank Offered Rate

LSE London Stock Exchange

LTRO Longer-term Refinancing Operation

MBS mortgage-backed securities

LtV loan-to-value

MEFF Mercado oficial español de opciones y futuros financieros

MF Ministerstwo Finansów

MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy

MIB30 indeks 30 największych spółek giełdy  
 papierów wartościowych w Mediolanie 

MICEX Moscow Interbank Currency Exchange

MiFID Markets in Financial Instruments Directive, Wniosek.  
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
 w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylająca  
 dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

MiFIR Markets in Financial Instruments Regulation, Wniosek.   
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
 w sprawie rynków instrumentów finansowych  
 oraz zmieniające rozporządzenie [EMIR] w sprawie 
 instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu  
 poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych  
 i repozytoriów transakcji

MP Monitor Polski

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa

MTF Multilateral Trading Facility

mWIG40 Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek

NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated   
 Quotations

NBP Narodowy Bank Polski

NCIndex indeks rynku NewConnect
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NDF non-deliverable forward

NSFR net stable funding requirement

NYSE New York Stock Exchange

O/N overnight

OC odpowiedzialność cywilna

OFE otwarty fundusz emerytalny

OIS Overnight Index Swap

OMX Optionsmäklarna

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

PE/VC private equity/venture capital

PIU Polska Izba Ubezpieczeń

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

PTE powszechne towarzystwo emerytalne

PZF Polski Związek Faktorów

PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń

PX indeks giełdy papierów wartościowych w Pradze

ROA return on assets

ROE return on equity

RPP Rada Polityki Pieniężnej

RPW Rejestr Papierów Wartościowych

RRRF Rada Rozwoju Rynku Finansowego

RTGS real time gross settlement
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S/N spot next

S&P500 indeks 500 największych spółek giełdy w Nowym Jorku  
 (NASDAQ) obliczany przez Standard & Poor’s

SBB sell-buy-back

SCF SEPA Cards Framework

SCT SEPA Credit Transfer

SDD SEPA Direct Debit

SEPA Single Euro Payments Area

SFIO specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

SIV special investment vehicles

SIX Swiss Exchange

SKOK spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

SMI indeks giełdy papierów wartościowych w Zurychu

SP Skarb Państwa

SPO secondary public offering

SPV special purpose vehicles

SSM Single Supervisory Mechanism

SSP Single Shared Platform

SWIFT Society for Worldwide Interbank  
 Financial Telecommunication

sWIG80 Warszawski Indeks Giełdowy Małych Spółek

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

TUiR towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji

TUnŻ towarzystwo ubezpieczeń na życie

TUW towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

TUW SKOK Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK
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UCITS undertakings for collective investment in transferable  
 securities, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  
 i Rady nr 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 V undertakings for collective investment in transferable  
 securities, 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) w zakresie funkcji depozytariusza,  
 polityki wynagrodzeń i sankcji

UE Unia Europejska

UFK ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

UKNF Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

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

WIBID Warsaw Interbank Bid Rate

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate

WIG Warszawski Indeks Giełdowy

WIG-CEE Warszawski Indeks Giełdowy Spółek  
 z Europy Środkowo-Wschodniej

WIG20 Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek

WIG20lev Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek typu leverage

WIG20short Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek typu short

WIG20TR Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek typu total return

WZA walne zgromadzenie akcjonariuszy

ZBP Związek Banków Polskich

ZPL Związek Polskiego Leasingu

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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